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Hei alle,

Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen og Anne Bjune mottok fredag forrige uke heder og ære. De vant Arbeidsmiljøprisen på UiB for 2021. De fikk prisen for sitt initiativ til digitale lærermøter på BIO ila koronanedstengingen. Det startet på BIO, og spredte seg raskt til andre institutter på fakultetet. De digitale lærermøtene var viktige. De bidro både til kollegial dialog rundt en plutselig innføring av digital undervisning, og de ble
et faglig-sosialt samlingspunkt. Gratulerer så mye til Kristin, Sigrunn og Anne med pris, og tusen millioner takk
for initiativet som ble så viktig her på BIO.
I går hadde vi befaring med EIA og universitetsmuseet på de arealene som er mest aktuelle for dem å overta. Vi
vil få en tilbakemelding fra EIA, forhåpentligvis før påskeferien, om hvilke områder som er mest aktuelle, og vil
da gå i dialog med de fagmiljøene på BIO som er aktuelle for å flytte. Jeg vil minne oss på at vi må foreta denne
fortettingen uavhengig av prosessen vi nå har opp mot EIA og UM. Mange kommer til å bli berørt av arealfortettingen vi står overfor, og jeg vet at det er mange utfordringer. Denne fortettingen er ikke optimal og vi vil
helt sikkert oppleve at ting kan bli litt mindre funksjonelt enn tidligere og det vil helt sikkert bli prosesser
(kanskje spesielt relatert til labarbeid) som blir påvirket konkret av selve flyttingen. Samtidig er det heller ikke
optimalt å betale leie for mye areal vi ikke bruker. Jeg opplever at vi er konstruktive og løsningsorienterte i denne prosessen og vil takke dere alle for bidrag til løsninger. Vi kommer til å greie dette også. Jeg kommer med
mer info om flytteprosessene så snart jeg har den tilgjengelig.
Borgermesteren i Bergen synes det er for ille at universitetets beste og viktigste institutt skal slite slik med økonomien, så hen har besluttet å nulle ut BIOs underskudd omgående (det hele skal for øvrig finansieres gjennom inntekter fra fra en vindmøllepark kommunen skal etablere langs Ulriksbanen), slik at instituttets meget
dyktige medarbeidere kan bidra enda sterkere rundt utviklingen av Bergen som verdens biovitenskapelige hovedstad. Det var jo en hyggelig nyhet!

Dette blir siste BIOnytt før påskeferien, så da benytter jeg anledningen til å ønske dere alle en veldig god, rolig
og velfortjent påskeferie.
Hilsen Ørjan

Dear all,
Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen and Anne Bjune received honor and glory on Friday last week. They won
the Working Environment Award at UiB for 2021. They received the award for their initiative for digital teacher
meetings at BIO during the corona closure. It started at BIO, and quickly spread to other departments at the
faculty. The digital teacher meetings were important. They both contributed to collegial dialogue around a
sudden introduction of digital teaching, and they became a professional-social gathering point. Congratulations
so much to Kristin, Sigrunn and Anne with the award, and thank you so much for the initiative that became so
important here at BIO.
Yesterday we had an inspection with EIA and the university museum on the areas that are most relevant for
them to take over. We will receive feedback from EIA, hopefully before the Easter holidays, about which areas
are most relevant, and will then enter into a dialogue with the professional environments at BIO that are relevant for moving. I would like to remind you that we must carry out this densification regardless of the process
we now have up against EIA and UM. Many will be affected by the area densification we face, and I know there
are many challenges. This densification is not optimal and we will certainly experience that things can be a little
less functional than before and there will certainly be processes (perhaps especially related to lab work) that
are specifically affected by the actual move. At the same time, it is also not optimal to pay rent for a lot of space
we do not use. I feel that we are constructive and solution-oriented in this process and would like to thank you
all for contributing to solutions. We will manage this as well. I will provide more info about the relocation processes as soon as I have it available.
The mayor of Bergen thinks it is too bad that the university's best and most important department should
struggle with the economy, so he has decided to zero BIO's deficit immediately (it will all be financed through
income from a wind farm the municipality will establish along Ulriksbanen), so that the department's highly
skilled staff can contribute even more to the development of Bergen as the world's life sciences capital. That
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was nice news!
As this will be the last BIOnytt before the Easter holidays, I take
the opportunity to wish you all a very good, calm and welldeserved Easter holiday.
Ørjan

