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N y h e t s b r e v  -  I n s t i t u t t  f o r  b i o v i t e n s k a p  U k e  4 9  

Kjære kolleger, 

I dag er det min tur å runde av uken og ønske dere god helg. Jeg vil begynne med litt prak-

tisk info. Selv om vi nå er på full fart inn i julehøytiden og alt det gode og kaotiske det 

bringer med seg, har vi et nytt år og nye muligheter like rundt hjørnet. Og med det kom-

mer vinterens vakreste eventyr, søknadsrunden for NFR-midler. Siden fristen er såpass 

tidlig i 2022, vil vi gjerne vite hvem som søker så fort som mulig. Vi har derfor bedt om at 

de som ønsker å søke skal melde sin interesse så snart som mulig, og senest 17. desem-

ber. Mer info om dette lenger nede i nyhetsbrevet.  

 

Jeg vil også gjerne takke så mye for engasjementet rundt strategiplanutkastet som vi sendte ut. Jeg ser i skje-

makeren at det har kommet inn flere kommentarer, og det setter vi stor pris på. Tusen takk! Det er ennå ikke 

for sent å komme med dine kommentarer, lenke til skjemakeren finner du her: Høring: BIOs strategiplan 2022-

2026 (uib.no) Når høringsfristen for utkastet er over, skal ledergruppen gå gjennom alle kommentarene i felles-

skap og vurdere veien videre.  

Og så er det vanskelig å skrive denne ukens leder uten å nevne omstendighetene vi står i. Det er mye smitte i 

Bergen for tiden, og vi har smitterekord nesten daglig. Det er ikke alle som kan jobbe hjemmefra, noen av oss 

er avhengige av å være på bygget for å gjennomføre arbeidet vårt. Men for alle oss andre vil jeg komme med 

en sterk oppfordring om å arbeide hjemmefra, så langt det lar seg gjøre. Alle som kan ha hjemmekontor, skal 

ha hjemmekontor. UiB har nylig gjenopprettet sine informasjonssider om korona, så du kan lese mer om gjel-

dende tiltak og retningslinjer her: Informasjon for ansatte ved UiB | Koronavirus – informasjon for studenter 

og ansatte | UiB 

Men la oss likevel prøve å tenke positivt. Jeg vil gjerne gjenta våre gratulasjoner til Suzette med hennes TMS-

tildeling, og ikke minst vår tidligere kollega Sidsel, som fikk tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medal-

je for Lang og tro tjeneste. En imponerende innsats fra begge to. Og så viser værmeldingen at vi skal få litt sol i 

helgen, og det er ikke så verst. Håper dere får en fin helg og lykke til med sisteinnspurten frem til jul, 

 

Beste hilsen Julie  

Dear colleagues, 

This week it is my turn to summarize the week and wish you all a good weekend. I will start with some practical 

info. Even though we are now approaching the Christmas holidays, with all the delights and chaos it brings, we 

have a new year and new opportunities just around the corner. And with that comes the winter's most beauti-

ful adventure, the application round for NFR funds. Since the deadline is so early in 2022, we would like to 

know who is applying as soon as possible. We have therefore asked that those of you who wish to apply should 

register their interest as soon as possible, and no later than 17 December. More info about this further down in 

the newsletter. 

I would also like to thank you as much for your commitment to the draft strategic plan that we sent out. I see in 

the skjemaker that you have already registered several comments, and we greatly appreciate that. Thank you 

very much! It is not too late to submit your comments yet, the link to the skjemaker can be found here: Høring: 

BIOs strategiplan 2022-2026 (uib.no)  When the deadline for comments on the draft is over, the leader group 

will review all the comments together and consider the way forward . 

