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Hei Alle,

Jeg håper dere alle er godt i gang med å studere utkastet til ny strategiplan, og at dere diskuterer i
fellesskap og kommer med innspill. Det er viktig for at vi får en så god plan som mulig. For meg vil
planen være en svært viktig rettesnor i det faglige og strategiske arbeidet framover og da er det viktig
at det er tilstrekkelig målrettet og tydelig.
Som dere så fra mailen min tidligere i dag, har jeg konkludert at vi dessverre må avlyse årets Julebord. Det er veldig synd, men hvis det hadde blitt påvist smitte på julebordet ville alle deltagere blitt
definert som nærkontakter og potensialet for at mange kunne bli smittet er høyt. Dette kunne fått
svært negative konsekvenser for eksamensgjennomføring, laboratoriedrift og andre oppgaver nå
opp mot jul, og jeg er ikke villig til å ta den risikoen.
Jeg vet mange blir skuffet nå, inkludert meg selv, men samtidig er jeg sikker på at dere også har forståelse for at risikoen og de negative konsekvensene er for høy. Vi hadde virkelig fortjent en god julefest nå, med sosialt samvær og avslapning, men slik gikk det dessverre ikke i år.
Dessverre har vi også sett oss nødt til å endre opplegget for Lærersamplingen, slik den var planlagt
på Voss. Den gjennomføreres i stedet i egne lokaler på UiB eller VilVite den 1-2 desember. Det betyr
at de som har meldt seg på må holde av disse datoene, slik at vi greier å gjennomføre denne viktige
faglige arrangementet så godt som mulig. Dessverre uten den sosiale delen denne gangen.
Videre oppfordrer jeg dere alle til å nå vise stor forsiktighet, og unngå sosiale aktiviteter som samler
mange ansatte/studenter.
Ta godt vare på dere selv og hold dere friske,
Hilsen Ørjan

Hello everyone,
I hope you are all well on your way to studying the draft of a new strategy plan, and that you discuss
together and provide input. It is important that we get as good a plan as possible. For me, the plan
will be a very important guideline in the professional and strategic work in the future and then it is
important that it is sufficiently targeted and clear.
As you saw from my email earlier today, I have concluded that we unfortunately have to cancel this
year's Christmas party. It is a pity, but if infection had been detected at the Christmas party, all participants would have been defined as close contacts and the potential for many to become infected is
high. This could have very negative consequences for exam completion, laboratory operations and
other tasks now towards Christmas, and I am not willing to take that risk.

I know many are disappointed now, including myself, but at the same time I am sure that you also
understand that the risk and the negative consequences are too high. We really deserved a good
Christmas party now, with socializing and relaxation, but unfortunately we weren’t able to go
through with it this year.
Unfortunately, we have also seen ourselves forced to change the arrangement for the Teacher Sampling, as it was planned at Voss. It will instead be carried out in separate premises at UiB or VilVite on
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1-2 December. This means that those who have signed up must keep these dates, so that we manage to carry out this important professional event as well as possible. Unfortunately without the social part this time.
Furthermore, I encourage you all to now show great caution, and avoid social activities that gather
many employees / students.

Take good care of yourself and stay healthy,
Regards Ørjan

Dekan Gunn Mangeruds blogg

Æres etter 51 år og fem måneder
ved Universitetet i Bergen

Fremragende
utdanning
kommer
ikke av seg selv

Kalender
Mandag 29. november
Prøveforelesning, Karina Dale: Integrated pathways of stress response
14:15–15:00
Konferanserom AB, VilVite, Thormølens
gate 51

Tirsdag 30. november
Sidsel Kjølleberg ble fredag 26. november hedret for sin

Prøveforelesning, Karina Dale: Integrated pathways of stress response

innsats ved UiB gjennom mer en 51(!) år, den siste perio-

14:15–15:00

Foto: Asbjørn Leirvåg/UiB

Konferanserom AB, VilVite, Thormølens
gate 51

den ved Institutt for biovitenskap. I tillegg til gode ord fra
ledelsen ved fakultetet, instituttet og gode samarbeidspartnere, ble hun også tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste
fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Vel blåst, Sidsel,
vi ønsker deg alt vel i en utvilsomt aktiv pensjonisttilværelse!
Les nyhetssak på uib.no/matnat
Les også gjerne Khronos nyhetssak i forbindelse med at
Sidsel rundet 50 år som UiB-ansatt i 2019.
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Tadiwos Mergiya Validation of nanobody as a new tool to probe dynamics of
Arc protein - a key player in synaptic
plasticity of the mammalian brain
MOLBIOseminar
09:15–10:00
Zoom, kontakt Sandra.Ninzima@uib.no
for lenke

