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Hei dere,
Den store nyheten denne uken er at vi har fått ny administrasjonssjef. Julie Stavnes, som i dag er administrasjonssjef
på K2, har takket ja til stillingen, og begynner den 11 mai. Hun har vært adm. sjef på K2 i fem år. K2 er ganske likt
BIO, både i størrelse, kompleksitet og faglig, og med hennes relevante bakgrunn vil Julie tilføres oss mye. Hun er
veldig motivert for stillingen hos oss, og jeg gleder meg veldig til å samarbeide med henne. Slik jeg ser det kunne vi
ikke fått en bedre erstatter for Terje.
Selv om det er noen dager igjen til Terje slutter vil jeg gjerne nå takke han for den formidable innsatsen han har gjort
som administrasjonssjef på BIO. Jeg vet at alle på BIO har satt stor pris på alt du har gjort, og ikke minst måten du
har utført jobben på. Alltid vennlig, løsningsorientert, fokusert. Du har vært en helt uvurderlig støtte for meg i mitt
arbeid. BIO er et stort og komplekst institutt med svært entusiastiske og ivrige medarbeidere. Det har vært veldig
godt å vite at du holder styr på alt, eller nesten alt. For det er nesten en helt umulig oppgave å ha kontroll på alt som
skjer, svare sporenstreks på alle e-poster som kommer inn, og samtidig være saksbehandler og leder for
administrasjonen. Men midt oppi denne virvelvinden har du stått fjellstøtt, holdt roen og humøret oppe, og jobbet
jevnt og trutt med alle oppgavene. Imponerende. Tusen takk Terje for innsatsen. Vi vil savne deg.
Nye prosjekter strømmer inn og det er veldig bra. Denne gangen er det Kjersti S., Henrik G. og Kenneth M., som alle
har fått prosjekter fra Artsdatabanken for å kartlegge dårlig kjente arter. Alle våre tre prosjekter er rettet mot marine
organismer, og tre av 8 tildelinger fra Artsdatabanken i denne runden gikk til BIO. Veldig bra. Videre har vi fått to
Individual Fellowships under MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) programmet, ved Nadja Brun/Anders Goksøyr
og Neha Arora/Dorinde Kleinegris. Gratulerer til alle.
Og så har det vært en formidalen innsats de siste månedene med søknader til forskningsrådet, med søknadsfrister
10 og 17 februar. Til sammen sendte BIO inn 34 søknader der vi er koordinator. Inkludert i disse er 5 søknader for
Yngre forskertalenter. Det er veldig gledelig. Videre er vi partner på 30 søknader. Tusen takk for innsatsen til alle
dere som har jobbet så intensivt med å få søknadene i stand. I forrige runde hadde BIO en veldig høy tilslagsprosent
– ca. 20% for «Forskerprosjekt for fornyelse» og 67% (!) for «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn
og næringsliv» som er langt over gjennomsnittet. Dette gir håp om stor uttelling også i denne runden. Vi er
optimistiske og krysser alt vi har av fingre og armer og bein, og håper på det aller beste.
Som noen av dere har fått med dere har UiB fått et stort såkalt CO-FUND prosjekt fra EU, rettet mot bærekraftig hav,
og som inkluderer 37 post doc stillinger. Prosjektet heter «Shaping European Research Leaders for Marine
Sustainability (SEAS)», og BIO har selvsagt en viktig rolle. Se https://pahoyden.no/eu-forskningforskningsmidler/skal-utvikle-framtidas-marine-forskningsledere/106335 for mer info. Mer info kommer det også
om hvordan disse stillingene skal besettes.
Og så litt korona på slutten. Den andre uken med spesielt strenge restriksjoner er nå snart ferdig. Jeg vil takke dere
alle for stor tålmodighet, positivitet og etterlevelse av restriksjonene i forbindelse med de utfordringene vi har
opplevd, både studenter og ansatte som plutselig fikk dårligere arbeidsforhold, spesielt i forbindelse med
laboratoriearbeid. Jeg håper dette ikke har hemmet oss for mye, og jeg tror (håper!) vi er tilbake til «normale»
restriksjoner i neste uke. Jeg vil sende ut mer info om dette straks jeg får den.
Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg. Finværet ser ut til å være over, men kom dere ut allikevel. Vi trenger luft
og lys og fysisk aktivitet.
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Dear all,
The big news this week is that we have a new head of administration. Julie Stavnes, who is currently head of
administration at the Clinical Department 2 (K2), has accepted the position, and will start on 11 May. She has been
CEO of K2 for five years. K2 is quite similar to BIO, both in size, complexity and academic, and with her relevant