It is difficult to write this week's leader without mentioning the circumstances we are in. There is a lot of infec-

tion in Bergen at the moment, and we have an infection record almost daily. Not everyone can work from 

home, some of us depend on being on the building to carry out our work. But for all the rest of us, I would like 

to make a strong call to work from home, as far as possible. Everyone who can have a home office must have a 

home office. UiB has recently restored its information pages about corona, so you can read more about cur-

rent measures and guidelines here: https://www.uib.no/en/corona 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11622165
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11622165
https://www.uib.no/korona/138324/informasjon-ansatte-ved-uib
https://www.uib.no/korona/138324/informasjon-ansatte-ved-uib
https://www.uib.no/nb/aktuelt/149875/starting-grant-til-fremragende-forskere
https://www.uib.no/nb/aktuelt/149875/starting-grant-til-fremragende-forskere
https://www.uib.no/matnat/149842/%C3%A6res-etter-51-%C3%A5r-og-fem-m%C3%A5neder-ved-universitetet-i-bergen
https://www.uib.no/matnat/149842/%C3%A6res-etter-51-%C3%A5r-og-fem-m%C3%A5neder-ved-universitetet-i-bergen
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11622165
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11622165
https://www.uib.no/en/corona
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Kalender 

Mandag 13. desember  

Presentasjon av masteroppgave, 

Laura Roxana Jonassen: Structural 

and functional analyses of the neutral 

amino acid transporter SLC7A10 in adi-

pocytes 

10:00–10:30 

Digitalt, kontakt Lill Knudsen for lenke 

But let's still try to think positively. I would like to repeat our congratulations to Suzette with her TMS award 

(link: SE NORSK VERSJON and not least our former colleague Sidsel, who was awarded a medal for Long and 

Faithful Service (link: SE NORSK VERSJON). An impressive effort from both. And then the weather forecast 

shows that we will get some sun this weekend, which is not so bad. Hope you have a nice weekend and good 

luck with completing your remaining tasks before Christmas, 

Best regards Julie 

TMS starting grant til Suzette Flantua 

Tre kandidater fikk tildelt Trond Mohn 

stiftelsens starting grant i høstens tilde-

lingsrunde.  Blant dem BIO/

Bjerknessenterets Suzette Flantua.  

Tildelingen gir finansiering i 4 år og om-

fatter stilling som forsker/prosjekteder 

for mottakeren samt finansiering av 

forskningsprosjektet  Past, Present and 

Future of Alpine Biomes Worldwide (PPF-

Alpine). Stipendene er finansiert med 

50% fra Trond Mohn stiftelsen og 50% 

fra UiB. 

Vi vil studere fortiden, nåtiden og fremtiden til økosystemer i 

høyfjellet. Man antar at økosystemene i høyfjellet er spesielt 

sårbare for fremtidig global oppvarming, så i mitt prosjekt vil 

vi se på hvordan fortidens klimaendringer – de siste 130 000 

år – har påvirket dagens situasjon. Det vil igjen bli en nøkkel til 

å forstå hvordan økosystemene vil takle fremtidig endring, 

sier Flantua til www.uib.no. 

Les hele saken her 

Foto: Privat/UiB 

Sustainability Team – Hint of the month  

• Christmas time is coming, we hereby provide some last-
minute guide to more sustainable gifts for your colleagues 
or family. 

• DIY – bake a cake, crackers, brew a kombucha, bake a 
sourdough, make a jam – endless possibilities! 

• Re-use old wrappings if you still have some. 
• Gift reusable cups, water bottles, bee wax wrappers - all of 

these can be packed in a reusable bag. 
• Support local– there are many small local food enterprises 

making lovely things - such as roasting coffee, making 
chocolate, cheese, jams, milk products, bakes, gelato, etc.!  

• As well as many local artists – making ceramics, wool, 
paintings, photographs and so on. 

• Maybe consider Christmas gift as a donation in someone 
else name? There are many people in the world who need 
things more than we do.  
 
Hope you have a lovely time with your family and friends. 
Merry Christmas to you all from the Sustainability team!  

Interested in joining the Sus-
tainability team?   
   