Nye ansikter

Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen og
Anne Bjune tar i mot UiBs arbeidsmiljøpris for 2021 fra rektor Margareth Hagen.

Juan Manuel Valero Rodriguez, postdoktorstipendiat
'I am a marine ecologist whose career has been extensively linked to environmental impacts in coastal ecosystems. My Melbourne University PhD was focused on the properties of
macroalgae for bioremediation. Overall, my academic life has
offered me many interesting topics to study, namely: impacts of
fish farm escapees; effects of aquaculture nutrients on pelagic
processes, taxonomy, abundance and composition of pelagic
species; effects of aquaculture on benthic organisms and the use
of macroalgae bioremediation of anthropic-derived nutrients
and other human-induced effects on the environment. Here at
the UiB, I am currently invested on the study of seasonalityinduced changes in fucoids and their distribution under a climate
-change context, a project funded by the SEAS program. Dexterity in the analysis of high-latitude macroalgae responses to
changing environmental conditions is key in modelling future
outcomes and establishing management policies involved in adjacent fields such as conservation or exploitation. Through my
two main collaborators
I am linked to several interesting research groups: Kjersti Sjøtun
(Fjord and Coastal Ecology group) and Øystein Varpe (Theoretical
Ecology Group & Seasonal Ecology Group).
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Dekan Gunn Mangeruds blogg

Urovekkende at forskning svekkes

Kalender
Tirsdag 5. april
MOLBIO seminar, Jorunn-Elise Førre:
Retinal degeneration in the DJ-1 deficient eye
9:15—10:00
Digitalt, kontakt Sandra Ninzima for lenke

Torsdag 7. april

Florian Muthreich, postdoktorstipendiat
My name is Florian and I have recently started as a Post-Doc research fellow in the Quest-UV project, with Alistair Seddon. Before the Post Doc I was part of the PollChem project as a PhD,
also at BIO. The aim of Quest-UV is to explore the effect of UV-B
radiation on pollen chemistry, for the purposes of establishing a
pollen based UV proxy to reconstruct past UV-B radiation. UV-B
has effects on the biosphere at the level of genes, species,
ecosystems and is linked to atmospheric ozone concentration
and its variations. Despite the significance of UV-B for ecosystem
functioning a record of UV-B concentration past the instrumental
record is not available today.
My role as Post-Doc in Quest-UV is to contribute to the understanding of how UV radiation changes the concentration of
UV absorbing compounds in modern Pinus pollen grains,
through a series of greenhouse and field experiments. In addition I will conduct extractions to isolate UV absorbing compounds in pollen and develop protocols to process modern pollen grains. I look forward to work together with talented researchers from three university, as part of this interdisciplinary
project.

Presentasjon av masteroppgave, Lisa
Hansen Simonsen: Phenological responses
of breeding birds to weather variation - how
does the flexibility of blue tits and great tits
vary across Europe?

11:15—11:45
Grupperom 209M1, 2et, Datablokken,
Høyteknologisenteret

Torsdag 28. april
BIO seminar, Michael S. Bank: Global
Environmental Change, Blue Foods, and Planetary Health in the Anthropocene
12.15-13.00(coffee served from 12.00)
VilVite, Nash auditoriet
Flyer
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Upcoming MOLBIO seminars
Tuesdays 9:15-10:00
The seminars are digital until further notice.

