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Kjære Alle,
Nytt semester; nye muligheter og nye utfordringer. Kjenner du på at det er litt tungt å starte opp igjen etter
juleferien, at motivasjonen ikke er helt på topp? Jeg skjønner deg godt og du er nok ikke den eneste som har
det slik. Det var et slag i tryne å få denne nye koronabølgen akkurat nå. Samtidig vet jeg, av erfaring, at det tar
seg opp med motivasjonen når vi kommer i gang, engasjerer oss i arbeidsoppgavene og når vi treffer kolleger.
For tiden har vi samme ordning med hjemmekontor som vi hadde tidligere i pandemien; de som kan jobbe
hjemme skal gjøre det. Men hvis det å sitte på hjemmekontor går ut over arbeidslyst og helse kan og bør vi ikke
jobbe hjemme. Da må vi komme på jobb, om ikke hver dag hele uken, så f.eks. annen hver dag. Så treffer vi
gode kolleger og får litt miljøskifte. Det har vi godt av.
Det er undervisningsstart om litt over en uke. Som tidligere nevnt kan lab undervisning gjennomføres fysisk, så
lenge smittevern er ivaretatt med avstand, munnbind, etc. Når det gjelder annen undervisning kan vi ha studenter samlet i små grupper, men jeg vil at dere tar sikte på at så mye undervisning som mulig går digitalt, i
første omgang ut januar. Ikke nøl med å ta kontakt med studieseksjonen hvis du lurer på noe. Og tusen takk til
alle som i disse dager og jvnt og trutt jobber så bra med å holde undervisningshjulene i gang.
Vi fikk inn veldig mange gode innspill på utkastet til strategisk plan. Tusen takk for det. Nå arbeider vi med å
revidere, og så kommer et nytt utkast ut på høring så snart som mulig. Selv om vi nok ikke kan innarbeide alle
innspillene, så er jeg helt sikker på at de bidrar til at vi får en god strategisk plan, og ikke minst tiltaksplan, for
årene som kommer. Noen av de mest substansielle innspillene har fokusert på den økonomiske situasjonen til
BIO og hvordan vi forholder oss til den i forhold til bemanning. Det er helt klart at dette blir avgjørende viktig i
tiden framover, og planen må tydelig reflektere det.
Noen gladnyheter på slutten: nå er det endelig klart at Vigdis Vandvik har fått fellesløftprosjekt. Landet vårt er
dekket av lyngplanter, fra kysten, til skogen og i fjellet, men deres rolle i økosystemene er overaskende lite
kjent. Prosjektet skal fokusere på hvordan de blir påvirket av og påvirker klimaendringer. Fantastisk gledelig.
Gratulerer så mye til Vigdis for dette, og absolutt også til alle som har bidratt sterkt sammen med Vigdis, spesielt Aud Halbritter, Dagmar Egelkraut og Sonya Geange.

Og så er Øystein Varpe partner på et stort, tverrfaglig forskerprosjekt som er ledet fra GEO. Gratulerer så mye
til Øystein og Kerim Nisancioglu. Prosjektet skal studere hvordan klimatiske, økologiske og samfunnsmessige
endringer påvirker urbefolkninger på Grønland og Fiji.
Jaggu er det plutselig helg igjen snart. Jeg håper dere får en fin helg og så ses vi forhåpentligvis enda mer i ukene som kommer.
Mvh, Ørjan