Our next meeting is 27 January 2022, 
16.00 - 17.00 Zoom link is here: 
https://uib.zoom.us/j/67846813680?
pwd=RlpIYk5uNUVaSWlycWdHUjFDQzJhZz
09 
 
Also, feel free to drop an email 
to stefan.thiele@uib.no if you want to join 
the group  

Tirsdag 14. desember 

Disputas Siri Vatsø Haugum: Land-

use and climate impacts on drought re-

sistance and resilience in coastal hea-

thland ecosystems 

9:30-12:00 

Zoom webinar 

mailto:lill.knudsen@uib.no
https://mohnfoundation.no/bfs-starting-grant/
https://mohnfoundation.no/bfs-starting-grant/
https://www.uib.no/aktuelt/149875/starting-grant-til-fremragende-forskere
https://uib.zoom.us/j/67846813680?pwd=RlpIYk5uNUVaSWlycWdHUjFDQzJhZz09
https://uib.zoom.us/j/67846813680?pwd=RlpIYk5uNUVaSWlycWdHUjFDQzJhZz09
https://uib.zoom.us/j/67846813680?pwd=RlpIYk5uNUVaSWlycWdHUjFDQzJhZz09
mailto:stefan.thiele@uib.no
https://tinyurl.com/2p8vyc2n
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Tirsdag 14. desember forts 

Presentasjon av masteroppgave, 

Morten Barvik: Functional assessment 

of 3’UTR regulatory elements using the 

zebrafish (Danio rerio) model system - 

towards modulating protein levels in At-

lantic salmon (Salmo salar) for more 

sustainable aquaculture 

09:15–09:45 

Seminarrom 520B1 (N-terminalen), 5. 

et, Bioblokken, Høyteknolgisenteret 

 

Presentasjon av masteroppgave, 

Kamilla Ormevik Jansen: Mapping the 

amino acid composition of the peripher-

al membrane binding interface of PH 

domains 

13:15–13:45 

Seminarrom 520B1 (N-terminalen), 5. 

et, Bioblokken, Høyteknolgisenteret 

 

Presentasjon av masteroppgave, 

Susanne Velde: The dystrophin-

glycoprotein complex in the develop-

ment of Nematostella vectensis: Expres-

sion analyses and generation of a mu-

tant by genome editing 

13:15–13:45 

Digitalt, kontakt Lill K. Knudsen for lenke 

Studierelaterte utlysninger 

Onsdag 15. desember  

Presentasjon av masteroppgave, 

Joakim Jenssen: Unconventional model 

systems; Tardigrada, Nematoda and 

Brachiopoda as prospective candidates 

for investigation into the maternal-to-

zygotic transition and early development 

13:15–13:45 

Digitalt, kontakt Lill K. Knudsen for lenke 

Utlysing av OS-midlar for å fremje internasjo-
nal studentmobilitet ved UiB for studieåret 
2021/2022 

Studieadministrativ avdeling (SA) lyser ut OS-midlar 

(Organisational Support) for studieåret 2021/22. OS-midlane blir 

generert av mobilitet gjennom Erasmusprogrammet og blir nytta 

til tiltak som vil fremje internasjonal studentmobilitet ved UiB.SA 

viser også til UiB sin internasjonale handlingsplan og målsetting-

ar om at ein større del av gradsstudentane skal ta ein del av ut-

danninga si ved eit samarbeidsuniversitet. SA vil på grunnlag av 

dette prioritere tiltak som først og fremst har som siktemål å 

auke utreisande studentmobilitet i Europa, men kan også gi støt-

te til tiltak i landa India, Kina, Japan, Sør-Korea, Brasil, Russland 

og Sør-Afrika. 

Både faglege og administrativt tilsette ved institutt og fakultet 

kan søke om OS-midlar. Slike tiltak kan vere: 

• Arrangement/tiltak for å fremje meir utreisande studentut-

veksling, så som informasjonsmøter og sosiale arrangement 

• Arrangement/tiltak for å betre integrering av innreisande 

utvekslingsstudentar 

Kontaktreiser til partnarar for å legge til rette for eller kvali-

tetssikre utreisande studentutveksling 

I utgangspunktet vil søkjarar få dekka inntil 50 % av utgiftene. 

Ved større utgifter (10.000 eller meir) kan støtta bli noko mindre, 

og ved små beløp kan vi vurdere å dekke meir enn 50 % av dei 

totale kostnadane. Maksimalt tildelt beløp per søknad er 20.000 

kroner. 

