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Hei Alle,
Det blir kort og litt stakkato i dag.
Den 23 april arrangeres Opplev på Marineholmen – fakultetets bidrag til UiBs 75 års jubileum. Da blir det åpen
dag der vi skal vise fram hele bredden av fakultetets aktivitet for Bergens befolkning. Våre bidrag til arrangementet begynner nå å falle på plass og jeg synes vi har fått til en veldig fin bukett av aktiviteter fra BIO, så tusen
takk til alle som stiller opp og gjør at også BIO kommer til å skinne i solen denne festdagen.
I går var jeg og de andre instituttlederne på heldagsseminar om GenderAct prosjektet. Vi er ikke kommet skikkelig i gang på BIO, men det kommer. På BIO har vi ikke spesielle utfordringer når det gjelder antallet ansatte
kvinner og menn i vitenskapelige stillinger. Jeg er allikevel opptatt av om det finnes andre skeivheter i dette,
forbudet med kultur, resursfordeling, karrieremuligheter, etc og ønsker å utforske dette i tiden framover.

Endelig er jeg i gang med medarbeidersamtaler med de fast vitenskapelig ansatte. Det er viktig for meg å få
kjennskap til utfordringer dere opplever samtidig som jeg kan snakke med dere om hvordan hver enkelt kan
bidra i tiden framover for at våre økonomiske utfordringer rettes opp.
Torsdag i neste uke skal jeg ha lunsjmøte med førsteamanuensene og professorene. Jeg gleder meg selv om
det viktigste temaet; økonomi-situasjonen, jo ikke er så lystig. Men som sagt mange ganger tidligere; jeg er
ukuelig optimistisk og har troen på at vi skal greie dette sammen, selv om det blir utfordrende og vil kreve mye
av oss alle.
På ledermøtet på fakultetet på onsdag var dekanen opptatt av at mange av fakultetets ansatte har helt tomme
personsider på nettet. Jeg håper vi på BIO kan bidra med vårt til å rette opp i dette; Så den innstendige oppfordringen er som følger: skriv inn noen ord om din forskning, undervisning, fagområde og gjerne et bilde, slik
at vi får vist fram all den gode aktiviteten vi har her på BIO. Dette er viktig for både vår eksterne og interne synlighet, og oppfordringen går til alle ansatte

Med disse kortfattede ordene ønsker jeg dere alle en riktig god helg.
Ørjan

Dear all
On April 23, the Faculty’s contribution to UiB's 75th anniversary called Opplev på Marineholmen, will take place.
This will be an open day where we will show the full breadth of the Faculty's activity to the people of Bergen.
Our contributions to the event are now starting to fall into place and I think we have will be able to present a
very nice bouquet of activities from BIO, so thank you to everyone who has agreed to contribute to make BIO
shine in the sun this special day.
Yesterday, I and the other Department heads attended a full-day seminar on the GenderAct project. We have
not really started at BIO, but we will. At BIO, we do not have particular challenges when it comes to the number
of women and men employed in scientific positions. I am still concerned about whether there are other and
less obvious, culture related biases in this, associated with resource allocation, career opportunities, etc and
want to explore this in the future.
I am finally in the process of employee interviews with the permanent scientific staff. It is important for me to
get to know the challenges you experience at the same time as I can talk to you about how each individual can
contribute in the time ahead for our financial challenges to be rectified.
On Thursday next week, I will have a lunch meeting with the associate professors and professors. I look forward to that, even if the most important topic; the financial situation, after all, is not so cheerful. But as I said
many times before; I am indomitably optimistic and believe that we will manage this together, even though it
will be challenging and will require a lot from all of us.
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At the Faculty’s management meeting this Wednesday, the dean
was concerned that many of the Faculty's employees have completely blank personal pages online. I hope we at BIO can contribute ours to rectify this; So the urgent encouragement is as follows: write a few words about your research, teaching, subject
area and preferably a picture, so that we can show all the good
activity we have here at BIO. This is important for both our external and internal visibility, and the call goes to all employees
With that I wish you all a very pleasant weekend.
Ørjan

