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Kjære Alle,
Nyhetene fra krigen i Ukraina preger oss alle. Det er dypt tragisk. På BIO har vi ansatte og studenter fra både
Ukraina og Russland. Jeg ber oss alle være varsomme med hvordan vi kommuniserer om denne krisen og viser
hensyn og omsorg til hverandre og våre kolleger. Regjeringen har stanset alt forsknings- og utdanningssamarbeid med Russland. I skrivende stund er det uklart hvordan det berører oss på BIO.
Takk for deltagelse og godt engasjement på lunsjmøtet vi hadde omkring den utfordrende økonomiske situasjonen til BIO. I neste uke skal vi ha møte med teknikerne om det samme og jeg vil invitere til flere møter framover der vi i felleskap diskuterer løsninger og konsekvenser. Det vil bli utfordrende, men jeg er optimistisk på at
vi skal klare dette sammen.
Jeg har en todagers ferie så dette blir en kort leder fra min side i dag.
Jeg ønsker dere alle en god helg. Ta godt vare på hverandre.

Ørjan

Dear everyone,
The news of the war in Ukraine affects us all. It is deeply tragic. At BIO we have employees and students from
both Ukraine and Russia. I ask all of us to be careful about how we communicate about this crisis and show
consideration and care for each other and our colleagues. The government has stopped all research and education cooperation with Russia. At the time of writing, it is unclear how it affects us at BIO.
Thank you for participating and good commitment at the lunch meeting we had about the challenging financial
situation of BIO. Next week we will have a meeting with the technicians about the same and I will invite to more
meetings in the future where we jointly discuss solutions and consequences. It will be challenging, but I am optimistic that we will manage this together.

I have a two-day vacation so this will be a short lead on my part today.
I wish you all a good weekend.
Take good care of one another.
Ørjan

Foto: Colourbox
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Nye ansikter

Three new members of the Theoretical Ecology
Group, from left Anita Løtvedt, Alex Tidd, and
Kim Scherrer. All three work in the project “How
can fisheries contribute to a more sustainable
future?”, a Collaborative Project to Meet Societal and Industry-related Challenges within the
thematic area Sustainable Food Systems funded
by the Research Council of Norway.

PhD research fellow Anita Løtvedt
My name is Anita and I just started as a PhD fellow in biological oceanography, in the project “How can fisheries
contribute to a more sustainable future?” lead by Katja Enberg. I grew up in a rural part of the west-coast of
Norway (south of Bergen), but I’ve lived here for the majority of the last decade.
I’ve studied mathematics here at UiB and have a master’s degree in applied and computational mathematics.
My main research interests are dynamic modeling, numerical analysis and global sensitivity analysis.
My PhD project will be part of the work package lead by my main supervisor, Dag L. Aksnes, “Does state-of-theart microbial models revise primary production and trophic efficiency?” and will mostly entail developing a
depth-resolved minimum microbial food web model as well as analyzing the sensitivity of key model output to
changes in driving forces in the model.

Postdoctoral research fellow Alex Tidd
Hi, I'm Alex, I recently joined the University of Bergen as a researcher to work on the sustainable food systems
project funded by the Norwegian Research Council. I am going to be researching underutilized fishing efficiency (and greenhouse gas emissions) and how this threatens the long-term sustainability and biodiversity of marine capture fisheries and seafood supply, including those threatened by climate change. My background and
main area of research are fishing fleet dynamics and fisher behavior, and I have a wider interest in linking
these processes to aquatic ecosystems. I began my career in the United Kingdom working at the Centre for the
environment, fisheries, and aquaculture Science (Cefas) working on a variety of policy-orientated European
Commission and UK government-funded research projects. Since I have gained international experience including working in policy at an intergovernmental organization, and within a number of academic environments.

Postdoctoral research fellow Kim Scherrer
I have just started as a postdoc with Katja Enberg as part of the Future Fisheries project. I’m from Östersund,
Sweden, and did my PhD at ICTA at the Autonomous University of Barcelona, Spain. There, I focused on representing human dimensions like management, climatic shocks and employment in a global fisheries model. I’m
interested in future projections for marine ecosystems, size-spectrum modelling and many other things in the
interface between marine and human systems. Beyond that, I’m a keen skier, climber and hiker. In the Future
Fisheries project, I will explore the potential productivity of marine fisheries and interlinkages between marine
and terrestrial food production systems. Through such analyses, we hope to identify ways in which fisheries
can contribute more food with less ecosystem and climate impacts.
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BIO og UiB info

Kalender

OPPLASTING AV FULLTEKST UTGAVE AV PUBLIKASJONER I CRISTIN
Vi minner om at det for alle publikasjoner som registreres i CRISTIN skal
lastes opp fulltekstversjon av artikkelen.
Det gjelder også selv om det ligger lenke til open access versjon
av artikkelen i CRISTIN og selv om artikkelen ikke er fritt delbar
iht tidsskriftets policy—i så tilfelle vil universitetsbiblioteket regulere tilgangen iht riktig tilgangsnivå.