background, Julie will certainly be an asset to us. She is very motivated, and I am very much looking forward to
working with her. As I see it, we could not have got a better replacement for Terje.
Even though there are a few days left until Terje leaves, I would like to take the opportunity to thank him for the
formidable effort he has made as head of administration at BIO. I know that everyone at BIO has greatly appreciated
everything you have done, and not least the way you have approached the job. Always friendly, solution-oriented,
focused. You have been an invaluable support to me in my work. BIO is a large and complex department with very
enthusiastic and eager employees. It has been very good to know that you keep track of everything, or almost
everything. Because it is almost an impossible task to have control over everything that happens, respond promptly
to all e-mails that come in, and at the same time be a case officer and head of the administration. But in the middle
of this whirlwind, you have stood rock-solid, kept your composure and mood up, and worked steadily with all the
tasks. Impressive. Thank you Terje for the effort. We will miss you.
New projects are pouring in and that is very good. This time it is Kjersti S., Henrik G. and Kenneth M., who have all
received projects from the Species Data Bank to map poorly known species. All our three projects are aimed at
marine organisms, and three of the 8 awards from the Species Data Bank in this round went to BIO. Very good.
Furthermore, we have received two Individual Fellowships under the MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions)
program, by Nadja Brun / Anders Goksøyr and Neha Arora / Dorinde Kleinegris. Congratulations to all.
And then there has been a formidable effort in recent months with applications to the Research Council, with
application deadlines 10 and 17 February. In total, BIO submitted 34 applications where we are the coordinator.
Included in these are 5 applications for Young Researchers talents. It is very gratifying. Furthermore, we are a partner
in 30 applications. Thank you very much for the efforts of all of you who have worked so intensively to get the
applications ready. In the previous round, BIO had a very high bid percentage - approx. 20% for "Research project
for renewal" and 67% (!) For "Collaborative project to meet challenges in society and business" which is far above
average. This gives hope for great results also in this round. We are optimistic and we keep fingers, arms and legs
crossed and hope for the very best.
As some of you have noticed, UiB has received a large so-called CO-FUND project from the EU, aimed at sustainable
seas, which includes 37 post doc positions. The project is called "Shaping European Research Leaders for Marine
Sustainability (SEAS)", and BIO obviously has an important role. See https://pahoyden.no/eu-forskningforskningsmidler/skal-utvikle-framtidas-marine-forskningsledere/106335 for more info. More info will also be
available on how to fill these positions.
And then a little corona at the end. The second week of particularly severe restrictions is now almost over. I would
like to thank you all for your great patience, positivity and compliance with the restrictions in connection with the
challenges we have experienced - students and employees alike, who suddenly had poorer working conditions,
especially in connection with laboratory work. I hope this has not hampered us too much, and I think (hope!) we will
be back to "normal" restrictions next week. I will send out more info about this as soon as I receive it.
Then I wish you all a really good weekend. The fine weather seems to be over, put please get out of the house
anyway. We need air, light and physical activity.
Ø
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Dekan Helge Dahles blogg: Bør vi egentlig heve aldersgrensen i
sektoren vår?
…Regjeringen har sagt at de vil: «Øke den alminnelige aldersgrensen i
staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven». Høringsfristen for dette
forslaget er satt til 28. februar.
Blant de som alt har uttalt seg er Det medisinske fakultet ved UiB. I likhet
med Steinar Holden, er Det medisinske fakultet negative til å heve den
alminnelige aldersgrensen. Det er et synspunkt også jeg deler.
Samtidig støtter jeg nyanseringen om at det bør bli letter å jobbe
etter fylte 70 for de som ønsker det, når dette også sammenfaller
med institusjonens behov.