05. April – Jorunn-Elise Førre (
Title: “Retinal degeneration in the DJ-1
deficient eye “
26. April - Rodolfo Baldinotti (
Title: “Arc nanobody development, validation and functional applications in
neurons “
10. May- Anette Susanne Bøe Wolff (
Title: “Regulatory T cells in endocrine
autoimmunity”

Trong Thuc Nguyen, stipendiat

24. May- Fatemeh Mazloumi Gavgani (

My name is Thuc, and I’ve just started as a PhD research fellow at
the University of Bergen. I’m working on the Norwegian Research
Council-funded project DeepSeaQuence led by my principal
supervisor, Runar Stokke.

Title: “Neuronal Regeneration in Nematostella vectensis”

I grew up in Vietnam and got my bachelor’s degree in biotechnology
there. In 2018, I came to Europe for the first time to study the
Erasmus Mundus Master in Marine environment and resources
(MER). With my master’s programme, I had the chance to study in
several European countries, starting at Southampton (United
Kingdom), the Basque Country (Spain), and Liege (Belgium). I completed my master’s thesis in the UK at the Centre for environment,
fisheries, and aquaculture science (Cefas), working on developing a
high-throughput assay for identification of Vibrio species. My
research interests are applied microbiology and biotechnology.

Tax seminar for international
staff Tuesday 5. April

My PhD project aims to investigate the diversity of biosynthetic gene
clusters and antimicrobial peptides in Arctic deep-sea hydrothermal
vent microbiomes. With -omic technologies, the goal is to investigate
those metabolic interactions inside the deep-sea microbial
communities, search for novel biological compounds that can be
applied in biotechnology, and infer the potential ecological roles of
such compounds.

Do you have questions regarding the Norwegian tax return?
UiB invites international staff to a two
hours tax seminar with a tax lawyer.
In this seminar you will be informed about
what you need to take care of when filling
in the Norwegian tax return.
The seminar is held on Tuesday 5th April.
Link to join the seminar will be sent the
day before.
Register here
See calendar event here
Med vennlig hilsen,
Jill Anette Opsahl, Internasjonalt senter
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Oppgradering av tjeneste for utskrift,
kopi og skanning

Foto: Colourbox

I løpet av uke 13 (28.3.-1.4.) vil
skrivere og kopimaskiner på universitetsområdet bli lagt om til et nytt
system som styrer utskrift, kopiering og skanning. Dette vil gi bedre
tjenester for deg som skal skrive ut
eller skanne dokumenter.

Du bruker fortsatt adgangskortet ditt for å logge inn på skrivere og kopimaskiner. For studenter vil innestående saldo på Payprint bli overført til
det nye systemet.

Kortnytt fra PÅ HØYDEN
Nyhetsbrev om karrieretilbud
for yngre forskere

For å skrive ut til det nye systemet fra en UiB-PC eller -Mac må du bruke
skriverkøene \\print.uib.no\UiBprint eller \\print2.uib.no\UiBprint (i stedet for den gamle "pullprintricoh"). Disse blir lagt til automatisk.

UiB Ferd har etablert et nyhetsbrev med
informasjon om karriereutviklingstilbud
for yngre forskere og vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Bergen.

For å skrive ut fra privat maskin og for å betale (studenter) brukes den nye
nettsiden https://myprint.uib.no/ (i stedet for de gamle mprint, mprintcolour og payprint).

Meld deg på nyhetsbrevet ved å fylle ut
dette skjemaet.