BIO og UiB info
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Dekan Gunn Mangeruds blogg:
Universitetsbibliotekene har en tydelig
plass i fremtidens universitetssamfunn

Forskning og utlysning

Kalender

Ekstra utlysning L. Melter Høyskolefond og utlysning
av Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat – søknadsfrist 18. mars

Mandag 21. februar
Presentasjon av masteroppgave,
Torunn Stople Kallelid: Is a warmer
Arctic a more contaminated Arctic? Atlantification of Kongsfjorden in relation
to contaminant levels in seabirds
13:15–13:45

Dette året øker Meltzer-styret rammen med kr. 5 mill. og UiB endrer retningslinjene for hva gaven til UiB kan benyttes til. Konkret håndteres dette
på følgende måte:
Det legges opp til en ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 18. mars.
Rammen for den ekstra søknadsrunden er totalt på kr. 7,8 mill. Dette består av kr. 5 mill. økt ramme og overføring av kr. 2,8 mill. fra den ordinære
søknadsrunden, siden søknadsmassen totalt sett denne gangen var lavere
enn normalt.
Når det gjelder studentstipendene så er retningslinjene for den ekstra utlysningsrunden ikke endret. Søknader som er kommet inn nå i den ordinære søknadsrunden og som har Meltzer-kvalitet men som ikke får tildeling,
vil automatisk bli overført til den ekstra søknadsrunden. Dette gjelder også
de som innvilges et lavere beløp enn det de har søkt om. For å håndtere
dette vil innstillingsrådet for studentlegater måtte ta en ekstra runde dette
året, og forretningsfører kommer til å foreslå ovenfor Meltzer-styret en
økning på 50% i honorar for medlemmene der.
Når det gjelder gaven til UiB er retningslinjene i denne ekstra søknadsrunden justert og både brev som sendes fakultetene og retningslinjner følger
vedlagt. Det betyr at de som skal få tildeling må søke på nytt (ingen overføring av søknader fra den ordinære søknadsrunden). Også her må innstillingsrådene innen hvert fakultet ta en ekstra runde og frist for fakultetene
for å gjøre innstilling i søknadsdatabasen settes til 29. mars.
Det er også slik at utlysning av midler fra Skipsreder Jacob R. Olsen og
hustru Johanne Georgine Olsens legat ble utsatt i høst, men det legges nå
opp til å lyse ut midler og potten er kr. 415.000,-. Det er samme søknadsfrist som er planlagt til 18/3-2022.
Søknadsdatabasen har åpnet og web-sider er oppdatert.

Digitalt, kontakt Kjerstin Nilsen Nøkling for
lenke

Tirsdag 22. februar
MOLBIOseminar, Kristoffer Prince:
The effects of 14-3-3η on α-Synuclein oligomerization in synucleinopathies
09:15–10:00
Zoom, kontakt Sandra Ninzima for lenke

Fredag 25. februar
Presentasjon av masteroppgave,
Kristine Birkeli: How resilient is Calluna vulgaris to drought during germination and its seedling stage?
10:15–10:45
Begrenset publikumskapasitet, interesserte kan kontakte Beate Rensvik
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Interessert i forsknings- og utdanningssamarbeid med UC Berkeley/USA?
I 2022 er det 10 år siden UiB og syv andre norske universitet etablerte Peder Sather Center i samarbeid med
UC Berkeley - et av verdens aller beste universiteter. Senteret støtter samarbeid mellom forskere ved UC Berkeley og de norske institusjonene. I forbindelse med jubileet vil det være flere anledninger til å lære mer om
senteret og hvilke muligheter som finnes for de som er interessert i samarbeid med UC Berkeley og USA generelt:

UiB-seminar om forsknings- og utdanningssamarbeid med UC Berkeley/USA
UiB inviterer alle med interesse for forsknings- og utdanningssamarbeid med UC Berkeley til et seminar 14.
mars 2022 på Litteraturhuset i Bergen. Her kan du møte andre forskere med tilknytning til Berkeley, høre mer
om ulike finansieringsmuligheter og eksempler fra vellykkede samarbeid.
Tid: 14. mars 2022 kl. 11.00-14.00
Sted: Litteraturhuset i Bergen (rom: Alver)

Mer informasjon om program og påmelding finner du her.