Bli med på Sykle til jobben 2021!

Vi i Universitetet i Bergen har meldt oss på Sykle til jobben 2021. Har du meldt deg på? Håper du tar utfordringen! Husk
at all trening og aktivitet teller med i konkurransen. Kampanjeperiode er 20. Apr 2021 - 18. Jun 2021
Klikk her for å delta i Universitetet i Bergen
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BIO-kalender
Fredag 26. februar
Prøveforelesning Libe Aranguren Abadía: Microplastic in the marine environment; distribution, fate, and
toxicity. Knowns and unknowns
13:15-14:00
Zoom Webinar: https://tinyurl.com/yxmqn4af

Torsdag 4. mars
Disputas Quentin Indiana Bruno Lemaître: Role of Prdm genes in ectodermal and non-ectodermal
neurogenesis in Nematostella vectensis
11:15
Zoom Webinar: https://tinyurl.com/ycjkft8d

Fredag 5. mars
Disputas Libe Aranguren Abadía: Physiological and molecular responses to environmental pollutants in
Atlantic cod (Gadus morhua)
14:30-16:30
Zoom Webinar https://tinyurl.com/yxo9yfor

Fredag 26. mars
Mastereksamen Solveig H. Hjelle: Modelling effects of the North-East Atlantic common minke whale
(Balaenoptera acutorostrata) fish and krill (Thysanoessa inermis) consumption on Norwegian commercial
fish stocks
11:15-11:45
Zoom videokonferanse, kontakt ingvil.sahr@uib.no for lenke og passord
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Utdanning og forskerutdanning
Undervisermøte på BIO om MittUiB / Teacher’s meeting @BIO
about MittUiB – 24. FEB
Velkommen til undervisermøte på BIO med tema Læringsplattformen MittUiB
Det blir en gjennomgang av ulike muligheter i mittuib, og det blir vist konkrete
eksempel på hvordan man kan anvende mittuib innen tema som vurdering,
oppgaver/quiz, peer-review, diskusjoner og rubrikker. Det åpnes også for diskusjon
og erfaringsdeling.
Diskusjon ledes av Sigrunn Eliassen, og Øyvind Fiksen deler erfaringer med mittuib
fra egen undervisning.
We welcome all teachers at BIO for a teacher’s meeting about MittUiB!
Dato: onsdag 24 februar klokken 15:00-16:00
Sted: Zoom (ta kontakt med kristin.holtermann@uib.no for lenke)

Is your research group thinking about hosting an Erasmus+
Traineeship student or a guest student in 2021?
Due to the current corona situation, we ask our scientific staff to consider whether a traineeship/guest stay at UiB is
practically feasible when takin into consideration local and national corona measures and the government's entry
restrictions and regulations.
Read on for the application procedure and deadlines for traineeships and guest student stays. Applications must be
submitted to the Study Section at the Department of Biological Sciences (BIO) at studie@bio.uib.no within the
deadline.
Application deadlines
IMPORTANT: No extension will be given after these dates.
• Start of traineeship: autumn semester (August): 1 May 2021
• Start of traineeship: spring semester (January): 15 October 2021
See the attached document for definitions and application procedures for Erasmus+ Traineeships and other Guest
students respectively
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Fedag 5. Mars - How to combine performance and health during
PhD - webinar
Webinaret vil bli holdt på engelsk av psykolog Per Sjøberg den 5. mars. Per Sjøberg har bred erfaring med
veiledning i høyprestasjonsyrker, innen toppidrett og krisepsykologi.
Det blir gjennomgang av:
•
•
•

Å beholde motivasjonen i utfordrende tider
Å arbeide med høye krav til prestasjoner
Stressmestringsstrategier

Spre ordet, og se her for mer informasjon og påmelding:
https://www.uib.no/hr/142754/how-combine-performance-and-health-during-phd

How to combine performance and
health during PhD
Pandemisituasjonen utfordrer oss alle til å ivareta seg selv og
dem rundt oss. Hvordan har du det? Hvordan ta vare på seg
selv og de rundt deg?
www.uib.no

