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Hei Alle,
Det blir kort fra min side denne gangen. Det er en hektisk hverdag for tiden.
Vi er alle spente på søkertallene til våre studieprogram. Vi har akkurat fått dem og jeg kan forsikre at det ser bra ut.
Noen små nedganger på noen studier og gledelige økninger på andre. Alt i alt får vi nok fylt opp studieplassene våre
til neste semester også. Mer detaljer om søkertallene kommer etter hvert. Men altså; det ser lovende ut.
Også resultatene fra ARK undersøkelsen er klare. Vi planlegger et digitalt presentasjonsmøte torsdag i neste uke der
jeg vil presentere overordnete resultater. Og så skal vi presentere mer grundig, og også sette i gang prosess med å
treffe tiltak der det er behov, når vår nye administrasjonssjef er på plass og utover høsten.
Litt om korona: jeg har inntrykk av at det stort sett går greit å holde aktiviteten opp, selv om det krever en høy innsats
og selv om det er frustrerende. Til de av oss som nå synes at hjemmekontor-tilværelsen går ut over motivasjon og
arbeidsglede vil jeg oppfordre til å ta noen arbeidsdager i uken på kontoret på BIO, om ikke annet så for å få et lite
miljøskifte innimellom og selvsagt også treffe gode kolleger. Vi trenger det.
Det har vært noen hektiske uker for alle i administrasjonen etter at Terje sluttet. Jeg har inntrykk av at det stort sett
går greit, men dere nå ikke nøle med å ta kontakt med meg hvis det er saker som henger fast i systemet, og som dere
tenker trenger oppmerksomhet fra min side. Så skal jeg gjøre det jeg kan for at det forhåpentligvis løsner.

Ha en riktig god helg dere.
Ø

Dear all
My column will be on the short side this time. Days are hectic at the moment. We are all excited about the number
of applications for our study programs. We just got them and I can assure you it looks good. Some small declines in
some programs and pleasing increases in others. All in all, we will probably fill up our programs for next semester as
well. More details will come later. But until then; the prospects are promising.
The results from the ARK survey are also ready. We are planning a digital presentation meeting Thursday next week
where I will present some overall findings. A more thorough presentation will follow in a while, and we will also start
the process of taking measures where needed, as soon as our new head of administration is in place and into the
autumn.
A few words on the corona situation: I have the impression that for the most part it has been possible for most to
keep up activities, even if it requires a lot of effort and can often be frustrating. To those of us who now think that
home office life wears on motivation and job satisfaction, I would encourage you to take a few working days a week
in the office at BIO, if only to get a little environmental change from time to time and of course also meet good
colleagues. We need it.
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It has been some hectic few weeks for everyone in the administration after Terje left. I have the impression that
things are generally going well, but you do not hesitate to contact me if there are issues that are stuck in the system,
and which you think need attention from me. Then I'll do what I can to hopefully get things going.
Have a really nice weekend.
Ø

Dekan Helge Dahles blogg
Derfor bør de under 30 år vaksineres først
…

Eg har ikkje problem med å slutte meg til dei som meiner at yngre må få høgare
prioritet i vaksinekøa.
Skal vi få eit tilnærma normalt haustsemester må studentane vere vaksinerte
i august…

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 3 av 18

UiB og BIO info
KANDIDATER TIL INSTITUTTRÅDSVALGET
Ta en titt her for å se hvem som stiller til valg!
Selve valget starter kl. 09:00 25. mai og varer til kl. 12:00 28. mai 2021.

CANDIDATES FOR THE DEPARTMENT BOARD ELECTION
Please have a look here to see the candidates for the department board!
The election runs from 9 am 25th May – 12 pm 28th May 2021.

I dag presenterer vi kandidatene som stiller til MN-fakultetsstyrevalget 2021.
Ta en titt her for å lære mer om de forskjellige kandidatene!
Selve valget starter kl. 09:00 25. mai og varer til kl. 12:00 28. mai 2021.