Feiring av 10-års jubileet for Peder Sather Center
I oktober blir det en digital markering av 10-års jubileet for Peder Sather Center. Markeringen arrangeres i
samarbeid med UC Berkeley og de syv andre norske institusjonene. Programmet vil bli offentliggjort i løpet av
våren, men hold gjerne av datoen allerede nå.
Tid: 26. oktober
Sted: Digitalt

Save the date - Peder Sather Anniversary oct 26.pdf

Aktuelle utlysninger:
01.06.2022 – Peder Sather Grant Program

16.03.2022 - INTPART
20.04.2022 - UTFORSK

UIB IDÉ - Har du ein god idé? Søk støtte!

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé
Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og
utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du
får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 15. mars. Les meir om programmet på uib.no/ide,
og bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er
det i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.
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NFR Funding: Support for the Establishment and Management of National and International Networks

Under this call, funding is available for the establishment and operation of networks between research organisations, or between research organisations and other relevant stakeholders, for the following activities:
•

establishment and operation of national networks;

•

establishment and operation of international networks involving Norwegian coordination;

•

Norwegian participation in international networks;

•

organisation of Norwegian stakeholders’ activities targeted towards strategically important platforms.

Application deadline: Løpende Read more

NFR Funding: Coordination and Network
Activities in Svalbard – Svalbard Strategic
Grant
Svalbard Science Forum allocates funding for cooperation and
network activities that contribute to increased scientific quality in
Svalbard research and/or contributes to setting Svalbard research into a pan-Arctic perspective. Funding is available for
workshops, collaborative activities, initiating pilot studies and
planning of larger projects. The activities should enhance international and inter-disciplinary cooperation and stimulate to
open sharing of data.

NFR Utlysning: Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra
idé til marked

En felles statlig satsing har resultert i en
ny utlysning for å akselerere utviklingen
av bærekraftig fôr til husdyr og fisk. En
bedrift må stå som søker på vegne av
konsortiet som kan søke om midler til
prosjekter med en realistisk plan for å
bringe innovative løsninger fra idé og ut i
markedet.

Application deadline: 16 March 2022 Read more

Søknadsfrist er 16. mars. Her finnes utlysningen og mer info

UKRO Webinars: ERC 2022 Advanced Grant

ERC Calls 2023 - Tentative

ERC 2022 ERC AdG har åpnet i portalen og det går nå an å opprette AdG søknader i Funding & Tenders portal. Husk at vi kan
bruke UKRO (UK Research Office) tjenestene for ERC gratis og
her kommer det to webinarer medmasse god info 02.02.22 og
03.02.22. Dette er ikke konsulenter, men nasjonale eksperter fra
det landet med mest ERCer.

deadlines

03.02.2022 - ERC 2022 Advanced Grant: Call Information Webinar 2 of 2 (3 February)
02.02.2022 - ERC 2022 Advanced Grant: Call Information Webinar 1 of 2 (2 February)
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ERC StG 2023

25.10.2022 (!)

ERC CoG 2023

02.02.2023

ERC AdG 2023

23.05.2023

ERcSyG 2023

08.11.2022

(!) Candidates who are year 7 after PhD
(2016) must apply now (unless eligible for
an extension) Read more

Horizon Impact Award 2022 is open for applications

The European Commission has launched the Horizon Impact Award 2022 on 6 January 2022!
This award is the European Commission's initiative to recognise and celebrate outstanding projects that have
used their results to provide value for society. The applicants will need to demonstrate that their results have
created societal impact across Europe and beyond. The contest is open to all legal entities, individuals or teams
that have completed an FP7 and/or Horizon 2020 project. In order to be eligible, the projects must have ended
by close of the contest, i.e. by the deadline for submission.
Visit the Horizon Impact Award webpage to learn more about the award criteria and information on how to
apply. The applicants can apply via the Funding and Tenders Portal until the 8 March 2022. For more information, contact EC-HORIZON-IMPACT-AWARD@ec.europa.eu

Utlysning: Diku UTFORSK-midler

Arrangement: Søkerveiledning for UTFORSK 2021
(diku.no)

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.