Dear all,
New semester; new opportunities and new challenges. Do you feel that it is a bit difficult to start up again after
the Christmas holidays, that the motivation is not at its peak? I understand you well and you are probably not
the only one who feels this way. It was a blow to the nose to get this new corona wave right now. At the same
time, I know, from experience, that motivation picks up on when we get started, get involved in work tasks and
when we meet colleagues. We currently have the same home office arrangement as we had earlier in the
pandemic; those who can work from home should do so. But if sitting in a home wears on the desire to work
and health, we can and should not work from home. If so, we should go to work, if not every day all week, then
e.g. every other day. Then we meet good colleagues and get a little change of environment. We all benefit from
that.
Teaching will start in a little over a week. As previously mentioned, lab teaching can be carried out physically, as
long as infection control is taken care of with distance, bandages, etc. When it comes to other teaching, we can
have students gathered in small groups, but I want you to aim for as much teaching as possible. digitally,
initially through January. Do not hesitate to contact the study section if you have any questions. And many
thanks to everyone who these days and steadily works so well to keep the teaching wheels going.
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We received a lot of good input on the draft strategic plan. Thank
you very much for that. We are now working on revising, and a
new draft will be out for consultation as soon as possible.
Although we probably can not incorporate all the input, I am
absolutely certain that they contribute to us getting a good
strategic plan, and not least an action plan, for the years to
come. Some of the most substantial inputs have focused on the
financial situation of BIO and how we relate to it in relation to
staffing. It is quite clear that this will be crucial in the time ahead,
and the plan must clearly reflect that.
Some good news at the end: it is now finally clear that Vigdis
Vandvik has been given a “Fellesløftet»-project. Our country is
covered by heather plants, from the coast, to the forest and in
the mountains, but their role in ecosystems is surprisingly little
known. The project will focus on how they are affected by and
affect climate change. Fantastically pleasing. Congratulations to
Vigdis for this, and certainly also to everyone who has
contributed strongly with Vigdis, especially Aud Halbritter,
Dagmar Egelkraut and Sonya Geange.

Dekan Gunn Mangeruds blogg:

Godt nytt år til alle

And Øystein Varpe is a partner in a large, interdisciplinary
research project led by GEO. Congratulations to Øystein and Kerim Nisancioglu. The project will study how climatic, ecological
and societal changes affect indigenous peoples in Greenland and
Fiji.
My oh my, we have suddenly come to the end of the week again.
I hope you have a nice weekend and then we will hopefully see
even more in the coming weeks.
Hilsen Ørjan

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO, Marineholmen RASLab og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB vårsemesteret 2022
Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. januar.
Søknadsskjema: https://mitt.uib.no/courses/11056/files/3947600/download
Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter.
Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her: http://www.uib.no/fg/
dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs
Søknader til Mattilsynet (FOTS) om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, må være innsendt senest 3 måneder
før forsøkstart.
Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje T55 og levendeavdeling 1. etasje T53A. 50 % av estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og
innbetales etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av
forbruksmateriell på avdelingene.
Det er egne prislister for ILAB og Marineholmen RASLab. Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også
føres på merknad, dersom brukerbetaling skal faktureres eksterne prosjekter.
Priskategorier for brukerbetaling BIO forsøksdyravdeling T55 og levendeavdeling T53A:
Brukere
Priskategori Fast/mnd.
Intern, master og PhD uten prosjektfinansiering
1 625,BIO med prosjektfinansiering
2 2500,Eksterne
3 5000,Eksempel: Klimarom 10 m2, priskategori 2: 2500,- + (10 m2 X 250,-) = 5000,-/mnd.
2

m2/mnd.
125,250,500,-

BIO Sustainability Team Hint of the Month

Kalender
Fredag 14. januar
Disputas, Karina Dale: Mixture effects
of environmental contaminants in Atlantic cod (Gadus morhua)
09:15–12:45
Zoomwebinar: https://
tinyurl.com/2p8h2xwf

Did your new year’s resolution involve changing your lifestyle
to become more sustainable?
Do you want to make 2022 a greener year?

Yes? – but where should you start?
Many of us aspire to live sustainably, but it is a challenging task, especially if you do not know where all
the CO2 emissions linked to your lifestyle are coming
from. Fortunately, there are free tools available to
help you identify your “bad habits” when it comes to
your carbon footprint. We warmly recommend you
try Carbon Donut
(https://www.carbondonut.com/) – an app that
helps you find climate-smart solutions in your daily
life.