Today we introduce the candidates running for the MN-faculty board election
2021.
Please have a look here for further details of each candidate!
The election runs from 9 am 25th May – 12 pm 28th may 2021.
Best wishes,
Gry Parker😊😊
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ANGÅENDE VERNERUNDE 2021

På grunn av den ustabile smittesituasjonen og usikkerheten rundt når og hvordan gjenåpningen blir, vil det ikke bli
fysisk vernerunde denne våren.
Dersom det er ting som er viktig at vi ser på nå, på laben eller kontoret, er dere velkommen til å ta kontakt slik at vi
kan ordne med en inspeksjon.
Med vennlig hilsen
Evy Foss Skjoldal
HMS-koordinator

REGARDING HSE-ROUND 2021

Due to the infection situation and the uncertainty about when and how the reopening will be, there will be no HSEround this spring.
If you have anything that you want us to look at, in the laboratory or office, please contact me so that we can
arrange for an inspection.
Best regards
Evy Foss Skjoldal
HSE-coordinator
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BIO-kalender
Tirsdag 27. april
MOLBIO-seminar, Sandra Seljeset: Using non-canonical amino acids to probe agonist recognition in
ionotropic glutamate receptors
09:15–10:00
Zoom: vennligst kontakt Sandra Ninzima for lenke

Onsdag 28. april
Mastereksamen Kaja Meek Olsen: Ascaridoid nematodes in mesopelagic fish (Cape Verde - Bay of Biscay
areas): ecological and food safety perspectives
10:15-10:45
Presentasjon og eksaminering i K3+K4 i b-blokken hvis smittevern tillater (N.B. begrenset antall plasser pga
smittevern). Alternativt blir presentasjonen flyttet til Zoom: i så fall kan Marianne K. Holmedal kontaktes for lenke

Tirsdag 4. mai
MOLBIO-seminar: Marius Rydningen Saltvedt: Vital and all over the place - An overlooked group of
frenemy viruses
09:15–10:00
Zoom: vennligst ta kontakt med Sandra Ninzima for lenke

Onsdag 19. mai (Se egen sak under)
Student poster symposium
12:15–14:00
Digitalt, på Youtube
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Utdanning

Student Online Poster Symposium at BIO May 19th at 12:15

Everyone is warmly welcome to the student poster symposium for the following five BIO-courses: SDG214,
SDG215, MOL231, BIO241 and BIO299
Presenters will be present in zoom, all other interested can join the live stream at youtube
Each poster will be presented with a 1-minute pitch
Posters are available at bioPITCH one week before the session
Students from the following courses will be presenting posters:
SDG214 UN Sustainable Development Goal 14: Life below water
SDG215 UN Sustainable Development Goal 15: Life on land
MOL231 Project in Molecular Biology
BIO241 Behavioural Ecology
BIO299 Research Practice in Biology
Kontaktperson: Kristin Holtermann (kristin.holtermann@uib.no)
Welcome!
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Vi er på jakt etter studentambassadører til rekrutteringsåret 2021-2022!
Søknadsfrist 17. mai 2021
Vi søker studentambassadører fra alle studieprogram ved MatNat, og vil gjerne oppfordre ferske studenter til å
søke.
• Se her for mer informasjon og utlysningstekst (du må være pålogget MittUiB)
• For direktelenke til utlysningen, klikk her.
Beste hilsen,
Maren Bjotveit
Studentrekruttering, MatNat

Ledige stillinger hos Ent3r UiB!: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Ent3r UiB søker nye mentorer høsten 2021! En mentor jobber fast en gang i uka med realfagsleksehjelp for
vgs-elever.
Les mer om stillingen her: https://ent3r.no/bergen/uib/ledige-mentorstillinger
Søk via denne linken: https://ent3r.no/jeg-vil-bli-mentor/soknad?sted=bergenuib