Søknadane vil bli behandla fortløpande.  Er du interessert i å 

søke, kontakt studie.bio@uib.no 

Har de spørsmål, ta kontakt med Studieadministrativ avdeling, 

kontaktperson Helge Bjørlo (Helge.Bjorlo@uib.no / 55 58 92 41). 

mailto:lill.knudsen@uib.no
mailto:lill.knudsen@uib.no
mailto:studie.bio@uib.no
mailto:Helge.Bjorlo@uib.no
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Torsdag 16. desember 

Presentasjon av masteroppgave, 

Rosemary Hoff: Gene-editing of the 

monogenic diabetes associated gene 

hnf1ba to model multisystemic MODY5 

disease mechanisms in zebrafish (DR). 

09:15–09:45 

Digitalt, kontakt Lill K. Knudsen for len-

ke 

 

Presentasjon av masteroppgave, 

Maud Ødegård Sundt: Validation of a 

species-specific eDNA-based test system 

for detecting non-indigenous American 

lobster Homarus americanus  

10:15–10:45 

Seminarrom K1, Thormølens gate 53A 

 

Disputas Rebecca Marie Ellul: Pas-

teurella atlantica in Norwegian lump-

suckers 

10:15–13:15 

Zoom webinar 

 

Presentasjon av masteroppgave, 

Monica Kalberg: Fysiologisk effekt på 

laks (Salmo salar) og lus (Lepeophtheirus 

salmonis) ved bruk av ferskvanns- og 

saltvannsbehandling under avlusing.  

13:15–13:45 

Digitalt, kontakt Marthe G. Hodneland 

for lenke 

 

Disputas Enrique Pino Martinez: In-

fluence of water temperature, photoperi-

od and feeding regime on early sexual 

maturation of Atlantic salmon (Salmo 

salar L.) postsmolts in freshwater 

14:15–17:00 

Zoom Webinar 

Kalender forts neste side 

Eggvinfondet Utlysning for 2021 

Eggvinfondet deler ut stipend til ”utdanning av studenter eller til 

kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile 

havforskere”. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert. 

Fondet har navn etter havforsker Jens Eggvin og hans kone. Jens 

Eggvin kom fra Eggum i Lofoten og var forskningssjef i oseano-

grafi ved Havforskningsinstituttet fram til 1970. Ekteparet testa-

menterte hele sin formue til fondet som ble etablert i 1990. 

Stipendet skal først og fremst gå til mastergradsstudenter som 

generell studiestøtte. Det er ingen føringer for hvordan master-

gradsstipendet brukes. 

Søkere må være fra Nord-Norge og ha en nær familietilknytning 

til landsdelen. Denne tilknytningen må redegjøres for og doku-

menteres. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig bak-

grunn og videre planer (maksimalt 3 sider). Godkjente kopier av 

vitnemål vedlegges søknaden.  

Eggvinfondet lyser i år ut ett stipend på 20.000 til en masterstu-

dent i marine fag med tilknytning til Nord-Norge.  Søknad sendes 

innen 10. desember 2021 til: 

Eggvinfondet 

Havforskningsinstituttet 

Postboks 1870 Nordnes 

5817 Bergen 

 

Alternativt på e-post til 

post@hi.no 

med «Søknad Eggvinfondet» i tittellinjen 

Kontaktperson: Bjørn Ådlandsvik, e-post: bjorn@hi.no 

Vancancy: Assosiate Professorship at UiS 

Dear colleague, 

There is a position available as Associate Professor in Biological 

Chemistry/Cell Biology at University of Stavanger in my depart-

ment, Dept of Chemistry, Bioscience and Environmental Engi-

neering. 

Best regards,  

Daniela M. Pampanin PhD. 
Professor 
Faculty of Science and Technology 
Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Engineering 
Måltidets hus - Richard Johnsens gate 4 
University of Stavanger | 4021 Stavanger | Norway 

mailto:lill.knudsen@uib.no
https://tinyurl.com/ywmurryt
mailto:Marthe.Hodneland@uib.no
https://tinyurl.com/ycymw3p3
mailto:bjorn@hi.no
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214663/foersteamanuensis-i-biologisk-kjemi-cellebiologi
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Utlysning: Diku UTFORSK-midler 

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nå utlyst UTFORSK programmet for 

2021. Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Cana-

da, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  

 På denne nettsiden har UIB samlet informasjon om UTFORSK for søkere ved UiB. 