Se mer informasjon på https://www.uib.no/node/152613. Lenker til brukerveiledninger vil komme her etter hvert og kan også finne her i UiBhjelp.
https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?
unid=48d46567-6cda-428e-82c0-7a900a79e670

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere
og førsteamanuenser. Du kan få hjelp til å
utvikle din karriere innenfor og utenfor
universitetet, gjennom kurs, samtaler og
mye mer.
Se alle tilbud fra UiB Ferd karrieresenter
for yngre forskere

MatNat: Ledige plasser på skrivekurs for forskere
Kurset er beregnet på stipendiater og vitenskapelig ansatte som
ønsker å skrive bedre populærvitenskapelige tekster. Kurset holdes på norsk. Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen.
Dato: Torsdag 5. mai 2022 fra 9.00-15.30
Kursleder: Eivind Lauritsen, kronikkansvarlig i Forskning.no
Sted: UiBs lokaler i MediaCityBergen (MCB), Lars Hilles gate 30.
Ingen kursavgift. Lunsj er inkludert.

Deltakerne vil lære mer om:
*Slik gjør du en tekst interessant.
*Språk: Hvordan skrive enkelt om det
vanskelige.
*Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
*Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
*Treningsøkter og øvelser.

Påmelding: https://forms.gle/FPZTRTKQad99RdBc7

*Tilbakemelding på tilsendte tekster.
*Slik møter du journalister.

Bakgrunn:
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. Deltakerne vil få videre
oppfølging av den innsendte teksten etter kurset. Målet er publisering på forskning.no.

Hilsen Asbjørn Leirvåg
Mobil:

+47 41 42 33 41

+47 55 58 20 98

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Universitetet i Bergen
#RealfagUiB
www.uib.no/matnat
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Kommunikasjonsrådgiver

UIB Kurs: Kommunikasjon - Nå
ut med forskningen i media

Slik finner du nyhetspoenget og når ut i
media. Du lærer om hvordan du finner
den gode historien i forskningen din, og
hvordan kople deg på nyhetsbildet. Kurset passer for deg som trenger starthjelp
til den gode mediekontakten og til å få
budskapet tydelig frem. Kurset har begrenset antall plasser.
Påmeldingsfrist: 20.04.2022 - 23.55

BIO Sustainability Team’s Hint of the Month
Going second-hand instead of buying new is a great way
to save money and the environment.
Byttebua Bergen is a free swapping market for students
in Bergen and employees at UiB, where you can deliver,
pick up, or swap kitchen utensils, interior/trinkets, books,
small furniture and small electrical devices.
Byttebua is open Tuesdays and Thursdays 16-18.

Find out more on Facebook and on Instagram.

Interested in joining the Sustainability Team? Write an email to lotta.landor@uib.no. The next Zoom meeting is
April 28th 16:00-17:00 (hopefully in-person).
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Forskning og utlysning
UiB tidleg idé

Utlysning av Peder Sathermidler for 2022-2023

«Vi minner om at det er mogleg å søke støtte til avklaring av innovasjonsidear i ein tidleg fase gjennom UiB tidleg idé. Maksimal
støtte for denne ordninga er 25 000 kr, og målet er å få gode
idear modne nok til å kvalifisere til andre midlar. Søknadsskjema
ligg på sida i linken.
Søknadsfrist: Løpende

Peder Sæther-senteret (UC Berkeley) lyser
nå ut midler for 2022-2023. Peder Sather
Center for Advanced Study lyser hvert år
ut midler til samarbeidsprosjekter mellom
norske utdanningsinstitusjoner og UC
Berkeley (California). Les mer om kriterier
og søknadsprosessen i vedlagte utlysning
og på senterets søknadsportal. Interesserte forskere søker direkte gjennom søknadsportalen.
Søknadsfrist er 1. juni 2022.

Kontaktperson på BIO: Rannveig Myklebust.

Søk om midler til kvalifiserings- og verifiseringsprosjekt

Søkerwebinar for forprosjekter til innovasjonsprosjekter i
offentlig sektor

Har du et forskningsresultat som kanskje har et kommersielt potensial? NFR har ordninger som gir tilskudd til kommersialisering
av offentlig finansiert forskning. 245 MNOK er antatt tilgjengelige
midler i 2022, og du kan søke om støtte til to prosjekttyper: kvalifiseringsprosjekt og verifiseringsprosjekt.