Knekk koden til eksamen med søvn og selvledelse- 29. april!: Det matematisknaturvitenskapelige fakultet
Har du lyst på tips og triks til hvordan du kan komme deg gjennom eksamenstiden med glans? Da arrangerer
Realistutvalget (RU) et foredrag med SAMMEN om hvordan du kan optimalisere hukommelsen og
konsentrasjonsevnen din gjennom søvn og selvledelse. Det vil foregå digitalt 29. april kl. 12.15 - 13.00
Stopp prokrastineringen og kom igang!
Finn det digitale arrangementet til RU via facebook: (1) Søvn og selvledelse - knekk koden til eksamen | Facebook
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Forskning/utlysning
Marie Skłodowska-Curie - Postdoctoral Fellowships 2021
The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) will continue providing opportunities for researchers and
organisations under Horizon Europe, the new EU Research and Innovation programme for the period 20212027.
The next call for MSCA Postdoctoral Fellowships (PF) (previously “Individual Fellowships (IF)” under H2020)
is expected to open on 18.05.2021 with an (estimated) deadline on 15.09.2021.
UIB Seminar: Hosting researchers from abroad
Are you a supervisor that would you like to host a talented postdoctoral
researcher from abroad at UiB, or send your best talents abroad for some time?
This seminar for potential supervisors/mentors and staff will explain the basics
of MSCA Postdoctoral Fellowship. Target groups include both researchers at
UiB who are considering hosting a MSCA PF fellow and applying this year as well
as those who would like to resubmit an application together with a fellow
candidate.
Date: 26 April 2021 Register here; More info
UIB Online Workshop on Writing a competitive MSCA Postdoctoral Fellowship proposal
Are you a potential applicant, interested in a fellowship at UIB? UiB welcomes
highly talented researchers in their earlier career who wish to develop their
scientific vision, network and skills abroad and is offering this training course
on writing a competitive MSCA Postdoctoral Fellowship proposal for applicants
interested in a fellowship with UiB. The course is open to applicants who fulfill
the eligibility criteria and who have identified a potential UiB supervisor willing
to support the application.
Date: 25 May 2021. (Will open for registration soon); More info
EC Information Event «MSCA under Horizon Europe»
If you missed the streamed EC meeting on 23.04.2021 to learn about the main
features and changes to MSCA under the new Horizon Europe programme, the
event presentations may be downloaded here.

UIB Information Webpage MSCA Postdoctoral Fellowships
For up-to-date information from UIB regarding the application process towards
the next MSCA PF deadline, see here.
If you are a BIO employee interested in the scheme, please take contact with
sjoukje.kuipers@uib.no
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Momentum 2021 - 2022 - Karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Planlegger du en karriere i akademia? Nå kan du søke opptak til karriereutviklingsprogrammet Momentum
for yngre forskere ved Universitetet i Bergen. Programmet vil starte opp igjen for fjerde gang i 2021-2022.
Målgruppen for programmet er yngre, fremragende forskere som ønsker en akademisk karriere ved et
forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en sammensetning av ulike
fagretninger og vitenskapsdisipliner.
Ansatte ved UiB i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i programmet.
Kandidatene må normalt være under 40 år, eller det må ha gått under 5 år fra avlagt doktorgrad, med fratrekk for
lovhjemlede permisjoner. Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten

Søknadsfrist er 14.05.2021; 17:00. Mer info finnes her og her.
Merk at søknad krever et anbefalingsbrev fra faglig ledelse på instituttet. Tar kontakt med instituttledelse
hvis du tenker å søke.

Debatt: Bruk og misbruk av forskning
Forskning brukes og misbrukes for å oppnå ulike mål. Noen ganger skrotes
forskning fordi det ikke passer med politiske mål. I mange spissede
debatter brukes derimot forskning av alle for å forsvare valg. Hva skjer –
og hvem skal man tro på?
Vi ønsker velkommen til debatt hvor vi setter søkelys på tre aktuelle
temaer for forskningens møte med samfunnet.
Når: 29. april 2021 14.00 - 15.00
Arrangementstype: Digitalt arrangement
Pris: Gratis
Les mer
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Nyheter fra NFR:
Februarsøknadene i rute
Fagekspertene er i full gang med å vurdere årets søknader om Forskerprosjekt og Kompetanse- og
samarbeidsprosjekt. Les mer om status for søknadsbehandlingen og når søkere kan forvente svar.
Behandlingsprosedyre:
• Les mer om behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt-utlysningene med søknadsfrist i februar 2021.
• Les mer om behandlingsprosedyre for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt i 2021

KLIMAFORSK er evaluert
Programmet KLIMAFORSK er evaluert av nordiske eksperter som anbefaler blant annet at FNs bærekraftsmål skal
være styrende for videre satsing på klimaforskning. Les evalueringen (PDF)

Klimaendringene vil påvirke fremtidens jakt og fiske
Klimaforskere har i dette prosjektet, som er finansiert gjennom KLIMAFORSK, sett på konsekvensene for flere av
artene vi jakter på. Hvordan kan vi sikre bærekraftig jakt og fiske? Les merr