Informasjon fra BIO og UiB
Vi søker deltagere til vinterens
#RealUtfordring ft. IKEA.

Tirsdag 30. november forts.
Presentasjon av UBs tjenester knyttet til open access publisering, datahåndtering m.m.
10:30–11:00
Lille auditorium, Høyteknologisenteret

Har du lyst å være med?
Send en kort epost der du skriver hva du studerer, hvor gammel
du er og hvorfor du vil være med til maren.bjotveit@uib.no innen
1. desember.

Presentasjon av masteroppgave,
Erik Bjorvand: Challenge with HPRΔ
Infectious salmon anaemiavirus (ISAV) in
Arctic char (Salvelinus alpinus): Comparing mortality, growth, susceptibility, and
virus shedding in parr of Arctic char
(Salvelinus alpinus) and At
13:15–13:45
Digitalt, kontakt
Marthe.Hodneland@uib.no for lenke

Onsdag 1. desember
BIO sin årlige lærersamling, BIO
Teacher's Retreat
09:00—hele dagen onsdag og torsdag
Kanskje du blir en av de utvalgte! Hvis du lurer på noe, bare gi en
lyd på epost.
Les mer om #RealUtfordring.
Utfordringen skal løses på tre dager, 23., 24. og 25. januar og du
må kunne delta disse dagene.

Voss

Torsdag 2. desember
Nygårdshøyden sør
08:30–11:00

Kjære bruker av Bibliotek for matematisknaturvitenska-pelige fag!
Bibliotek for matematisk-naturvitenska-pelige fag gjennomfører
en kjapp undersøkelse om meråpent bibliotek og booking av
plasser
på
biblioteket.
Vi ønsker tilbakemelding fra alle som bruker biblioteklokalene.
Det er vårt mål at du får en så god opplevelse av biblioteket som
mulig, og dine innspill er derfor veldig viktige for oss.
Undersøkelsen finner du her: https://skjemaker.app.uib.no/
view.php?id=8104148
Vi ønsker deg hjertelig velkommen på biblioteket!

VilVite, Thormøhlens gate 51 (Auditorium)
HMS-seminaret 2021 for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet vil omhandle det
store arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør.

Mandag 6. desember
Presentasjon av masteroppgave,
Stian Thorsen: A study of the kleptoparasitic relationship between Somateria
mollissima and Larus argentatus in Solheimsviken, Bergen
10:15–10:45
Konferanserom C, VilVite, Thormølens gate 51

Vennlig hilsen
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
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Avtale med Marineholmen RASLab AS

Tirsdag 7. desember

UiB har inngått en avtale om tjenestekjøp med Marineholmen RASLab AS. Bakgrunnen for avtalen er «UiB har behov
for tilgang til RAS-anlegg for å drive undervisning med moderne infrastruktur knyttet til akvakultur-relaterte studieprogram,
og forskning og innovasjon relatert til RAS-problematikk». Formålet med denne avtalen er å regulere tjenesteomfang og
økonomiske rammer for de aktivitetene som RASLab kan
tilby UiB. Tjenestekjøpet vil i utgangspunktet inkludere kjøp
av bruksdøgn i RASLab sitt anlegg til de samme betingelser
som for andre kunder.