Presentasjon av masteroppgave,
Flemming Versloot: Recreational fishing for Atlantic bluefin tuna in Norwegian waters: A detailed look at the fishing effort and economic value of this
new fishery
11:15–11:45
Zoom (kontakt ingvil.sahr@uib.no for
lenke)

Tirsdag 18. januar
Presentasjon av masteroppgave, Aksel
Forshei: Utilization of dietary minerals in
Atlantic salmon fed blue mussel silage
10:15–10:45

Interested in joining the Sustainability Team?

Digitalt, kontakt
Marthe.Hodneland@uib.no for lenke

Write an email to stefan.thiele@uib.no.
The next Zoom meeting is 16:00 on January 27th:
https://uib.zoom.us/j/67846813680?
pwd=RlpIYk5uNUVaSWlycWdHUjFDQzJhZz09

Fredag 21. januar
Introduksjon til Datahåndteringsplan,
DMP (kurs)
Påmeldingsfrist: 20.01.2022, kl. 12:00
10:00–10:45
Zoom
Påmelding
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Forskning og 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
below. Please note 7 January is the deadline to open and share your e-application on the NFR portal with the
department. Should you need any extensions, please notify your relevant administrive contact(s).

Streamed recordings of NFR webinars relevant for this year’s applicants can be found here:

Søkerwebinar – Forskerprosjekt (norsk)
Webinar for applicants – Researcher Project (English)
Tematiske søkerwebinarer
Webinar om søknadsskjemaet
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Forskning og utlysning
UIB IDÉ - Har du ein god idé? Søk støtte!

UiB idé is launching its second edition for 2022. While the main framework of the program remains similar to
the 2021 pilot year program, some changes have been implemented to address recommendations that were
voiced in an evaluation process. These changes are reflected in the adjusted application and evaluation criteria.
In addition, there will be the possibility to seek minor support for clarification purposes of early innovation ideas. These applications can be sent throughout the year. The application deadline for main projects will be
March 15, 2022.
The program website has been updated (www.uib.no/ide), and all relevant information is available through the
website.

Åsgard-programmet

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de
Norvège og Norges forskningsråd.
Søknadsperiode: fra 15. november t.o.m. 31. januar 2022. Aktuelle kandidater blir publisert på vår
side. Les mer
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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 fagområder. 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. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt ut ultimo mars - primo april. Søknader tildeles vanligvis ikke støtte utover kr 50 000. Les mer

JPI Oceans Joint call for proposals: Underwater noise in the marine
Environment

Belgium, Germany, Ireland, Italy, Norway, Poland, Romania and Spain under the framework of JPI Oceans and
together with BANOS, BlueMed, NOAA and the UN Ocean Decade, have launched the joint call for proposals:
Underwater Noise in the Marine Environment.
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.
For detailed information, including procedures, criteria, co-branding and specifics of the participating national
funders, see the Call Text. Submission portal: https://noiseinthesea-submission.mur.gov.it
Deadline for proposals: 28 February 2022 Read more here and here
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NFR Planlagt Utlysning: Felles satsing på mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk
En felles statlig satsing har resultert i en ny utlysning for å akselerere utviklingen av bærekraftig fôr til husdyr
og fisk. Bedrifter kan søke om midler til prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra
idé og ut i markedet.
Søknadsfrist er 16. mars. Her finnes utlysningen og mer info

NordForsk Pre-announcement: Upcoming call on #SustainableAgriculture and #ClimateChange