I innovasjonsprosjekter for offentlig sektor
samarbeider offentlige aktører med forskere om å innovere tjenester, infrastruktur og forvaltning, med mål om å løse utfordringer eller tilby bedre tjenester. Med
et forprosjekt for innovasjonsprosjekt i
offentlig sektor kan dere få støtte til å utvikle grunnlaget for en søknad. På dette
webinaret (06.04.2022) får dere vite hvordan dere søker om et slikt forprosjekt, og
hvordan dere kan utforme forprosjektet
på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Utlysning: Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig
finansiert forskning – Kommersialiseringsprosjekt 2022 Løpende frist.
Du kan søke om støtte til et kvalifiseringsprosjekt for å svare på de mest kritiske spørsmålene som kan hindre prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.
Utlysning: Verifisering - Kommersialisering fra offentlig
finansiert forskning – Kommersialiseringsprosjekt 2022Løpende frist.

Et verifiseringsprosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Dersom resultatene fra
kvalifiseringsprosjektet er vellykkede vil disse kunne bli
brukt som underlag til en søknad om videre støtte i form
av et verifiseringsprosjekt.
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Se utlysningen: Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor – løpende frist t.o.m 2. mai
Se utlysning Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - frist 21. september.

NFR: 750 MNOK til Grønn plattform
Grønn plattform-satsingen videreføres i 2022. Grønn plattform
skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for nye grønne verdikjeder. Bedrifter
og forskningsinstitutter kan søke, og utlysningen er åpen for alle
teknologiområder, bransjer, sektorer, næringer og naturbaserte
løsninger. Veiledning, spørsmål og svar finnes her.
Midlene lyses ut i to trinn:
•

Obligatorisk skisse før søknad til Grønn plattform 2022 –
søknadsfrist 4. mai. Skisseutlysningen skal mobilisere til
prosjektideer og konsortier som kan bli til konkurransedyktige prosjektsøknader til Grønn plattform. Søknader til
hoved-utlysningen må ha utgangspunkt i en innsendt obligatorisk skisse Les mer

•

Grønn plattform 2022 hovedutlysning - søknadsfrist i
september. Les mer

NFR: Systemer for bærekraftig
forbruk og produksjon

NFR lyser ut 10 MNOK til norske partnere i
Belmont Forums utlysning om systemer
for bærekraftig produksjon og forbruk.
Utlysningen har fire temaer og prosjektene må treffe ett eller flere av dem.
Frist for å sende skisse: 10. mai. Les mer

Hvis du tenker å søke, ta kontakt med Rannveig Myklebust innen 20.
april.

NFR: Fellesutlysning mellom
nordiske og baltiske land innen bærekraftig landbruk og
klimaendringer

NFR: Kommunikasjon og formidling av
forskning med relevans for klima, miljø,
sirkulær økonomi og bioressurser

NFR er med i et nytt nordisk-baltisk forskningsprogram som skal finansiere forskning på bærekraftig landbruk. Prosjektene
skal gi effekter både innenfor og utenfor
akademia.
Frist for å søke er 19. mai. Les mer

NFR lyser ut inntil 6 MNOK til kommunikasjon og formidling av
forskning som bidrar til at befolkningen kan forstå og kunne ta i
bruk forskningsbasert kunnskap om klima, mat og bioressurser,
sirkulær økonomi og naturmangfold og miljø.
Søknadsfrist: løpende. Les mer

NFR: Kunnskapsoppsummering om areal, naturmangfold
og klima

NFR: Støtte til etablering og drift av nasjonale og internasjonale nettverk

NFR lyser ut 9 MNOK til nettverk der forskere på klima, natur og
naturmangfold samarbeider med forskere, bedrifter og andre
om prosjekter for grønn omstilling. Både nye nettverk og eksisterende nettverk som trenger forsterkning, kan søke