Katharina Stracke: Hox gene expression in juvenile Lineus ruber (Nemertea)

Det skal utarbeides halvårlige tjenestekjøpsplaner for UiB
sine kjøp av RASLab tjenester. Tjenestekjøpsplanene skal
utarbeides i samarbeid mellom UiB og RASLab, og skal ha
som siktemål å gi forutsigelige rammer og tidsplaner for
begge parter. Det er også ønskelig at UiB signaliserer ønsket aktivitet som strekker seg utover halvårlige tjenestekjøpsplaner, uten at dette er bindende for partene.
Det er viktig at dere som ønsker å bruke Marineholmen
RASLab, tar kontakt med Frank.Midtoy@uib.no på et tidlig
stadium av planleggingen, slik at behovet kan meldes inn
til RASLab. Innmelding av behov bør gjøres 12 mnd. før
ønsket bruk. Det er kostnader forbundet med bruk av RAS
moduler, standard prisliste kan sendes til potensielle søkere.

MOLBIOseminar

09:15–10:00
Zoom, kontakt
for lenke

Sandra.Ninzima@uib.no

Nye ansikter
Adam Klimes

Søknadskjema for bruk av RAS moduler vil senere bli lagt
til søknadskjemaet for «Plass på forskningsinstallasjoner
ved BIO og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB» med søknadsfrist 20. januar og 20. august. Eventuelle brukere av RASLab våren 2022 bes ta kontakt med Frank så snart som
mulig.

Hi,
My name is Adam Klimes and I joined Between the Fjords research group as a
postdoc on the ECoMAP project. I am
coming from the Czech Republic where I
studied the evolution of herbaceous habit
during my PhD and then I focused on the
role of phylogenetic signal in insular plant
assemblages and on ecology of clonal
plants. At BIO, I will be modelling species
distributions in Norway and resilience of
local (and not so local) ecosystems. With
these and other outputs of the ECoMAP
project, we aim to make accessible
sources for nature conservation in the
form of updating maps. It is an amazing
opportunity to do important research and
I am happy to be part of it.
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Deadlines for sending Christmas mail 2021
Are you going to send packages or post to other countries, it's important to look at deadlines . For
Christmas mail in Norway recommended latest 16. december.
To help you make sure that your Christmas letters and packages are received before Christmas , we
recommend sending by the dates specified for each country.
Here are the deadlines for sending letters :
Sweden and Denmark:14. desember
Rest of Scandinavien – 10. desember
Germany – 13. desember
Rest of Europe - 8. desember
USA and Canada - 6. desember Other countries in the world – 1. desember
Here are the deadlines for Christmas packages : Express abroad: 21. desember EU.
Business package door to door + 1 day from 23.11 , service package +1-2 days from 23.11
Package abroad - (CarryOn ) Mer informasjon om julefrister og fremsendingstider for pakker (pdf)
Have a wonderful Christmas.

Knut-Egil Larsen , Nestleder TPS .

Frister for sending av julepost 2021
Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales 16.
desember, pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 11.12.2021.
For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi
å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.
Her er fristene når du skal sende brev:
Sverige og Danmark - 14. desember
Resten av Norden – 10.desember
Tyskland – 13.desember
Øvrige Europa - 8. desember
USA og Canada - 6. desember Øvrige land i verden – 1.desember
Her er fristene for julepakker:
Ekspress utland: 21 desember EU
Innland: Bedrift og På døren: + 1 dag fra 23. november
Servicepakken: + 1-2 dager fra 23 novemberPakke utland - (CarryOn) Mer informasjon
om julefrister og fremsendingstider for pakker (pdf)
Ha en fantastisk Jul. Hilsen Knut-Egil, Nestleder TPS.
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Forskning/utlysning
Utlysning: SPIRE-midler 2022

Søknadsdatabasen for Fond og legater

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 samt utlfyllende informasjon om utlysningen finnes her.

Vitenskapelige ansatte og postdoktorer
kan søke:

• Støtte til vitenskapelige reiser og fors
• ningstermin: 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.