Climate changes will affect agriculture and influence food and feed security in the Nordic and Baltic region in
several ways.Some can be positive, such as prolonged duration of the growing season or increased CO2 stimulating photosynthesis. Others, such as increased CO2 emission due to increase in respiration, drought, floods
or influx of new pests and diseases, will have a negative effect. In order to meet these climate effects on agriculture, and to find new and more sustainable solutions for food and feed in the Nordics and Baltics, NordForsk has established a new research programme on Sustainable Agriculture.
The Programme will support and develop research cooperation in four priority areas: Plants adapted for future
Nordic and Baltic conditions, increased local and regional protein production for food and feed, plants and soil
as a carbon sink and transformation towards climate-smart and profitable local and regional agriculture.
The research programme has been established in cooperation with ETAg - Estonian Research Council, the Ministry
of
Rural
Affairs
of
the
Republic
of
Estonia,
the
Academy
of
Finland,
Maa- ja metsätalousministeriö/Jord- och skogsbruksministeriet/Ministry of Agriculture and Forestry, the Ministry of Industries and Innovation Iceland, the Research Council of Lithuania, the Ministry of Agriculture of the
Republic of Lithuania, Norges forskningsråd and Formas, a Swedish Research Council for Sustainable Development.
The call for proposals will open early 2022. www.nordforsk.org. Read more
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The DLN FAIR data award 2021
The Centre for Digital Life Norway encourages open science
and FAIR data management.
For the first time, we are highlighting and rewarding outstanding examples of life science researchers in Norway who
have managed their data according to the FAIR principles.
The deadline for nominating candidates is January 15th,
2022.
Read more and register your candidate now. Amount of support: 30,000 NOK
Projects do not have to be affiliated with Centre for Digital
Life Norway to register.

UNEP Open Calls for Proposals
Global Ecosystem-based Adaptation Fund, Submission deadline: 28 February
Adaptation Fund Climate Innovation Accelerator – UNEP-CTCN, Submission
deadline: 30 April

Horizon Europe info day @UiB
Do you want to learn more about EU's funding for research and innovation? Horizon Europe provides
opportunities for researchers in all fields and at all career stages.
We invite all researchers at UiB to participate in this event, where you will receive information and get

the opportunity to ask questions about the funding instruments and processes of Horizon Europe.
Due to the current covid infection control measures, we are changing the info day into a digital event,
broadcast from the University Aula. Registration deadline: 12.01.2022. Read more
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NFR Søkerwebinar for bedrifter: Bærekraft som tildelingskriterie

Webinaret er relevant for alle dere som vurderer å søke om innovasjonsmidler fra Forskningsrådet i 2022, eller
som vil bidra på en søknad som samarbeidspartner eller FoU-leverandør.
Vi lyser ut midler i 2022 for støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. For 2022 har vi høyere forventninger
til at FoU-prosjektene vi støtter faktisk fører til bærekraftige innovasjoner. For innovasjonsprosjekt-utlysningen
gjør vi dette ved å justere på vurderingskriteriet "Virkninger og effekter", slik at prosjektet og søknaden nå også
vil bli vurdert på i hvilken grad den bidrar til FNs bærekraftsmål. Søkerne skal beskrive hvordan prosjektet bidrar til å nå relevante delmål under FNs bærekraftsmål, uten at det har negative effekter på andre områder i
prosjektbeskrivelsen.
På webinaret går vi gjennom:

•

Forskningsrådets bærekraftstrategi og næringslivets rolle i dette

•

endringer i vurderingskriteriene, med særlig vekt på "Virkninger og effekter"

•

presentasjon av veileder til bærekraftmålene og hvordan vise ditt prosjekts bidrag

forventninger til beskrivelse av bidrag til bærekraftsmålene i søknaden
Når: 11. januar 2022. Påmeldingsfrist: 11. januar 2022. Les mer

NFR Søkerwebinar for bedrifter: Praktisk gjennomgang av søkeprosessen for
Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Har du planer om å søke Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2022?
I dette webinaret går vi gjennom hele prosessen – fra opprettelse og utfylling av søknadsskjema og prosjektbeskrivelse, til vedtaket er gjort.
Dette er en praktisk sesjon hvor vi ser på hva som er viktig å ha med i søknaden, obligatoriske vedlegg, budsjetter og statsstøtteregelverk og vi vil gi nyttige tips. Dere kan stille spørsmål underveis i webinaret.
Når: 20. januar 2022. Påmeldingsfrist: 20. januar 2022. Les mer
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NFR Seminar: Samfunnsoppdrag (mission) om "Jordhelse"

