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Hei Alle,
Som dere vet er vi inne i en ny koronabølge. For å unngå nedstenging og nye runder med digital undervisning
og påtvunget hjemmekontor, etc, oppfordrer jeg dere alle til å følge de viktigste tiltakene/anbefalingene for å
unngå smittespredning: 1) vær hjemme hvis dere kjenner tegn på symptomer, test dere, og kom tilbake til BIO
når dere har en negativ test, 2) bruk munnbind når det er vanskelig å holde avstand, f.eks. på offentlig transport og 3) vær påpasselig med hygiene. Jeg håper vi unngår nye kraftige tiltak fram mot jul.
For; vi har helt klare planer om julebord, i god tradisjon, og sårt etterlengtet, den 3. desember. Jeg håper virkelig vi kan arrangere og gleder meg veldig.
Og så gleder jeg meg veldig til lærersamlingen på Voss (som vi også håper kan arrangeres og ikke blir rammet
av korona) den 1-2 desember. Det er veldig viktig, og det er en flott måte å samles på for å gjøre våre utdanninger enda bedre. Stor takk til bioCEED som bidrar signifikant til dette arrangementet, både faglig og økonomisk.
Nå er utkastet til strategisk plan så godt som helt klart for å sendes ut til dere for innspill. Det vil først bli diskusjon i faggruppene, og så vil det bli muligheter for å komme med individuelle og eller gruppevise innspill. Jeg
gleder meg. Mer info kommer, forhåpentligvis ila neste uke.
Mange av våre studenter leverer sin masteroppgave innen 22 nov. Det er fantastisk godt arbeid og veldig viktig
for BIO. Takk til alle studenter og veiledere som er i hektisk innspurt. For å spare miljøet, tid og penger oppfordrer jeg de som har sensorer utenfor Bergen og omegn til å ta dem med digitalt.
Som dere vet er det søknadsfrist i forskningsrådet den 2. og 9. februar. For at vi greier å jobbe godt med budsjettering, parallelt med det faglige arbeidet i søknadene, er det viktig at de av dere som har tanker om å søke
før-registrerer dere innen 17. november (se sak lenger nede).
Til slutt vil jeg nevne at Lise Øvreås er i Glasgow for å fremme havenes rolle for klimaendringer. Dette er svært
viktig, og tusen takk til Lise for at hun representerer oss så godt i en så avgjørende sak. Les mer i denne saken i
På Høyden.
Da er det helg dere, om ikke lenge. Jeg ønsker dere noen god avslappende dager og håper dere får gode muligheter for frisk luft og fysisk aktivitet. Det er viktig.
Ø

Hello everyone,
As you know, we are in a new corona wave. To avoid shutdowns and new rounds of digital teaching and forced
home office, etc, I encourage you all to follow the most important measures / recommendations to avoid the
spread of infection: 1) stay home if you know signs of symptoms, test yourself, and come back to BIO when you
have a negative test, 2) use a face mask when it is difficult to keep your distance, e.g. on public transport and
3) be careful with hygiene. I hope we avoid new strong measures towards Christmas.
For; we have very clear plans for a long awaited Christmas party 3 December and I'm really looking forward to
it.
And I'm also looking forward to the teachers' meeting at Voss (which we also hope will not be affected by the
corona situation) 1-2 December. It's very important, and a great way to get together to make our educations
even better. Many thanks to bioCEED who contribute significantly to this event, both professionally and
financially. (continued next page)
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Continued from prev. page
Now the draft strategic plan is almost ready to be sent out to you for input. There will first be a discussion in

faggruppene, and then there will be opportunities to provide individual and / or group input. I look forward to
it. More info to come, hopefully next week.
Many of our students submit their master's thesis by 22 Nov. It is fantastic work and very important for BIO.
Thank you to all the students and supervisors who are in a hectic rush these days. To save the environment,
time and money, I encourage those who have sensors outside Bergen and the surrounding area to bring them
digitally.
As you know, the application deadline in the Research Council is 2 and 9 February. In order for us to be able to
work well with budgeting, in parallel with the professional work in the applications, it is important that those of
you who have thoughts of applying before pre-register by 17 November (see case below).
Finally, I would like to mention that Lise Øvreås is in Glasgow to promote the role of the oceans for climate
change. This is very important, and many thanks to Lise for representing us so well in such a crucial case. Read
more in this article in På Høyden.
The weekend is soon here. I wish you some good and relaxing days and hope you have opportunities for fresh
air and physical activity. It is important.
Ø

Informasjon fra BIO/UiB
Vigdis Vandvik er årets formidler på MatNat
Hun legger vekt på å snakke forståelig for alle og er en tydelig
forskerstemme i samfunnsdebatten. Professor Vigdis Vandvik
ved Institutt for biovitenskap er kåret til årets beste formidler
innen realfagene.