NFR lyser ut inntil 2 MNOK til en kunnskapsoppsummering om areal, naturmangfold
og
klima.
Kunnskaps¬¬¬¬oppsummeringen er avgrenset
til arealer på land inkludert ferskvann og
skal legge vekt på forskning som er relevant for norske forhold.
Søknadsfristen er 25. mai. Les mer

Søknadsfrist: løpende. Les mer
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Utlysing: Insentivordning for studiekvalitet—søknadsfrist 19. april
UiB lyser Insentivordning for studiekvalitet med søknadsfrist 19. april. Total
ramme er 1,25 mill kr. Formålet med ordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Følgende
innsatsområder er prioritert i årets utlysning:

•

Prosjekter som legger til rette for mer bredde i utdanning og tverrfaglighet i studieprogrammene

•

Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte masterstudenter, fra UiB og
eksterne institusjoner

•

Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og undervisning, spesielt for
bachelorstudenter

•

Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for eksempel å åpne opp for
innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og kompetanse, eller emner om bærekraft, eller
legger til rette for kontakt med arbeidslivet

Mer informasjon og søknadsskjema

AD SØKNADSPROSEDYRE
Utlysningen er sirkulert per epost. Intern frist for å melde inn planlagte søknader var 25. mars.
Kontaktperson: knut.daasvatn@uib.no i

Utlysning: UIB Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer: Vår 2022
Det lyses ut midler til samarbeidsprosjekt med følgende kriterier:
- Tema skal relatere seg til globale samfunnsutfordringer innen migrasjon, helse eller ulikhet.
- Minst to fakultet ved UiB skal delta i arbeidet.
- Aktiviteten må utføres innen 30. juni 2023.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som har til hensikt å utvikle tverrfaglige forsknings- og/eller
undervisningsprosjekter. Prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringski
der. Det bevilges maksimum kr 100 000 per prosjekt.
Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett. Søknaden skal ikke overstige 2 sider.
Midlene kan søkes av fast vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB. Formål med midlene er å stimulere
til tverrfaglig forsknings- og utdanningssamarbeid.

Vi henviser ellers til vedlagte brev fra satsingen for detaljer.
Søknader oversendes samlet fra instituttets. Vennligst send din søknad til Sjoukje.kuipers@uib.no innen
tirsdag 19. April.
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Utlysning: UIB Midler til forskning- og utdanning relatert til digitalisering
Det lyses ut midler til forskningog utdanning relatert til digitalisering. Rammen for en enkelt
søknad er 1 mill og totalramme
for ordningen 3 millioner. Fakultetene gis mulighet til å sende 12 søknader totalt Dekanatet vil åpne for at hvert institutt kan
fremme én søknad.

Arctic Science Summit Week
2022 og Nettverksmøte for
norsk polarforskere om Horisont Europa
Konferansen arrangeres på UiT Norges
arktiske universitets campus i Tromsø. Se
program og praktisk informasjon på konferansens nettside. Det blir også mulig å
delta digitalt.

Vi henviser til vedlagte utlysningsbrev for detaljer.
Søknader skal oversendes fra instituttet. Dersom du/dere tenker
å søke, så send en kort skisse/ sammendra til
knut.daasvatn@uib.no senest onsdag 6. april (utlysningen er
tidligere sirkulert per e-post).

NordForsk Call for proposals for the
programme Sustainable Agriculture and
Climate Change

The programme for Sustainable Agriculture and Climate Change
has issued a call for proposals for research projects. Available
budget: 63.5 MNOK. The maximum amount of funding that may
be applied for: 10 MNOK. The funding parties have identified
four thematic areas of the programme:

COST open call

Information about the new COST open
call is now available on the COST homepage . COST expects to fund about 70 new
networks and is bottom up for all fields of
research. Funding covers only networking,
not research, but this can be great for
young researchers or those who lack an
international network.
Submission deadline: 22.10.2022 at 12:00
noon (CET)