Professor Kjell Kleppes Fond til Bioteknologi
Professor Kjell Kleppes fond til bioteknologi lyser ut
kroner 50.000 for 2022.
Fondet har som formål å fremme bioteknologisk grunnforskning,
særlig ved støtte til reiser og deltagelse i kongresser for hovedfagsstudenter og stipendiater ved tidligere Molekylærbiologisk
institutt, nå Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen.
Søkere som skal legge frem egne forskningsresultater/ arbeider
gis særlig prioritet.
Se alle detaljene om utlysningen i følgebrevet med vedtektene.
Du kan laste opp din søknad i skjemaker innen søknadsfristen:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11728756
Søknad skal inkludere følgende informasjon (maks 1 A4-side):

•
•

beskrivelse av prosjektet /aktiviteter det søkes støtte til

begrunnelsen for hvordan prosjektet passer inn i studieprogrammet

spesifisert utgiftene som ønskes dekket
Søknadsfrist: 1. desember 2021

NUAS webinar om ansvarlig internasjonalisering

UiB er medlem av Nordiske Universitet
Administratorers Samarbeide (NUAS).
NUAS Internasjonalisering gruppen har
den glede av å invitere til et webinar:
Tittel: Nordic dialogue on responsible
university internationalization in a geopolitical changing world
På webinaret vil en representant fra hvert
av de nordiske landene gi en presentasjon
av arbeidet nasjonalt med å utvikle retningslinjer for ansvarlig internasjonalisering for samarbeid med land som skiller
seg fra de nordiske når det gjelder forhold
som akademisk frihet, etikk, politisk styring vs. autonomi for høyere utdanningsog forskningsinstitusjoner etc.
Dato: Onsdag 15. desember 2021; 13:15 –
14:45
Registrering
HER
12.desember)
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(påmeldingsfrist

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 any extensions, please notify your relevant administrive contact(s).

Slik endrer NFR søknadsbehandlingen i 2022
Den største utlysningen for forskningsorganisasjoner neste år har søknadsfrist 2. februar. Utlysningen er publisert og åpner for søknader 15. desember. Siden forrige søknadsfrist har søkere og andre interessenter svart på
flere spørreundersøkelser gjennom året og gitt mange forslag til hvordan NFR kan forbedre søknadsprosessen.
NFR har planlagt en rekke endringer i 2022. Endringene skal blant annet gi:
• bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger

• en tilbakemelding på søknaden som begrunner søknadsresultatet på en god måte
• bedre informasjon om hva som skjer i de ulike trinnene av søknadsbehandlingen
Les mer
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NFR søkerwebinarer

NFR Utlysning: Samarbeidsprosjekt innenfor antimikrobiell resistens i et én-helse perspektiv
NFR lyser totalt ut 60 MNOK til denne utlysningen. Formålet er å
utvikle ny kunnskap om tiltak som bidrar til å forstå, håndtere og
forebygge utvikling av antimikrobiell resistens (AMR) i et én helse
-perspektiv nasjonal og globalt. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med ikke-forskningsorganisasjoner fra
Norge og/eller utviklingsland (LLMIC-land), India og Kina, kan søke. Les mer
Søknadsfrist: 09.02.2021

Nomination for Two Postdoctoral Fellowship Positions
in Japan
Fellowships may have a duration of 12–24 months (standard fellowship). The postdoctoral research stay must begin in the period from 1 April to 30 November 2022. The Norwegian research
organisation applies on behalf of the nominee/candidate. The
organisation's project administrator is the primary contact person for RCN on behalf of JSPS. All fields of the humanities, social
sciences, and natural sciences are included under this call for
proposals. Read more

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

Skal du søke NFR i februar 2022? For å
lære mer om utlysningen eller temaet du
vil søke på kan du se 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. På
de tematiske webinarene får du mer detaljert informasjon om utlysningene og
prioriteringer for temaområdet du forsker
på eller jobber innenfor.
Generelle søkerwebinarer
Søkerwebinar: Samarbeidsprosjekt for å
møte utfordringer i samfunn og næringsliv
(se opptak)
Søkerwebinar: Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (se opptak)
Søkerwebinar: Forskerprosjekt (se opptak)
7. desember kl. 10: Søkerwebinar: Forskerprosjekt (på engelsk)
Tematiske søkerwebinarer
Søkerwebinar: Petroleum (se opptak)
Søkerwebinar: Helse, velferd og arbeid (se
opptak)
Søkerwebinar: Arealer under press (se
opptak)
Søkerwebinar: Bærekraftig mat og landbruk (se opptak)
Søkerwebinar: Omstilling og tilpasning til
klimaendringene (se opptak)
Søkerwebinar: Marin forskning (se opptak)
Søkerwebinar: Økonomiske problemstillinger knyttet til det grønne skiftet (se opptak)
Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
(opptak kommer)
Global helse (se opptak)
Sirkulær økonomi i produksjon og forbruk
av ferdigvarer (se opptak)