PRISVINNER: Professor Vigdis Vandvik mottok
prisen av dekan Gunn Mangerud under MatNats høstseminar 3. november 2021.

I juryens begrunnelse heter det:
"Over lang tid har hun vært en tydelig stemme i den offentlige debatten enten debatten dreier seg om biologi, utdanning, kjønnsperspektiv i akademia, klimaendringer eller universitetspolitikk.Om hun sprer
seg over flere felt, har hun en velutviklet evne til å snakke forståelig.
Til alle. Fra foredrag til arbeidet med å sammenstille forskning slik at
politikerne får et faglig begrunnet beslutningsgrunnlag."

Foto: Asbjørn Leirvåg/UiB

Prisen er på 50.000 kroner og deles ut årlig.
Les mer i Mat.nat.’s nyhetssak om tildelingen, skrevet av Asbjørn
Leirvåg som tekst og bilde er hentet fra.
Les gjerne også Vigdis sin kronikk i Dagens Næringsliv, som er
basert på hennes innlegg i den store klimadebatten under Arendalsuka:
Med god grunn blir naturkrisen nå «mainstream» – også i næringslivet
Foto Skjermgrab/Arendalsuka
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Shut Up and Write at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Are you a PhD or Postdoc, and struggling with finding the time to
sit down and write?
Shut up and Write is an informal gathering with the aim of giving you a dedicated time and space to focus on
writing. It consists of:
·
A distraction-free workspace: no phones, no emails, no interruptions.
·
Structured working blocks: 45 minutes writing, 15-minute break
·
Coffee/tea, biscuits and chat with other writers during the break
You are welcome to join at any break (the first 15 mins of every hour e.g. 14.00-14.15 and 15.00-15.15 – doors
close and writing begins at 15 past!). No registration, just bring your laptop and coffee mug and show up!

When:
November 17th at 14:00-16:00 https://www.uib.no/ub/148401/shut-and-write-faculty-mathematics-and-natural
-sciences
December 8th at 14:00-16:00 https://www.uib.no/ub/148404/shut-and-write-faculty-mathematics-and-naturalsciences
Where:
Realfagbygget, 2. floor, Group room sp2 (prev. 2018)

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ? Frokostseminar
Vernetjenesten ved UiB arrangerer digital frokostseminar om det gode arbeidsmiljø mandag 22. november på zoom kl.0830-0945!
Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring
og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.
Ønsket er å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.
22.november setter vi søkelys på informasjon og kommunikasjon.
Hvorfor er det så vanskelig å kommunisere det vi ønsker å få formidlet? I alle prosesser vernetjenesten er involvert , erfarer vi at god kommunikasjon og informasjon ut i organisasjonen er essensielt for å fremme et godt
arbeidsmiljø. Så hva er god kommunikasjon, hvor feiler man og hvordan blir man god på å kommunisere?
Vi har invitert Ragnhild Mølster fra Institutt for informasjons- og medievitenskap og Olaf Erlend Gundersen kommunikasjonsdirektør ved UiB til å si noe om temaet på årets siste frokostseminar.
Program
Postdoc Ragnhild Mølster om: kommunikasjon og retorikk og hvordan formidle kompetanse om dette. Hvordan skape tillitt gjennom å kommunisere på en effektiv måte
Kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen: hva god (intern) kommunikasjon er og hva den har å si for
arbeidsmiljøet ved UiB.
Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 0830-0945 på Zoom, og du melder deg på
her (Påmelding innen 20.november)
Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.
Velkommen!
Vernetjenesten ved UiB
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Fakultetet inviterer alle studenter på julegateåpning 25. november!