Forskningsrådet, Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer til et digitalt informasjonswebinar om EUs samfunnsoppdrag "Jordhelse" den 14. januar 2022:
God jordhelse er en forutsetning for matproduksjon, sunn mat, rent miljø, rik natur – og for å dempe klimaendringene. 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 lighthouses to lead the transition towards healthy soils by 2030. Målet er å skape innvirkning (impact) ved å gi forsking og innovasjon en ny rolle og samtidig kombinere nye styringsmodeller, nye samarbeidsmåter og sterkt
samfunnsengasjement. Gjennom årlige utlysninger vil rammeprogrammet Horisont Europa øke og implementere kunnskap med mål om å realisere samfunnsoppdraget innen 2030.

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

NFR Seminar: Samfunnsoppdrag (mission) om "Sunne hav og vann
innen 2030"

Velkommen til nasjonalt informasjons- og nettverksbyggingsmøte om samfunnsoppdraget "Sunne hav og vann
innen 2030". Utgangsspunktet for samfunnsoppdraget er at eksisterende politikk ikke har evnet å snu en negativ utvikling av miljøtilstanden for hav og vann. Samfunnsoppdraget skal sikre en systemtilnærming som arbeidet med sunne hav og vann har manglet. Følgende delmål er satt for samfunnsoppdraget for sunne hav og
vann:

1. Beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet
2. Redusere forurensning i elvesystemer og havbassenger
Gjøre den blå økonomien sirkulær og karbonnøytral
For å nå målene skal forskning og innovasjon bl.a. suppleres av andre tiltak som økt digitalisering, maritim
arealplanlegging, og endrede systemer for styring og finansiering av tiltak.

Samfunnsoppdraget omfatter tematikk som er høyt på dagsorden også i Norge, og norske aktører innenfor
forskning, næringsliv, offentlig sektor og forvaltning kan bidra med gode løsninger for å møte samfunnsoppdraget Sunne hav og vann innen 2030, så vel som lære av andre aktører ved å involvere seg i utviklingen og
implementeringen av samfunnsoppdraget.
Informasjonsmøtet foregår 24. januar 2022 på Zoom. Meld deg på og du får tilsendt en lenke for å delta på
seminaret.
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Utlysning: Diku Nordplus 2022

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).
Søknadsfrist: 1. februar 2022.

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, Canada, 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.
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Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2021 – 2022

UiB har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-,
administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her.
For 2021/22 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 18 ansattmobiliteter og disse lyses nå ut for vårsemesteret 2022. Fristen for å søke om stipend til ansattveksling er 20. januar. Dersom det blir konkurranse om
plassene, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har vært på Erasmus ansattutveksling. Gjennomsnittlig tildeling er 800€ per mobilitet, tilsvarende en ukes mobilitetsopphold.
Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 21/19817. Et utfylt og signert Mobility
Agreement, kan med fordel brukes som søknad. Søknaden leveres Beate.Rensvik@uib.no senest 19. januar.

Utlysning av Erasmus undervisningsmobilitet 2021 – 2022

UiB har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte
til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2021/22 har UiB fått tildelt
midler til å gjennomføre 18 undervisningsmobiliteter, og disse lyses nå ut for vårsemesteret 2022.
Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som
inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet vare minimum to dager
(utenom reisedager) og det må undervises åtte timer. Det er også mulig å reise på et kombinert undervisningsog opplæringsopphold, og da må det undervises fire timer. Mer utfyllende informasjon finnes her.
Fristen for å søke om Erasmus-stipend til undervisningsutveksling er 20. januar. Hvis vi mottar mange søknader, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmus-støtte. Gjennomsnittlig stipend er 800€ per
mobilitet, tilsvarende en ukes opphold.
Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 21/19816. En utfylt og signert Mobility
Agreement kan med fordel brukes som søknad. Søknaden leveres Beate.Rensvik@uib.no senest 19. januar.
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Erasmus Mundus Joint Masters 2021