Utlysning 2021: 

• Minimum 100 millioner totalt 

• 4 årige prosjekter inntil 3 000 000,- 

Søknadsfrist: 20 april 2022 kl. 12.00 CET/CEST 

I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-

Korea, Canada og Japan (9 millioner per land). 

  

Det kan søkes støtte til prosjekter som:  

• Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter 

• Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet 

• Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning 

Styrker samarbeid med arbeidsliv 

Ta gjerne kontakt om du planlegger å søke og ønsker videre informasjon om utlysningen. 

Utlysning: Diku Nordplus 2022 

 

Nordisk ministerråds utdanningsprogram, Nordplus, invi-

terer 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 in-

neværende 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).  

 

Søknadsfrist: 1. februar 2022. 

Fredag 17. desember  

Presentasjon av masteroppgave, 

Ingrid Dahle: Can lowland species ger-

minate and establish in alpine locations? 

 

10:00–10:30 

Seminarrom K3, Biologen Blokk B 

https://diku.no/programmer/utforsk
https://www.uib.no/internasjonalt/146194/utforsk
mailto:https://www.uib.no/personer/Adrian.Kj%C3%A6r
https://nordic.nordplusonline.org/nyheter/ny-ansogningsrunde-for-nordplus-2022/
https://nordic.nordplusonline.org/nyheter/ny-ansogningsrunde-for-nordplus-2022/
https://www.nordplusonline.org/news/call-for-applications-round-1-february-2022/
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Forskning / utlysning 

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 be-
low. Final deadline to return “Form 1” is 17 des 2021. Should you need any extensions, please notify your relevant 
administrive contact(s). 

NFR søkerwebinarer  
Skal du søke NFR i februar 2022? For å lære mer om utlysningen eller te-
maet du vil søke på kan du se søkerwebinarer. Les her hvordan NFR endrer NFR søknadsbehandlingen i 2022.  

 

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) 

Søkerwebinar: Forskerprosjekt (på engelsk) 

 

Forts. neste side 

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/slik-endrer-vi-soknadsbehandlingen-i-2022/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Generelt&utm_term=N%C3%A6ring/offentlig/forskning&utm_content=Forskningssystem
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-samarbeidsprosjekt-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-naringsliv/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-kompetansebyggende-prosjekt-for-naringslivet/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-forskerprosjekt/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-forskerprosjekt-pa-engelsk/
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Åsgard-programmet 

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitens-
kapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges 
forskningsråd. 

Søknadsperiode: fra 15. november t.o.m. 31. januar 2022. Ak-

tuelle kandidater blir publisert på vår side.  Les mer 

Nansenfondet og de dermed forbundne fond 

Utlysning for fagområdene realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap 

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagom-

råder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, 

faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre 

utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad. 

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Merk at masterstudenter ikke 

kan søke støtte. PhD-studenter kan kun søke støtte som en del av et større prosjekt. 

Din søknad behandles under fagområdene realfag, medisin, odontologi, veterinærvitenskap. 

Det er utarbeidet en egen veileder med retningslinjer for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne 

fond. Klikk her for utdypende informasjon om hvilke krav styret stiller til søkere. 

 

Alle søknader må leveres elektronisk i UNIFORs søknadsportal innen søknadsfristen 15. januar 2022. Resulta-

tet av søknadsbehandlingen blir sendt ut ultimo mars - primo april. Søknader tildeles vanligvis ikke støtte ut-

over kr 50 000. Les mer 

TMS Starting Grants 2022 

Trond Mohn stiftelsen har publisert utlys-

ningen for TMS Starting Grants 2022. 