Kalender
Fredag 19. november
Prøveforelesning, Joakim Brunet: The
role of ligand-binding in parasitic infections:
functional studies and therapeutic potential
13:15–14:00
Rom 520B1 (N-terminalen), 5. et, Bioblokken, Høyteknolgisenteret

Tirsdag 23. november
MOLBIO-seminar, Thomas Stevenseon:
tba
9:15-10:00
Zoom (kontakt Sandra Ninzima for lenke)

Torsdag 25. november
Student postersymposium - Høst 2021
12:00–16:00
Auditoriet, VilVite

Tirsdag 30. november
Informasjonsmøte om bibliotektenestar knytt til open access publisering,
datahandtering m.m.

Les invitasjonen

10:00–12:00

Dekan Gunn Mangeruds blogg

Lille auditorium, Høyteknolgisenteret

Kalenderen er alltid tilgjengelig her:
https://www.uib.no/bio/kalender

Dette bidrar til å likestille arbeidet med
utdanning og forskning hos våre vitenskapelige ansatte
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Informasjonsmøte om bibliotektenestar tirsdag 30. november
Universitetsbiblioiteket kjem til BIO 30. november for å orientere som dei tenestane dei kan tilby i
høve til fri tilgang til publikasjonar, forskingsdata og god datahandteringspraksis.
Blant tenestane som blir presentert er:

•

Open tilgang til vitskaplege publikasjonar (stønad til opa publisering, open access-avtalar, krav frå finansieringskjelder (Plan S), retningslinjer ved UiB)
• FAIR datahandtering og open tilgang til forskingsdata (krav frå finansieringskjelder, datahandteringsplanar, datadokumentasjon og metadata, arkivering og gjenbruk av FAIR forskingsdata, citable code)
• Publiseringsstrategiar (status for open publisering, synleggjering av eiga forsking og evaluering på bakgrunn av open vitskap)

Tid: tysdag 30.11 kl. 10:00-12:00
Stad: Lille auditorium, Høyteknologisenteret

For meir informasjon om UB sine tenester, sjå våre nettsider:
under fana Åpen forskning.

Skrivekurs for forskere ved MatNat

Etter en lang korona-pause har vi endelig gleden av å invitere til nytt skrivekurs i samarbeid med redaksjonen i
Forskning.no:
Onsdag 5. januar 2022 fra 9.00-15.30
Kursleder: Eivind Lauritsen, kronikkansvarlig i Forskning.no
Sted: UiBs lokaler i MediaCityBergen (MCB), Lars Hilles gate 30.
Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad
eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten. Ingen kursavgift.
Les mer om kurset
Påmelding: https://forms.gle/4ogbMHNFSyyr1cXe7
Påmeldingsfrist: Fredag 10. desember 2021
Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 4142 3341, asbjorn.leirvag@uib.no
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Sustainability hint of the month – November
BIO Sustainability Team
Take some time to clean up your cold storage. Saves energy and makes your
life easier.
Now that the dark season is approaching, lab activity will increase again and
maybe you will finally find some time to make your lab more efficient and maybe
even sustainable. One of the most energy consuming part of many labs is the
cold storage. Fridges, freezers, and ultradeep freezers are running all year long
and stuff get’s only stuffed in. However, cleaning up these storages may have some advantage. You finally get the overview over the samples, you might find
space for the new student or postdoc, you may find the old sample you always
wanted to analyse, or you even find old treasures, which may be more archaeology than biology, and should be thrown out.
With all this you will be able to smoothen your search, speed up your lab work,
know what you have, and maybe even save so much space that you could switch
off a freezer and save energy. Give it a try!
Interested in the Sustainability Team? Ask Stefan.thiele@uib.no.