HK-dir har nå publisert søkerveiledning til
UTFORSK 2021 i korte, tematiske videoer.

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

Modul 1 Panorama og UTFORSK
Modul 2 Mål
Modul 3 Vurdering av søknadene

Utlysning 2021:

Modul 4 Budsjett

Minimum 100 millioner totalt

Modul 5 Søknadsskjema i Espresso

4 årige prosjekter inntil 3 000 000,-

Modul 6 Hvordan skrive en god søknad

Søknadsfrist: 20 april 2022 kl. 12.00 CET/CEST

Tid: 10. feb. 2022 14:00-15:00. Påmelding
og mer info finnes her.

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:

•
•
•

Videoer for søkerveiledning

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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UIB Courses: Risk Management in research projects

Forskningsprosjekter er ofte preget av en høy grad av usikkerhet og kompleksitet. Dette kurset vil hjelpe deg
som prosjektleder eller prosjektdeltager til å forstå og planlegge forskningsprosjekt for å minimere risiko og
sikre en god gjennomføring. Les mer
Målgruppe: Passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelsesmetodikk og hvordan forskningsprosjekter skiller seg fra «vanlige» prosjekter i andre sektorer. Kurset passer for forskere som ønsker å lære mer
om prosjektledelse generelt, og forskningsprosjekter spesielt.
Varighet: Kurset varer 2.5 timer. Det legges opp til erfaringsutveksling og gruppearbeid underveis.
Tid og Sted: Møterom 240, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Jekteviksbakken
16.03.22 - PhD: Risk Management in research projects (Påmeldingsfrist 10.03.22)
26.04.22 - Young researchers: Risk Management in research projects (Påmeldingsfrist 10.03.22)

Open Science webinars spring 2022
Openness, transparency, and knowledge exchange are core values for the University of Bergen. Open science is important for
the development of knowledge, to ensure the integrity of research and to enhance the availability of research findings.
Through increased collaboration on and reuse of data, methods
and processes the research process can be made more efficient.
The University Library offers open webinars in the principles of
Open Science, and you are all welcome to participate! For more
information and to sign up for the webinars, you can click on the
links below:
Introduction to DMP (in Norwegian) (21.01.2022)
How to make your research data open and FAIR? (04.02.2021)
Finding & reusing research data (18.02.2022)
Making your research visible and open using ORCID (25.02.2022)
DMP workshop (11.03.2022)
How to make your research data open and FAIR? (25.03.2022)
Finding & reusing research data (22.14.2022)
Introduction to DMP (13.05.2022)
Open Access - step by step (03.06.2022)
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"UiB Ferd - støtter yngre forskere i deres karriereutvikling"

UIB har åpnet UiB Ferd Karrieresenter for
yngre forskere som skal støtte yngre forskere i deres karriereutvikling. Senteret
skal tilby individuelle karrieresamtaler og
ulike kurs / arrangementer for å øke målgruppenes
karrierebevissthet
og
kompetanse. I tillegg en har senteret en
nettportal med informasjon om relevant
opplæring tilgjengelig på tvers av UiB. Se
opptak av åpningsarrangementet 15. februar 2022

Åpen faglig samling om smågnagerovervåking
Miljødirektoratet planlegger ny nasjonal overvåking av smågnagere, og vil gjerne ha innspill til hvordan denne overvåkingen
skal utformes. Vi inviterer derfor til åpen faglig samling om smågnagerovervåking.
Samlingen er digital på Teams, 16. mars kl 9-12.
Tidligere har Miljødirektoratet finansiert overvåking av smågnagere gjennom overvåkingsprogrammet TOV. TOV legges nå ned,
men vi ønsker å videreføre overvåking av smågnagere, blant annet som en indikator inn i fagsystemet for økologisk tilstand. Vi
ønsker ideelt sett at overvåkingen skal være arealrepresentativ
for økosystem fjell, og at det brukes kamerafeller i stedet for
klappfeller. Metode for bruk av kamerafeller til smågnagere er
brukt i forbindelse med overvåking i arktisk tundra (COAT), men
det er ikke utprøvd i større skala i andre økosystem.