NFR Webinar: Samfunnsoppdrag (mission) på "Klimanøytrale og smarte byer"
og "Klimatilpasning"
Er du bekymret for om vi når 1,5 graders målet? Og skremt av utsiktene til mer ekstremvær? Da bør du bli med
på informasjonsmøtet om EUs samfunnsoppdrag (mission) på Klimanøytrale og smarte byer og Klimatilpasning! Hør om hvorfor og hvordan EU gjennom Horisont Europa programmet vil bruke samfunnsoppdrag
(missions) til å jobbe mer helhetlig med alle sider av den komplekse utfordringen. Bli med på en spennende
dag om hvordan vi kan samarbeide om å nå 1,5 graders målet og tilpasse oss klimaendringene i Norge. Et arrangement i samarbeid med Innovasjon Norge, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.
Når: 08.12.2021; 09:00-14:30
Mer info og påmelding
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NFR Utlysning: Støtte til arrangement
Støtte til arrangement kan gis til godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer. Vi kan også gi støtte til internasjonale konferanser der den norske søkeren er hovedarrangør.
Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan både være fysiske og virtuelle. Les mer

NFR Utlysning: Midler til forskningsopphold i utlandet
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

Søknadsfrist: Løpende

NFR Workshop: Horizon Europe, Cluster 4
hands-on proposal development workshop
The Cluster NCPs 4 team is arranging a 1-day interactive workshop hosted by the Research Council of Norway. In the workshop, NFR will introduce the funding opportunities available in
Horizon Europe Cluster 4 - Digital, Industry and space, followed
by practical guidelines on how to interpretate a call text and
write a successful proposal. Cost of participation is free. Travel
and other subsistence needs to be covered by the participants.
Note: If you want to attend the proposal development workshop,
you have to suggest a topic of your own preference in the registration form.

Time: 06.12.2021; 08:30-16:30
Place: Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo
Registration deadline: 02.12.2021

NFR Utlysning: Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere
Utlysningen gjelder opphold ved en norsk
forskningsorganisasjon for en utenlandsk
forsker som er ansatt ved en institusjon
utenfor Norge. Det er den norske vertsinstitusjonen som må være søker og prosjekteier. Oppholdet skal ha en varighet
på minimum 1 måned og maksimum 12
måneder. Les mer
Søknadsfrist: Løpende

More info

Utlysning: Diku Nordplus 2022

Data Management Planning workshop for Life Science Projects

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 utlysningsteksten på Nordplus-nettsidene (ekstern lenke).

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

Do you want to learn how to generate a
data management plan for a Life Science
research project that will meet the requirements of the Research Council of
Norway? The Centre for Digital Life Norway, ELIXIR Norway and the UiB Library
are hosting another Data Management
Planning workshop for Life Science Projects.

Time and place: 06.12.2021 – 07.12.2021;
online
Registration deadline: 01.12.2021
Program and more info
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Webinar om MSCA Staff Exchanges (SE) 2021
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 Europakommisjonens Aleksandra ShoetzSobczak (project officer i REA), og seniorforsker Roger Andre Søraa ved
NTNU. Søraa forteller om erfaringer fra
det norskledete prosjektet LIFEBOTS. Les mer

Opptak av informasjonsdagene om
2022-utlysningene

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 opptaken her

Erasmusseminaret 2021

MSCA SE har søknadsfrist 9. mars 2022, og et budsjett på 72,5
millioner euro.

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

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

Nominasjon til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2022

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 finnes her

10

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

Brusselkontoret søker bildeforslag til veggpynt
Vi på Brusselkontoret søker nå bildeforslag til å henge opp på veggen på praktikantkontoret og gjestekontoret
vårt. Jpeg-filer med god oppløsning for eksempel fra forskningsprosjekter eller liknende på UiB mottas med
stor takk! De kan være mer eller mindre abstrakt, men gjerne ha en liten historie knyttet til seg.
Forslag og historier kan sendes til Charlotte.eide@uib.no

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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