Nye ansikter
Marius Takvam
Hey,
My name is Marius Takvam and this fall I started my PhD research
project at the Department of Biological Sciences (BIO) working in
the Marine Developmental Biology group. I have a bachelor’s degree in Sustainable Aquaculture, a master’s degree in Aquaculture
biology and several years of experience as an Animal Technician in
the salmon farming industry. I will be working together with Tom
Ole Nilsen (University of Bergen, UIB), Chris M. Wood (University of
British Colombia, UBC), Elsa Denker (UIB) and Naouel Gharbi
(Norwegian research center, NORCE) focusing on smolt production
in salmon farming which are funded by Centre for Research-Based
Innovation in Closed-Containment Aquaculture (CtrlAqua). My research will focus on mapping key ion transporters in the kidney of Atlantic salmon during smolt development
and seawater acclimation. To date there is very limited knowledge about the kidney in Atlantic salmon despite
devastating occurrences of mineral precipitation in the kidney (nephrocalsinoses) which leads to increased
mortality rates and poor smolt quality during production. Producing high quality smolt is critical for successful
culture and thus frequent variation in smolt quality (stunted growth, high annual transfer mortality (16%)) is of
great concern in Norwegian salmon farming. I am eager to be part of this great research group in the process
of better understanding ion transporters in the kidney, that to this date remain unidentified in Atlantic salmon.
By closing some of the knowledge gaps related to kidney function in Atlantic salmon I hope to improve smolt
quality and to better understand occurrences of mineral precipitation in the kidney. Ultimately, this may aid in
reducing high annual mortality rates in Norwegian salmon farming.
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Forskning/utlysning
Utlysning: SPIRE — Såkornsmidler 2022
SPIRE lyses ut i følgende kategorier:

1.

SPIRE midler for internasjonalt forskningssamarbeid

Merk at disse midlene denne gangen kun skal brukes til frikjøp av forskere/postdocs som jobber med søknadertil NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (ikke til Horisont Europa). Bruk av eksterne konsulenter som UiB har samarbeid med kan også vurderes. Søknadene som utarbeides skal føre til nye internasjonale forskningssamarbeid.
Det kan søkes om inntil 200.000 kr per prosjekt. Fakultetet kan i gitte tilfeller vurdere å øke rammen. En slik
vurdering vil blant annet være basert på omfang av den søknaden som søkermiljøet planlegger.

2.

SPIRE gjesteforskermidler

Her er kriteriene de samme som for i 2021.
Søknadene skal sendes samlet fra institutet. Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Julie Stavnes er
satt til 1. desember 2021. Maler til søknadsskjema og sluttrapport, retningslinjer og utfyllende informasjon
finnes her.

Søknadsdatabasen for Fond og legater

Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke:
•

Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin: Link

•

Bergen Universitetsfond: Link

•

Olsens legat: Link

Studenter og stipendiater kan søke:
•

Olsens legat: Link

•

Meltzers prosjektstipend: Link

•

UiBs studentlegat: Link

•
Mer informasjon finnes her på nettsiden for Fond og legater
Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/
Søknadsfrist: 1. desember 2021.
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Forskning/utlysning
Frist for innmelding av nye publiseringskanaler i Cristin 30. november
Har du publisert i ein kanal (tidsskrift e.l.) som ikkje er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler?
Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVIrapportering.
Dersom du i 2021 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert, må kanalen meldast inn til
vurdering.
Fristen for innmelding av publiseringskanalar er 30. november 2021.
Søk etter kanal i registeret: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Forside

Innmelding av publiseringskanal: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/BrukerLoggpa.action
Prosedyrar for forslag til registeret: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer
Ved spørsmål, kontakt publiseringskanaler@hkdir.no

Deadline for nominating new publication channels is 30. November
Have you published in a channel (scientific journal or other) that is not registered in the Norwegian Register for
Scientific Journals, Series and Publishers?
Publications must be published in a publication channel that is approved on level 1 or 2 to be eligible for reporting through Cristin.
If you in 2021 have published in a channel (journal, publisher, series) that is not registered, the channel must be submitted for evaluation.
The deadline for submitting new publications channel to the register is November 30. 2021.

Search for a publication channel
Forside.action?request_locale=en

in

the

register:

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/

Submit publication channel:
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/BrukerLoggpa.action?request_locale=en
Criteria for submission:
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer.action?request_locale=en

If you have any questions, please contact publiseringskanaler@hkdir.no
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Internal Routines & Deadlines towards NFR deadlines on 2 & 9 February 2022
If anyone is planning to submit a proposal to NFR in February 2022, please note the faculty’s internal deadlines
below. Should you need an extension, please notify your relevant administrive contact(s).
An excel file containing the various forms has been sent out to the department, see e-mail sent 5. Nov. Updated information regarding BIO’s guidelines for budgeting and use of position categories in proposals will follow.
New this year: Given the timing of the NFR deadline right after the new year, all applicants are asked preregister their intent to apply in skjemaker by 17 November. Registration after 17 December, will require approval from BIO’s Head of Department or Head of Administration.
Link to skjemaker registration form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11420172
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Forskningsrådet—utlysninger og søkerwebinarer
NFR søkerwebinarer
Skal du søke Kompetanse- og samarbeidsprosjekt eller Forskerprosjekt i 2022? For å
lære mer om utlysningen eller temaet du
vil søke på kan du se søkerwebinarer.