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 11 av 18

Horisont Europa - Tematiske kickoff
NFR og Innovasjon Norge inviterer nå til 7 tematiske kickoff i uke 17 og 18 der eksperter gir deg innsikt i:
- hovedinnholdet i hver tematiske inndeling
- hvor i programmet de mener det er gode muligheter for norske aktører
- den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen
Første kickoff tar for seg forskningsinfrastruktur og holdes 26. april kl. 9-10. Har du ikke anledning å se kickoffene
direkte, så kan du se opptakene på nettsider.
Alle sendingene starter kl. 9 og varer til kl. 10. Velg tema og med deg på! Les mer
Programmet er som følger:
April 26, Infrastructure: https://lnkd.in/d6JQmkD
April 27, Health: https://lnkd.in/duZM-YG
April 28, Culture, creativity and inclusive
society: https://lnkd.in/dMs_G4H
April 29, Food, bioeconomy, natural resources, agriculture
and the environment: https://bit.ly/3vhS1l9
April 30, Community Safety: https://lnkd.in/dqKwys5
May 4, Energy, climate and
mobility: https://lnkd.in/dzcXQF2
May 6, Digitalisation, business and
space: https://lnkd.in/dcHFpvZ #HorizonEurope

Kickoff klynge 6 i Horisont Europa 29. april - EU Infodays og Brokerage event
26.-28. mai
Kickoff for Horisont Europa – Klynge 6 mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø. Den går av stabelen
torsdag, 29. april kl 9-10. Dere kan lese mer og melde dere på her.
Dette arrangementet er del av en Horisont Europa kickoff-serie til Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Deltakerne
vil få informasjon om støtten de kan få i søknadsprosessen og kan sende inn skriftlige spørsmål som vil bli besvart
underveis i sendingen.
I tillegg minner de om at EU-kommisjonen planlegger Info days for klynge 6 i Horisont Europa klynge 26.-27. mai,
det er også planlagt en Brokerage event 28. mai. De anbefaler å holde av disse dagene inntil de er endelig bekreftet.

Horisont Europa - Foreløbige arbeidsprogram tilgjengelig
Europakommisjonen har publisert de foreløbige areidsprogrammene for hvert tematiske område i Horisont Europa.
Nettavisen Science Business har samlet alle dokumentene på en nettside. Vel verdt å ta en kikk!
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CEDAS conference 2021: Registration is now open!
Dear all interested in data science, statistics, machine learning, and AI, as well as their applications in science and
society!
CEDAS, the Center for Data Science at the University of Bergen, invites you to participate in the first CEDAS
conference on 1-2 June 2021 (see also the attached information flyer).
The CEDAS conference will be a hybrid event, with local participants meeting physically at Scandic Bergen City and
national and international speakers joining remotely.
The conference will feature keynote presentations by Prof Chris Holmes and Prof Mattias Villani, and sessions on
Machine Learning & AI, Data Science & Statistics, Data-driven Science by Data Science, and Human-centered Data
Science. The conference will also feature a hybrid poster session.
All presentations will be live-streamed, in partnership with Kulturoperatørene.
Registration for the conference is free, and can be done by filling out the registration form. Please note that in case
the number of on-site participants needs to be restricted due to the corona situation, priority will be given to those
who registered first.
Conference links:
• Conference website: https://cedasconf.w.uib.no
• Conference programme:
https://cedasconf.w.uib.no/programme/
• Poster submission instructions:
https://cedasconf.w.uib.no/2021/04/call-for-posters/
• Registration form:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10242434
Important dates:
• 02.05.2021: Poster abstract submission deadline
• 02.05.2021: Registration deadline for on-site participation
• 07.05.2021: Notification of poster acceptance
• 24.05.2021: Poster submission deadline
• 01.06.2021, 13:00-19:00: CEDAS conference day 1
• 02.06.2021, 09:00-14:30: CEDAS conference day 2
We are looking forward to meeting you at the CEDAS
conference 2021, be it on-site or virtually!
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Model Organism of the Month
Sea lice: not just any blood and skin-sucking parasite! Read more!

Plastnettverket
Plastnettverket ved UiB samler fagmiljøene på tvers av alle fakulteter for å jobbe med problematikken rundt
plastforurensing.
Fokus ligger i plast i havet. Plastnettverket vil bidra inn mot universitetet sitt arbeid med bærekraftmål 14, liv under
vann, hvor plastforurensing er et viktig tema.
Utdanning, forskning og innovasjon skal bidra til problemløsning.
Bredden av universitetet sine fagområder vil bidra med
forskningsbasert kunnskap om alt fra påvirkning på marine
organismer og økosystemer, helsemessige konsekvenser til ny
teknologi og juridiske problemstillinger globalt.
Plastnettverket vil være en arena for å kommunisere og dele relevant
informasjon, og en møteplass i form av workshops og seminarer der
vi kan presentere for hverandre hva vi holder på med og skape gode
diskusjoner omkring plastproblematikken.
Alle forskere, studenter og andre ansatte som er interessert i plastproblematikken er velkomne til nettverket. Ta
kontakt med Odd André Karlsen eller Susanna Pakkasmaa!
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NTNU Ocean week

Ocean Week 2021, May 3-5 – Draft agenda for plenary sessions
More information and registration.