Europakommisjonen har lyst ut midler gjennom Erasmus+ (2021-2027). Utlysningen åpner blant annet for søknad om støtte til opprettelse og drift av Erasmus Mundus Joint Masters. Søknadsfristen er 16. februar 2022.
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) er masterprogram som tilbys av et internasjonalt konsortium av høyere
utdanningsinstitusjoner. Konsortier kan få støtte til fire studentopptak og ett forberedende år, eventuelt fem
studentopptak. I tillegg gis et antall stipendier til studenter. Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og
skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree) eller
ved flere vitnemål fra samarbeidsinstitusjonene. I et felles utviklet program forventes det at institusjonene
sammen blir enige om innhold og struktur, inkludert felles opptaks- og kvalitetssikringsprosedyrer.

Mer informasjon om dette og selve utlysningen finner dere her på HK-dir sine sider.
Ffagmiljø som deltar i samarbeid som kan føre til søknad blir bedt om å kontakte Studieadministrativ avdeling
(SA). SA kan gi administrativ støtte i arbeidet med å opprette en fellesgrad. I forbindelse med søknadsprosessen til EMJM blir det krevd et «Letter of Intent» fra alle partnerinstitusjonene i et konsortium. Brevet skal underskrives av institusjonens «legal representative»/rektor og er en bekreftelse på at institusjonen vil delta på en
forpliktende måte i samarbeidet.
Fakulteter som vil søke må sende et brev til Studieadministrativ avdeling innen 6. februar 2022. Brevet må ha
følgende vedlegg:
Vedtak fra fakultetet om at EMJM søknaden blir støttet
Utkast til studieplan (etter gjeldende mal)
Utkast til EMJM søknad
Utkast til Letter of Intent (konsortiet kan ha egen versjon)
SA ber om rektors underskrift, og sender «Letter of Intent» videre slik fagmiljøet ønsker det.

SA minner om UiB sine retningsliner for oppretting av fellesgrader slik det går fram i «Veiledning for
utvikling og drift av fellesgrader».
Ta kontakt med Beate.Rensvik@ uib.no så snart som mulig dersom dere tenker å søke.
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Vitenskapskomiteen for mat og miljø søker medlemmer for perioden
2022-2026

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en uavhengig komité som utarbeider risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer knyttet til matproduksjon, trygg mat, og miljø.
I kommende periode vil også effekter av klimaendringer inngå i
mange av prosjektene.

Commission is looking for
top experts to advise on
EU Missions

The European Commission launched today a call for experts to join the five Mission Boards, with the role of advising on
the implementation of the EU Missions.
The five Mission Boards will have up to 15
independent top experts for each Mission.
Read more

Søknadsfrist: 28. februar 2022 Read more

Virtual Organizational Tour and Workshop for Doctoral and Postdoctoral Researchers at BBMRI-ERIC

UArctic Congress
Call for Abstracts

2022:

The University of Graz offers a virtual organizational visit and
a workshop for doctoral and postdoctoral students in biomedical research careers at BBMRI-ERIC, one of the largest
research infrastructures in Europe.
This virtual visit could be relevant for researchers from the
fields of bioethics, ethics, law, social sciences, IT, biobanking,
pathology, genomics, bioinformatics and quality management
and policy, among others.
Deadline for registration: 15th January 2022.
More information: https://www.arqus-alliance.eu/news/grazvirtual-tour-BBMRI-ERIC

We welcome abstract submissions for the
accepted open sessions to be held during
the UArctic Congress on October 4 – 7,
2022. The deadline for abstract proposals
is February 15, 2022. Read more
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Faste lenker
BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte)
BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO)
Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 20201publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
HMS
BioCEED
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