NFR Utlysning: Kommunikasjon og formidling
av forskning med relevans for klima, miljø og
bioressurser
NFR lyser totalt ut inntil 5 MNOK til kommunikasjon og formidling av forskning som gjør det lettere for befolkningen å forstå og
ta i bruk forskningsbasert kunnskap om klima, mat og bioressurser, naturmangfold og/eller miljø. NFR behandler søknader to
ganger i året. I neste runde behandler de alle søknader som er
mottatt senest 20. november 2021. Les mer
Søknadsfrist: Løpende.

Utlysningene for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt og Forskerprosjekt har frister i februar 2022 og forskningsorganisasjoner kan søke. Kompetanse- og samarbeidsprosjekt forutsetter prosjektsamarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Generelle søkerwebinarer
På de generelle søkerwebinarene får du
oversikt over utlysningen, søknadstypen
og hvordan søknadene blir behandlet. Disse webinarene er nyttige for alle som skal
sende inn søknad, uavhengig av tema:
Søkerwebinar: Samarbeidsprosjekt for å
møte utfordringer i samfunn og næringsliv
(se opptak)

NFR Utlysning: Arctic Field Grant (AFG) – støtte
til feltarbeid på Svalbard
Svalbard Science Forum (SSF) lyser ut midler til feltarbeid på
Svalbard og Jan Mayen til masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som er tilknyttet eller samarbeider med norske
forskningsorganisasjoner.Hovedprioriteringen er å støtte masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som ikke allerede er etablert på Svalbard. Du kan søke om inntil 80 000 NOK for
feltarbeid på Svalbard og inntil 100 000 NOK for feltaarbeid på
Jan Mayen. Fullstendig utlysningstekst finnes kun på engelsk. Les
mer
Søknadsfrist: 24. november, 2021

NFR Utlysning: Midler til forskningsopphold i
utlandet for forskere
Internasjonal erfaring er viktig for forkerkarrieren. Denne utlysningen støtter forskere med forskningsopphold i utlandet for å
skape mer internasjonalt samarbeid. Utenlandsoppholdet skal
ha en varighet på minimum 3 og maksimum 12 måneder. Les
mer
Søknadsfrist: Løpende
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Søkerwebinar: Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (se opptak)
25. november kl. 10: Søkerwebinar: Forskerprosjekt
7. desember kl. 10: Søkerwebinar: Forskerprosjekt (på engelsk)

Tematiske søkerwebinarer
På de tematiske webinarene får du mer
detaljert informasjon om utlysningene og
prioriteringer for temaområdet du forsker
på eller jobber innenfor. Se opptak av
gjennomførte webinarer:
•

Petroleum (se opptak)

•

Helse, velferd og arbeid (se opptak)

•

Arealer under press (se opptak)

•

Bærekraftig mat og landbruk (se
opptak)

•

Omstilling og tilpasning til klimaendringene (se opptak)

•

Marin forskning (se opptak)

•

Økonomiske problemstillinger knyttet til det grønne skiftet (se opptak)

•

Miljøvennlig energi og CO2håndtering (opptak kommer)

•

Global helse (se opptak)

•

Sirkulær økonomi i produksjon og
forbruk av ferdigvarer (se opptak)

Utlysning: Mobilitetsmidler til studenter og
forskere i Arqus

Informasjonsseminar:
Nordplus

UiB deltar i Arqus European
University Alliance sammen
med seks andre universiteter:
Granada, Graz, Leipzig, Lyon,
Padova og Vilnius. Arqus er en del av Europakommisjonens prestisjefulle satsing, European University Initative. Målet er at de
Europeiske universitetene skal utvikle en felles langtidsstrategi
for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og
innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

2022. Norske skolar, institusjonar, organisasjonar, fylkeskommunar og andre aktørar som planlegg prosjektsøknad er velkomne til å melde seg på. Les mer