Just for fun:
See how the frequencies of a vibrating spider web have been made into music.
Click here to listen

From the NewScientist.com Magazine Issue 3330, pulished 17 April 2021
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Nye aktuelle DIKU utlysninger
Erasmus+
KA-1 mobilitet
• Europeisk mobilitet for studenter og ansatte i høyere utdanning
Søknadsfrist 11. mai 2021.
KA-2 samarbeid
• Erasmus Mundus fellesgrader
Søknadsfrist 26. mai 2021
• Innovasjonsallianser
Søknadsfrist 7. september 2021
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
• Innovation Capacity Building for Higher Education
Søknadsfrist 25. mai 2021
Russland (Panorama-relevant)
• Studentstipend til utvalgte sommerskoler på anerkjente universiteter i Russland
Søknadsfrist 31. mai 2021
Sør-Korea (Panorama-relevant)
• Stipend for balansert studentutveksling mellom partnerinstitusjoner i Sør-Korea og Norge
Søknadsfrist 11. mai 2021

SANORD Conference 2021 - Update
The Western Norway University of Applied Sciences (HVL) and the University of Bergen (UiB) are jointly hosting the
digital SANORD Conference 7-10 September 2021 – Vitalizing partnerships: Moving forward to a sustainable
future.
The conference will have 6 sub-themes:
1. Climate and climate impacts on humans.
2. Higher education: Shaping the SDG curriculum.
3. Health: Addressing complexity in health.
4. Innovation and entrepreneurship.
5. Epistemic challenges, intellectual labour and South-North partnerships.
6. Moving forward: Music and arts.
Update:
Due to the ongoing COVID-19 situation the SANORD Board has decided to hold the entire conference on a digital
platform. The programme will be restructured and shortened, but we will keep the same dates 7- 10 September
2021.
If you have handed in an abstract for the 2020 conference, you can choose to keep this for the 2021 digital
conference or submit a new abstract. The new submission deadline is 1 May 2021.
Please follow the link for more information. Read More
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Arqus opens the period to apply for the participation in the Arqus PhD Week
for Careers Outside Academia
From 13th to 15th October 2021, the Center for Knowledge and Innovation Transfer (ZWI) of the University of Graz
will hold the Arqus PhD Week for Careers Outside Academia.
Around 60 participants - doctoral researchers,
PhD graduates and career development
experts - from the seven universities of the
Arqus alliance will meet with local
entrepreneurs to work together. In case of
travel restrictions, there will be an online
version of the event.
In addition to cooperating in an international
and multicultural environment, the main aims
of the PhD Career Week are to train doctoral
researchers and PhD graduates to develop
skills for careers outside academia.
Application deadline: 19.05.2021 Read more

UIB Webinar: How to become a better presenter
I dette webinaret lærer du hvordan du kan bli en bedre presentør. Hovedmålgruppen er Phd-kandidater, men andre
ansatte som finner dette nyttig er også velkommen til å delta. Les mer
Maks antall deltakere pr. kurs: Ingen. Påmelding her
Kurstidspunkt: Torsdag 06. mai kl. 09.00 – 10.00. Du vil få Zoom lenke dagen før kursstart.
Språk: Engelsk

Ledig stilling som organisasjonssekretær i Natur og Ungdom
Vil du bidra til å drive og utvikle organisasjonens arbeid med verving og lokal aktivitet? Vi har ledig stilling som
organisasjonssekretær, med søknadsfrist søndag 16. mai og oppstart i august.
Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom opp til 26 år, med rundt 8000 medlemmer og 60
lokallag over hele landet. Natur og Ungdom har nå ledig stilling som organisasjonssekretær, med arbeidssted i Oslo.
Tiltredelse er i august.
Søknadsfristen er søndag 16. mai. Les mer
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Faste Lenker
BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte)
BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO)
Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2019-publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
Høringer
HMS
BioCEED
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