Det mangler fremdeles fulltekstdokument for noen av våre publikasjoner.
Vi ber du sjekker om fulltekst-versjon av artikkelen er lasted opp for
alle dine publikasjoner registrert i CRISTIN for 2021. Dersom fulltekstversjon av publikasjonen IKKE er lastet opp, ber vi om at dere
gjør dette snarest mulig, om nødvendig i samråd med de øvrige forfatterne.
Slik går du fram:

Klikk på det blå nummeret til venstre for referansen for å
vise publikasjonsinformasjonen i fullt format.


MOLBIO-seminar, Natascha
Bartsch: Development of NvFoxQ2dexpressing sensory cells in Nematostella vectensis
9:15-10:00
Digitalt, kontakt Sandra.Ninzima@uib.no
for lenke

Onsdag 9. mars
Presentasjon av masteroppgave,
Kristine Kannelønning: Parameterization of caged salmon feeding behaviour by
investigating the relationship between fish
density measured by fish counting and hydroacoustic observation
10:15—10:45
Digitalt, kontakt
Marthe.Hodneland@uib.no for lenke

Søk opp artiklene dine i CRISTIN
•

Tirsdag 8. mars

Klikk på knappen «lever fulltekst» nederst i visningsbildet.


Er det allerede lastet opp fulltekstdokument(er) så vil det vise øverst i neste bilde.



Er det ikke lastet opp fulltekstdokument så
kommer du rett til registreringsbildet

Veiledning for egenarkivering/opplasting av fulltekst finner du
her

FULL-TEXT UPLOAD FOR ALL PUBLICATIONS IN THE CRISTIN-DATABASE
We remind you that for all publications registered in CRISTIN, a full-text
version of the article must be uploaded.
This also applies even if there is a link to an open access version
of the article in CRISTIN and even if the article is not freely divisible according to the journal's policy — in which case the university library will regulate the access according to the correct
access level.
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Onsdag 16. mars
PhD Defense Lucilla Giulietti: Soft
flesh'-inducing species of the Kudoa thyrsites
complex: new insight into the diversity and
fish host infection characteristics, with special emphasis on Northeast Atlantic mackerel
10:15
Zoom Webinar https://
tinyurl.com/2dzh7nkt

Introduction course for new
employees

This is part two of the introduction courses for new international employees at UiB
https://www.uib.no/en/
international/147341/introduction-coursenew-employees

Full text documents are still missing for some of our publications.
Please check whether or not a full-text version has been uploaded for all of your publications registered in CRISTIN for
2021. If the full-text version of the publication has NOT been uploaded, we ask that you do this as soon as possible, if
necessary in consultation with the other authors.
Here's how:
Look up your articles in CRISTIN
•

Click on the blue number to the left of the reference to view the publication information in full format.


Click the "live full text" button at the bottom of the display image.


If a full-text document (s) has already been uploaded, it will show at the top of the next image.



If a full-text document has not been uploaded, you will go straight to the registration screen

For more information, see:
https://www.cristin.no/english/
If you have questions, please contact knut.daasvatn@uib.no

Seminar: Working with Norwegians
Crack the hidden codes of Norwegian workplaces and social life
to reduce the risk of cultural misunderstanding.
(might be useful for Norwegians as well)
https://www.uib.no/en/international/147523/seminar-workingnorwegians

The BIO Sustainability Team’s HINT
OF THE MONTH
Did you know…
…that single-use cutlery often doesn’t get recycled because it’s
too contaminated, too small, and too lightweight?!
Adding more than 40 billion unnecessary utensils to landfill in
the US alone.