UiB lyser nå lokale mobilitetsmidler for studenter og forskere
som en del av vår deltakelse i Arqus alliansen. Midlene retter seg
mot masterstudenter, yngre forskere og øvrige vitenskapelige
ansatte samt forskergrupper. Opphold kan variere fra 3 dager til
3 måneder og de tildelte stipendene kan brukes frem til 30. September 2022. Det utlyses 2 forskjellige mobilitetsstipend:

Diku

Tid: 25 november 2021; 11:00-15:00
Påmeldingsfrist: 22. november 2021

Erasmusseminaret 2021

Open call for Research stays
Utlysningen retter seg mot korte opphold (2 til 4 uker eller 2
uker til 3 måneder) til enkelte personer: masterstudenter, yngre forskere og øvrige vitenskapelige ansatte. Det
kan gis stipend oppad begrenset til 1500€/måned.
Open call for site visits and joint activities of doctoral groups
Utlysningen har som mål å koble sammen eksisterende PhD
programmer med sikte på å identifisere muligheter for
samarbeid om forskningstemaer. Stipend (max 7,000€
per gruppe) gis ut til forskergrupper på inntil 7 personer.
Alle utlysninger og søknader er tilgjengelige her. Søknadene vil
bli behandlet lokalt ved UiB, og eventuelle spørsmål kan rettes til
seniorrådgiver Rosa Nogueira (rosa.nogueira@uib.no) ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Søknadene sendes til: arqus@uib.no.

Vi inviterer til Erasmusseminaret 2021 for
universitets- og høgskulesektoren. Seminaret blir gjennomført digitalt. Vi jobbar
med å setje saman eit spennande program som skal gi deg inspirasjon og påfyll
av kunnskap – og mogelegheiter til å byggje nettverk. I år gjennomfører vi seminaret digitalt over tre dagar:
6., 8. og 10. desember. Les mer

Påmeldingsfrist: 6. desember 2021 09:00

Frist for å søke er 26. november 2021

Utlysning: Diku Nordplus 2022

Opptak av informasjonsdagene om 2022-utlysningene

Nordisk ministerråds utdanningsprogram, Nordplus, inviterer
nordiske og baltiske institusjoner og organisasjoner som er involvert i utdanning og læring til å søke om støtte i søknadsrunden for 2022. Dette er femte og siste år av inneværende programperiode for Nordplus 2018-2022. Det totale tilskuddsbeløpet for Nordplus for 2022 er rundt 9,5 millioner euro.
Du finner hele
(ekstern lenke).

utlysningsteksten

på

Nordplus-nettsidene

Utlysningen finnes også i engelsk versjon (ekstern lenke).
Søknadsfristen er tirsdag 1. februar 2022.

25.-26. oktober ble det arrangert digitale
infodager om 2022-utlysningene for
Klynge 6, Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø. Om du ikke fikk
sett arrangementet direkte, kan du nå se
opptak hvor alle de 77 utlysningene ble
presentert. Opptakene finner du under
agendapunktene i programoversikten.
Se opptaket her
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Webinar om MSCA Staff Exchanges (SE) NFR-Innovasjon Norge Webinar: Sunne hav og vann 2030 2021
Sett av tidspunktet
Mange kjenner MSCA RISE fra forrige
rammeprogram. MSCA Staff Exchanges (SE) er arvtageren i Horisont Europa,
og fokuserer på utveksling av forskningsansatte internasjonalt og intersektorielt. Har eller planlegger du samarbeid med forskningsinstitusjoner i
Kina eller Brasil, eller et utviklingsprosjekt med en bedrift i Tyskland eller
Portugal? Da kan Staff Exchanges være ordningen for dere! Dette
er den mest internasjonale ordningen i MSCA og samtidig en
ordning med høy bedriftsdeltakelse.

Forskningsrådets webinar om utlysningen for 2021 arrangeres
30. november med bidrag fra Europa-kommisjonens Aleksandra
Shoetz-Sobczak (project officer i REA), og seniorforsker Roger
Andre Søraa ved NTNU. Søraa forteller om erfaringer fra det
norskledete prosjektet LIFEBOTS. Les mer
MSCA SE har søknadsfrist 9. mars 2022, og et budsjett på 72,5
millioner euro.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge arrangerer et webinar "Samfunnsoppdrag
sunne hav og land". Webinaret retter seg
mot alle som er interessert i dette samfunnsoppdraget (mission), og da særskilt
potensielle søkere.
Tid: 24. november kl. 09:30 – 11:00.
NFR vil komme med mer informasjon om
agenda på nettsidene.