Søknadsfrist: 8. mars 2022. Les mer 

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)  

https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vitenskap/samarbeidsprogrammer-vitenskap/asgard-programmet/
https://unifor.no/wp-content/uploads/2021/03/2022-veiledning-nansenfondet-og-de-dermed-forbundne-fond.pdf
https://unifor.no/stiftelser/nansenfondet-og-de-dermed-forbundne-fond/
https://mohnfoundation.no/calls/bfs-starting-grant/?lang=en
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-petroleum/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-helse-velferd-og-arbeid/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-arealer-under-press/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-baerekraftig-mat-og-landbruk/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-omstilling-og-tilpasning-til-klimaendringene/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-marin-forskning/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-okonomiske-problemstillinger-knyttet-til-det-gronne-skiftet/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-miljovennlig-energi-og-co2-handtering/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-global-helse/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-sirkular-okonomi-i-produksjon-og-forbruk-av-ferdigvarer/
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Pre-announcement: JPI Oceans Joint Call for Proposals on Underwa-
ter Noise in the MarineEnvironment 

 

Germany, Italy, Norway, Poland, Romania, Spain and JPI Oceans, together with BANOS, BlueMed and NOAA, are 

pleased to pre-announce a call for proposals, publication of which is expected by December 20, 2021.  

The call is endorsed as a contribution to the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, which 

means that selected projects will be endorsed as Decade Actions.  

This call provides an excellent opportunity to address a systemic approach to ocean challenges, support policy 

and governance, and support experimental research activities on the emerging issue of the acoustic pollution 

of oceans and seas. 

Read more 

NFR Seminar: Samfunnsoppdrag (mission) om "Jordhelse"  

Forskningsrådet, Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljø-

departementet inviterer til et digitalt informasjonswebinar om EUs sam-

funnsoppdrag "Jordhelse" den 14. januar 2022: 

God jordhelse er en forutsetning for matproduksjon, sunn mat, rent miljø, rik natur – og for å dempe klima-

endringene.  Men vet vi nok om jordhelse?  

EU har i høst lansert den store satsingen The European Mission A Soil Deal for Europe – 100 living labs and light-

houses to lead the transition towards healthy soils by 2030. Målet er å skape innvirkning (impact) ved å gi for-

sking og innovasjon en ny rolle og samtidig kombinere nye styringsmodeller, nye samarbeidsmåter og sterkt 

samfunnsengasjement. Gjennom årlige utlysninger vil rammeprogrammet Horisont Europa øke og imple-

mentere kunnskap med mål om å realisere samfunnsoppdraget innen 2030.  

Den første utlysningen vil inneholde viktige og grunnleggende forutsetninger og strukturer for at samfunns-

oppdraget kan lykkes. Her vil det kreves engasjement fra aktører innenfor forskning, innovasjon, politikk og 

forvaltning, næringen, bedrifter og forbrukere. 

I webinaret vil NFR gi informasjon om samfunnsoppdraget og relevante norske aktører er invitert til å innlede 

med status på temaene som samfunnsoppdraget omfatter. Det blir tid til spørsmål og svar. Påmelding og mer 

info 

https://jpi-oceans.us8.list-manage.com/track/click?u=b3c1c55da8147dd9548165042&id=c4e050fa76&e=3cd14c399e
http://jpi-oceans.eu/calls/proposals/pre-announcement-joint-call-proposals-underwater-noise-marine-environment
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/samfunnsoppdrag-mission-om-jordhelse/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/samfunnsoppdrag-mission-om-jordhelse/
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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 

Faste lenker 

Blue-Cloud Hackaton: Decode the Ocean!  

 
The Blue-Cloud Hackathon is an open invitation to marine scientists & researchers, data scientists, ICT experts, 

innovators, students, and anyone who is passionate about the Ocean to explore and test Blue-Cloud: A new, 

Open Science platform for the marine domain offering a wealth of data, analytical tools and computing power 

to support you in developing solutions for a safe, healthy, productive, predictive and transparent Ocean. 

Participants will be challenged to develop applications that contribute to improving knowledge of marine eco-

systems; support the transition to a greener, blue economy; advance Ocean literacy; and/or enhance interna-

tional collaboration towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations Agen-

da 2030. 

To register or find out more, click here. 

https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq
http://www.uib.no/bio/kalender
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2020&ar-til=2020&rapportkandidater=1&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://www.uib.no/en/international/128545/international-staff
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.uib.no/hms-portalen
http://bioceed.b.uib.no/
https://sdgs.un.org/goals
https://hackathon.blue-cloud.org/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=20211124_hackathon_launch