Phd Rhapsody
3 PhD students at GEO have been working on a small outreach project 'PhD
Rhapsody' - 20 podcast episodes talking about PhD students' life and their scientific
journey. This was not an easy task due to the pandemic and different restrictions in
the studio that they supposed to use for recording. Nevertheless, the 8th episode
has been posted today!
You
can
listen
to
the
podcast
through
the
homepage:
https://phdrhapsody.w.uib.no/ or find them at Spotify, Deezer, Apple podcast,
Google podcasts, etc. They also have their own Twitter and Instagram account
@PhDRhapsody, and e-mail address phdrhapsody@gmail.com
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Forskning/utlysning
Nominasjon av kandidater til Formidlingsprisen 2021
Gjennom formidlingsprisen på kr. 50 000,- ønsker fakultetet å synliggjøre formidlingen ved fakultetet. Prisen skal gå
til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for å formidle resultat av forsknings- og
utviklingsarbeid av høy kvalitet – samt vist betydningen dette har for samfunnet.
Komiteen presiserer at prisen skal tildeles for formidlingsarbeid, ikke undervisningsrelatert innsats.
Alle formidlingsformer blir vurdert: Debatt- og konferanseinnlegg, kronikker, bøker, foredrag, blogg, samtaler,
utstillinger, radio, tv, podcast, konserter, film, nettsider og sosiale medier.
Vurderingskriterier:
▪ Kvaliteten på formidlingen
▪ Allsidig bruk av kanaler for kommunikasjon, samt variasjon i uttrykksformer
▪ Kreativitet
▪ Formidlingspotensial overfor ulike målgrupper
▪ Respons fra publikum
Både ansatte og studenter kan nominere kandidater. Forslaget bør underbygges med dokumentasjon med
eksempler på formidling. Prisvinneren må stille seg til disposisjon for fakultetets formidlingsønsker, og må være
forberedt på å tale til avgangsstudentene i forbindelse med vitnemålsseremoniene i Universitetsaulaen.
Tidligere vinnere er Inga Strümke ved Institutt for fysikk og teknologi (2019) og Bjerknessenterets direktør Tore
Furevik (2020).
Slik nomineres kandidater
▪ Frist for innsending av forslag er 15. mai.
▪ Forslag sendes komiteens sekretær: asbjorn.leirvag@uib.no
Jury
▪ Helge Dahle, Dekan
▪ Øyvind Fiksen, Representant for de vitenskapelig ansatte
▪ Kristoffer Eik, Studentrepresentant
▪ Ingrid Christensen, Studiesjef
▪ Asbjørn Leirvåg, Sekretær

Invitasjon til å søke ph.d.-stillinger innen satsingsområdet
Globale samfunnsutfordringer 2021
Satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to
stipendiatstillinger. Mal forprosjektskisser - retningslinjer og søknadsskjema finnes her. Utlysningen er åpen for alle
fagmiljø ved UiB.
Søknadene skal sendes fra instituttet. Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje Kuipers er satt til
09.03.2021
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 8 av 16

Utlysning av UiB Idé: Nytt innovasjonsprogram for tilsette og
studentar

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og for innovasjonsidear som kan utviklast vidare til
samfunnsnyttige prosjekt er det oppretta eit program. UiB idé gjer det muleg å teste ut og utvikle ideane vidare.
Ramma for programmet er på 2 millionar kroner for 2021, og søknadsfristen er 6. april 2021. Les meir om
programmet på uib.no/ide og i På Høyden. Om du er nysgjerrig på kva dette er, eller vil vite meir, blir det arrangert
eit webinar om UiB idé 25. februar kl. 13-14.

UiB Idé (Proof of Concept): New innovation program for staff
and students
Good ideas arise everywhere at the University of Bergen, and for innovation ideas that can be developed further into
socially beneficial projects, a program has been created. UiB idé idea makes it possible to test and develop the ideas
further. The framework for the program is NOK 2 million for 2021, and the application deadline is 6 April 2021. Read
more about the program at uib.no/ide and in På Høyden. If you are curious about what this is, or want to know more,
a webinar on UiB idea will be arranged on 25 February at 13-14.
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Data Management Plan courses
Finansiører som Noregs forskingsråd og EUs rammeprogram Horisont 2020 stiller krav om at prosjekt må ha en
datahåndteringsplan. I tillegg sier UiB sin politikk for åpen vitenskap at "alle forskningsprosjekter som ledes fra UiB
skal ha en datahåndteringsplan". Lurer DU på hva dette innebærer for deg?
Universitetsbiblioteket inviterer til digitale kurs om datahåndteringsplaner denne våren! I kurset gis det en kort
introduksjon til hva en datahåndteringsplan skal inneholde og tips til ulike datahåndteringsverktøy som er nyttige å
bruke.
To av kursene inkluderer også en skrive-workshop, der du som forsker kan jobbe med egen datahåndteringsplan og
få tilbakemelding og innspill fra kollegaer.
•
•
•
•

19. februar kl. 13:00-13:45: Introduksjon til DMP (engelsk)
19. mars kl. 10:00-14:00: DMP workshop (engelsk)
16. april kl. 13:00-13:45: Introduksjon til DMP (norsk)
7.mai kl. 10:00-14:00: DMP workshop (engelsk)