Nominasjon til Kong Olav Vs
Kreftforskningspris 2022

MSCA Staff Exchanges: Enda et webinar!
Research Executive Agency (REA) arrangerer et webinar for alle potensielle søkere om Staff Exchanges (SE)
den 19. November.
Du kan stille spørsmål på Slido, og program med strømmelenke
finner du på denne nettsiden

EMB Early Career Ocean Professionals'
Network
Early Career Ocean Professionals
(ECOPs) are young Ocean researchers
and strong advocates of the Ocean’s
future. They are diverse, each having their own innovative ideas
and perspectives. To reach the ambitious goal of a sustainable
Ocean, ECOPs are needed more than ever. They bring spotlight
on the importance of the future climate scenarios, advocate for
marine conservation and jointly design the solutions to tackle
the challenges facing our planet and Ocean. They will also become the Ocean leaders of tomorrow. The European Marine
Board Young Ambassadors, together with the EMB Secretariat,
are setting up a network to connect the Early Career Ocean Professionals within EMB member organizations. Read more
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Kreftforeningen tildeler hvert år Kong Olav
Vs kreftforskningspris til en kreftforsker
eller en forskergruppe som har bidratt til å
fremme norsk kreftforskning. Denne prestisjetunge prisen har blitt utdelt siden
1992 og er på 1 million kroner. Du inviteres til å nominere kandidater for Kreftforskningsprisen i 2022 gjennom våre
nettsider. Frist for nominasjonen er 20.
desember 2021.
Retningslinjer og vurderingskriterier finner
du her

Plastics Network seminar 23 November: register now!

Welcome to the first face-to-face seminar of the Plastics Network
on Tuesday 23 November at 9.00-12.30! (Coffee at 8.30, lunch at
12.30-13.30)
Venue: Scandic Bergen City https://www.scandichotels.no/hotell/
norge/bergen/scandic-bergen-city
The speakers will highlight different aspects of plastic pollution,
both from natural science, medical science, and legal perspectives. The programme is updated on the web page https://
www.uib.no/en/plastics/149105/plastics-network-seminar.
The seminar is open for the members of the network and all others interested in plastic problematics. Limited number of places!
Registration
id=11500858

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?

JPI Oceans: Art & Photo Awards
Art and photography
are vital to close the
emotional gap between society and our
marine environment.
With these Awards, JPI
Oceans wishes to bolster the role of visual
arts in tackling the challenge of communicating about the Earth's
largest ecosystem. We therefore welcome entries addressing the
three interconnected priority areas of JPI Oceans: Ocean Health,
Ocean Productivity, and Ocean Stewardship & Governance.
The competition is organized in two categories: the open competition and the JPI Oceans projects competition. For each category, a top three will be selected with the winner being awarded
a prize of - €1000. The two runner-ups will each be awarded a
prize of €500. The competition is OPEN NOW!
Deadline for submissions via the awards entry page: 20 December 2021
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Førpremiere og debatt:
PLASTHAVET

Hvor mye plast finnes det i naturen, er
den farlig og hva kan vi gjøre? Velkommen
til førpremiere og paneldebatt i forbindelse med NRK-serien PLASTHAVET. I en ny
dokumentarserie som skal starter på NRK
mandag 29. november ser Kenneth Bruvik og NORCE-forsker Marte Haave på problemet og løsningene for fremtiden. Arrangementet er et samarbeid mellom
NORCE, Pandora Film og Universitetet i
Bergen. Les mer

Open call for applications for
Chair or two Co-Chairs of
the IMBeR Scientific Steering
Committee

Integrated Marine Biosphere Research
(IMBeR, www.imber.info) seeks applications either from one person for the role
of Chair or from two people willing to
act as Co-Chairs of its international Scientific Steering Committee (SSC) for a
three-year term from 1st January 2022.
Application deadline: 1 December 2021.
Read more

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
HMS
BioCEED
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