1.Plants adapted for future Nordic and Baltic conditions
2) Increased local and regional protein production for food and
feed
3) Plants and soil as a carbon sink
4) Transformation towards climate-smart and profitable local
and regional agriculture
Application deadline: 19 May 2022. More info and full call text

Espegrend marine biological
station at EMBRC Norway

JERICO RI Call
In this third call, JERICO-S3 encourages projects between JERICO-S3
Research Infrastructures and AQUACOSM-plus TA.
As a specific action, JERICO-S3 and AQUACOSM-plus study jointly
how extreme events affect plankton ecosystem, by applying both
observations on natural communities and by experimentation at
selected sites. To find out more, click here. The call is open until
3 May 2022.
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Read more about the facilities here.

UNLEASH: innovative solutions to the UN Sustainable Development Goals

Do you want to help create innovative solutions to the UN Sustainable Development Goals this summer? The
international organization UNLEASH is looking for 200 young people from the Nordic and Arctic region to join
their Innovation Lab in Nuuk, Greenland on August 20-27! UNLEASH is a global initiative, which gathers young
people to share ideas, build partnerships and create new solutions to the SDGs. Are you between 18-35 years
and want to work with other Nordic and Arctic youth on innovation, entrepreneurship and sustainability? And
are you passionate about issues related to health, education, biodiversity or climate change? Then you can now
apply to join the Lab! You will have the chance to work together with the other young talents to find new and
innovative solutions to some of the biggest sustainability challenges facing the region today. Read more about
UNLEASH Greenland and apply here before April 22.

2022 United Nations World Oceans Day : Revitalization: Collective Action for the Ocean.

The Ocean connects, sustains, and supports us all—but its health is at a tipping point. As the past years have
shown us, we need to work together to create a new balance with the Ocean that no longer depletes its bounty
but instead restores its vibrancy and brings it new life. This year’s celebration will be taking place on Wednesday 8 June 2022. They also offer the possibility to highlight your ocean-related event on the UN World Oceans
Day website. More info and registration.

11

ERC Scientific Council er åpen for nye
medlemmer

Den Europeiske Kommisjonen vil nå søker i disse dager nominasjoner fra det Europeiske Forskningsmiljøet til nye medlemmer
av ERC’s Scientific Council. Nominasjonsprosessen vil være åpen
fram til 6 mai. The Scientific Council er styringsorganet til EUs
grunnforsknings-finansierer. Medlemmene oppnevnes for fire
år, og som kan fornyes én gang. I løpet av det neste året ser
kommisjonen for seg å erstatte nesten en fjerdedel av medlemmene ettersom deres mandater nærmer seg slutten. Les mer

EASI-Genomics - Announcement of 4th Transnational Access Call
EASI-Genomics supports researchers in
next-generation sequencing and other
high-end genomics applications and genomic data analysis. The fourth call for
Transnational Access is now open and is
welcoming proposals from academia and
industry. EASI-Genomics will provide freeof-charge sequencing and data analysis
services to selected projects. Interested
researchers should consult the conditions
on the EASI-Genomics website and in the
attached call text. Deadline for online submission is 10th of April 2022, 23:55 CET.

Invitation to seminar: UiB AI #2 But, why? – Make AI answer!
The UiB AI Steering Group welcomes you to a seminar on April
8th at 10am in the University Aula. The seminar lasts until 11:30
and there will be lunch and discussions 11:30-12:00.

This is the second in a series of seminars on artificial intelligence
at UiB. The seminars will be a meeting point across departments
and fields of research, where different examples on the use of AI
in research will be presented.
On 8 April 2022 Samia Touileb and Ghazaal Sheikhi from MediaFutures (Department of Information Science
and Media Studies) will talk about how AI sees the world and makes the decisions that shapes it.
Since participation is physical and we will order food, we ask all participants to register via the link on the seminar web page. You will find more information about the seminar and registration link here.

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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