Vil du vite mer om forskningsdata og datahåndteringsplaner? Les mer her:
https://www.uib.no/ub/110811/forskingsdata
Har du konkrete spørsmål om forskningsdata eller datahåndteringsplaner? Ta kontakt med oss på researchdata@uib.no

---------ENGLISH:
The Norwegian Research Council and Horizon 2020 require projects to submit a data management plan (DMP). In
addition The University of Bergen Policy for Open Science states that “all research projects lead by researchers at
UiB will have a data management plan”.
The University Library offers digital courses in Data Management this semester. These courses give you a short
introduction to what a Data Management Plan should contain and tips about helpful DMP tools. Two of the courses
include a writing workshop, where you will be able to work on your own DMP and receive feedback and input from
other researchers.
•
•
•
•

February 19th at 13:00-13:45: Introduction to DMP
March 19th at 10:00-14:00: DMP workshop
April 16th at 13:00-13:45: Introduction to DMP (in Norwegian)
May 7th at 10:00-14:00: DMP workshop

Want to know more about Open Research Data and Data Management? See
https://www.uib.no/en/ub/111372/open-research-data-and-data-management
Questions about Open Research Data or Data Management? Contact us at research-data@uib.no
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NFR Planned call for “Chinese-Norwegian Collaboration
Projects within Climate Systems”
Application type: International Calls
Relevant thematic areas for this call: Climate and polar research
Funding scale: NOK 6 000 000-10 000 000
Amount of funding presumed available for this call for proposals: NOK 80 000 000
Project duration: 36-48 months
Application deadline: 12 May 2021
More info

UIB Digital Lecture Series: Current Affairs in China
The Department of Foreign Languages invites students, staff, and the broader public to learn more about current
matters that are stirring today’s Chinese society and engage in discussions. From February to April, six outstanding
international scholars will share their insights into intriguing issues on the pulse of current developments of Chinese
society.
Schedule:
[3 February (12–13.30)
24 February (12–13.30)
17 March (12–13.30)
24 March (12–13.30)
14 April (12–13.30)
21 April (12–13.30)

Combating Covid-19]
Aspirations and China’s Modernization
Building State Capacity
Accountability of Corporate Actors
Grappling with the Crisis
Claiming Labor Rights

Read more (Norwegian) / Read more (English)

EU: Work as an expert
The European Union Institutions appoint external experts to assist in the evaluation of grant applications, projects
and tenders, and to provide opinions and advice in specific cases.
In particular, experts assist in:
•
Evaluation of proposals, prize applications and tenders
• Monitoring of actions, grant agreements, public procurement contracts
In addition, experts provide opinion and advise on:
• Preparation, implementation and evaluation of EU programmes and design of policies.
In order to select experts, the European Union Institutions publish regularly calls for expression of interest detailing
the selection criteria, the required expertise, the description of the tasks, their duration and the conditions of
remuneration.Interested? Please join the database of external experts!
More info
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Diku Utlysninger in 2021
Se den enkelte programside for mer informasjon.
•

NORPART, utlysning kommer 26. februar, søknadsfrist 27. mai

•

Erasmus+, utlysning kommer andre halvdel av mars, med de første søknadsfristene i mai

•

Midler til økt studentmobilitet, endelig utlysning kommer 1. mars, søknadsfrist 27. mai 2021

•

Program for studentaktiv læring, utlysning kommer våren 2021, søknadsfrist 24. september

•

INTPART, utlysning kommer i september/oktober, søknadsfrist i november 2021

•

UTFORSK, utlysning kommer i september 2021 med søknadsfrist tidlig i 2022, dato er ikke avklart

•

Sentre for fremragende utdanning, utlysning kommer høsten 2021, søknadsfrist april/mai 2022

Lanseringskonferanse Erasmus+ 2021-2027
•

Med et budsjett på hele 265 milliarder kroner for perioden 2021-2027, skal
Erasmus+ bidra til å skape et mer inkluderende, mer digitalt og et grønnere
Europa. Hva er nytt og hvilke muligheter finnes for norske aktører? Bli med på
digital lanseringskonferanse! Les mer og meld deg på