Kunnskapsoppsummering om
vågehval
Til orientering:
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
(VKM) publiserte 15. februar 2022 en
kunnskapsoppsummering om vågehval.
Oppsummeringen er gjort på oppdrag fra
Miljødirektoratet.

Hovedbudskap:
Kunnskapen om vågehval er mangelfull,
og det er vanskelig å beregne hvor stor
bestanden er globalt, og hvordan den utvikler seg.
Her er lenke til omtale av rapporten

Sentrale spørsmål som vi ønsker svar på i møtet er:

•

Er det mulig å få smågnagerovervåking som er arealrepresentativ for økosystem fjell til et fornuftig budsjett? Hva er et minimum av antall feller/områder som trengs for at overvåkingen
er nyttig?

•

Er kamerafeller den beste metoden for å fange opp smågangerdynamikk? Kan man evt. supplere med beitetrykk på ANO
-flater eller lignende?

•

Trengs det en (storskala) uttesting av metoden, eller er det
tilstrekkelig med et skrivebordsprosjekt for å finne lokaliteter?

Her er lenke til rapporten
Talsperson er Eli Knispel Rueness. Ta gjerne kontakt på tlf. 99 22 59 24, hvis du har
spørsmål knyttet til kunnskapsoppsummeringen.

Vennlig hilsen

Ingrid Margaretha Høie
Kommunikasjon
Vitenskapskomiteen for mat og miljø

•

Er data fra kamerafeller sammenlignbart med data fra klappfeller, for å få kontinuitet i tidsseriene? Er det et poeng å videreføre overvåking i noen av TOV-områdene?
Påmelding på e-post til Hanna Nyborg Støstad: hanna.nyborg.stostad@miljodir.no. Påmeldingsfrist 9. mars.

Utlysningen: Akademiaavtalen

Vennlig hilsen
Hanna Nyborg Støstad
Seniorrådgiver, seksjon for miljøovervåking og kartlegging

Formålet med Avtale om forskningssamarbeid
mellom
UiB
og
Equinor
(«Akademiaavtalen») er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder
både for UiB og Equinor. Selve avtalen kan
du lese her.
Søknadsfrist: 25 februar 2022. Mer info
på nettsiden
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Living Norway launches “Open Science Lab”

Living Norway is a network aiming to facilitate FAIR management of ecological data and improve research transparency and reproducibility for the benefit of science and society. Now,
Living Norway is going global by launching an “Open Science Lab” where everyone interested
in open science practices is welcome!
Our goal is to build a network for connecting people across backgrounds and career stages
who share a common interest in and passion for open, transparent, and reproducible ecological research and FAIR data. Whether you simply want to learn more about implementing
open science principles in your own work, or whether you want to actively contribute to solving outstanding challenges surrounding research reproducibility and data sharing, Living
Norway’s Open Science Lab will be the place for you. More information can be found on our
webpage.
We will kick off the Open Science Lab with an inaugural webinar on 3rd March 2022 titled:
“The big umbrella of open science”. With contributed short talks and interactive plenary discussions, we will create an overview of the different aspects of open science and discuss
how we – as a community – want our Open Science Lab to fit into that landscape.
Sign up for joining the Open Science Lab and the inaugural webinar here.
Signing up is free and non-binding, and we encourage anyone with an interest to sign up irrespective of background, nationality, and career stage. Join our first webinar to find out if
this is something for you!
For questions email livingnorway@nina.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 20201publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
HMS
BioCEED
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