DIKU: Søker eksterne Erasmus+-evaluatorer
Diku søker eksterne evaluatorer som kan bistå med evaluering av søknader og rapporter til
Erasmus+-programmet.
Utlysningen gjelder for alle tiltak for Erasmus+ (KA1 Mobilitet og KA2 Partnerskap) og for alle utdanningssektorer.
Evaluatorene må være forberedt på å jobbe med søknader og rapporter til prosjekter fra både tidligere
programperiode (Erasmus+ 2014-2020) og ny programperiode (Erasmus+ 2021-2027).
Søknadsfrist: 28. februar 2021

Les mer og send inn søknad
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JPI OCEANS STRATEGY LAUNCH

In an online event on 29 March, JPI Oceans will launch its Strategy Framework 2021-25, present recent developments
in its Joint Actions and projects, and discuss contributions to Horizon Europe, the UN Ocean Decade and other
initiatives. Join the event and learn more about JPI Oceans’ ambitions for the coming years! Read more

AMU European Conference: Protect Our Oceans 16.06.2021
(Brussels)

The interplay between ocean science, policy and society will be the topic of the 2021 European Conference of AixMarseille University, under the high patronage of Member of the European Parliament Maria da Graça Carvalho.
Scientific Coordinator: Prof. Richard Sempéré, Director of the Mediterranean Institute of Oceanography (MIO),
Marseille (France).
The detailed programme of the conference will be published at the end of March 2021. Register now to receive the
detailed program and all the news related to the conference. Read more
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Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier: vurdering av
risiko for biologisk mangfold
Vitenskapskomiteen for mat og miljø publiserte 15. februar 2021 en vurdering av risiko for negative effekter på norsk
biologisk mangfold knyttet til import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier. Vurderingen er gjort på oppdrag fra
Miljødirektoratet.
Hovedbudskap:
Krepsdyr kan spre sykdomsfremkallende organismer. Det er hovedårsaken til at import og hold av krepsdyr i akvarier
kan utgjøre en trussel mot norsk biologisk mangfold.
Lenke til omtale av vurderingen her.
Lenke til hele rapporten her.
Ta gjerne kontakt med talsperson Gaute Velle, 99 53 39 40, hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen.

European Research and Innovation Days 2021 - 23-24 June

The European Research and Innovation Days will take place online on 23 and 24 June 2021.
Brought to you by the European Commission, the European Research and Innovation Days gathers together
policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of research and innovation in
Europe and beyond.
This year marks the start of Horizon Europe, the most ambitious EU research and innovation programme ever and
will be a decisive moment to strengthen the European Research Area. Cooperation in research and innovation is
essential in our recovery from the COVID-19 pandemic and will pave the way to a greener and more digital future.
This year’s event will again be fully digital, allowing everyone to get involved from anywhere. As in 2020, the online
policy conference is expected to attract thousands of participants from all over the world.
Save the date and read more!

ICES course: Scientific writing and publishing
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Scientific writing and publishing for marine scientists with a focus on peer-reviewed
journals:

This course is intended for everyone who wants to improve their technical writing skills for marine science
journals (including ICES Journal of Marine Science) and increase their understanding of the scientific
publishing environment, including insights from the perspective of an editor.

Course content:
1. How to tell your story:
o Preparing to tell your story
o Telling your story
o Homework assignments
2. How to get your story published
View the draft syllabus

Course schedule:
The course will take place from 14:00–18:00 CET on Monday 26 and Wednesday 28–Friday 30 April.
Participants will receive homework to digest between the days.
The course takes place online via MS Teams.
Deadline for registrations: 12 April 2021. Register today!
http://ices.dk/events/Training/Pages/scientific_writing.aspx
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Picture showing heart rate changes during PhD defense
(featured visualization section)
A physical chemist tracked their heart rate as they defended their dissertation, and the results, while perhaps not
surprising, are fascinating. Recorded using an Apple Watch, the peaks and valleys of their heart rate tell the story
of what is, for many PhD candidates, one of the biggest challenges of their career. The researcher has published
additional graphs on Reddit, which show their heart rate during their PhD comprehensive exam, and when they
presented their research during a fourth-year PhD seminar.

Data Is Beautiful
r/dataisbeautiful
https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/
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The future of grant proposals is video
Written grant proposals are inefficient to prepare and review, and scoring is
notoriously unreliable. It’s time to consider audio-visual alternatives. This
statement is made by Michael Doran, William Lott, Adrian Barnett, Joan Leach
& John Ioannidis in this interesting Column from Nature Careers Community,
5. Feb. 2021 (doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00341-3)

Photo: nature.com, adapted from Getty

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 2020-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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