Opting for biodegradable or compostable cutlery is a great step
in the right direction, but why not BYO spoon/knife/fork? Not
only is it nicer to eat from metal cutlery, but also an easy swap
for us to make. So grab a spare set, add them to your bag and
enjoy a lovely meal wherever you are!
Interested in joining the Sustainability Team? Write an email to stefan.thiele@uib.no.
The next Zoom meeting is on March 24th 16:00-17:00.
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Kunngjøring av valg til instituttrådet våren 2022
Det skal velges nye representanter for Gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) og D
(studenter) for perioden 2022-2023
Forslagsfristen er 21. mars kl. 12:00
Valgperioden er 23. - 25. mai 2022.

Forslag til medlemmer fremmes skriftlig per e-post til knut.daasvatn@uib.no innen
kl. 12:00 den 21. mars 2022.
For nærmere informasjon om nominasjon av kandidater, valgregler, valgbarhet, manntall m.v, se instituttets valgside:
https://www.uib.no/bio/125049/kunngj%C3%B8ring-av-valg-til-instituttr%C3%A5det-v%C3%A5ren2022#valgstyret-mn-fak-v-ren-nbsp-2022

Elections to the department council in the spring of 2022
New representatives must be elected for Group B (temporary employees in teaching and research positions)
and D (students) for the period 2022-2023
The proposal deadline is March 21 at 12:00
The election period is 23 - 25 May 2022.
Proposals for members are submitted in writing by e-mail to knut.daasvatn@uib.no no later than
12:00 on March 21, 2022.
For further information on nomination of candidates, election rules, eligibility, electoral roll, etc., see
the department's election page:
https://www.uib.no/en/bio/125126/announcement-election-department-council-2022-2023
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Is your research group thinking about hosting an Erasmus+
Traineeship student or a guest student?
Due to the current corona situation, we ask our scientific staff to consider
whether a traineeship/guest stay at UiB is practically feasible when takin
into consideration local and national corona measures and the government's entry restrictions and regulations.

Please see the attached document for the application procedure and deadlines for traineeships and
guest student stays.
APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED TO THE STUDY SECTION AT BIO (STUDIE@BIO.UIB.NO) 3 DAYS BEFORE
THE STATED DEADLINE, AS DOCUMENTATION HAS TO BE VERIFIED BEFORE FORWARDED TO UIB CENTRALLY.
THERE WILL BE NO EXCEPTIONS.
Application deadlines
IMPORTANT: No extension will be given after these dates.
• Start of traineeship: autumn semester (August): 1 May
• Start of traineeship: spring semester (January): 15 October

Fjerning av reserverte parkeringsplasser på UiB fra
01.04.2022
Vi viser til informasjon på Ansattsider, UiBhjelp og PåHøyden vedr. iverksetting av styrevedtaket fra høsten 2019 om ny parkeringsordning på UiB.
Dette medfører at alle reserverte plasser for enheter på UiB fjernes fra
01.04.2022(omgjøres til frie plasser for ansatte/studenter) og det innføres betalingsparkering fra 01.06.2022.

Dette gjelder også for de enhetene som har sine reserverte plasser i garasjen i Dokkeveien. Skiltene for reserverte plasser vil bli fjernet suksessivt fom. 01.04.2022 og plassene går automatisk over til å være frie plasser for
ansatte/studenter som kan benyttes med parkeringstillatelse i appen AimoPark Norway (krever registrering i
UiBs parkeringssystem først).
Reserverte plasser som fortsatt vil finnes på UiBs parkeringsområder er plasser reservert for:
•

HC (krever HC-tillatelse fra kommunen i tillegg til parkeringstillatelse fra UiB

•

EL-biler (frie plasser, men avsatt til EL-biler)

•

MC (områder for motorsykler ol)

•

Tjenestebiler (med UiBlogo eller riksvåpenet, private biler kan ikke defineres som tjenestebiler)

•

Servicebiler (håndverkere/leverandører)

Generell info om parkering på UiB https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

Mvh
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Utdanning
Join the Career Week #REALISER at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences on March 15-17!
We have the pleasure of inviting all students and staff to #REALISER - Career Week at the Faculty of
Mathematics and Natural Sciences on March 15-17!
The purpose of the career week is to strengthen students' knowledge and competence about working life. This
includes becoming aware of your own competences, learning more about the job search (CV, application and
interview) as well as providing insight into what work opportunities that exist currently. To achieve these goals,
the Faculty has invited a wide range of companies on campus that students can meet at stands in the large
lobby on the 1st floor in the Science Building ("Realfagbygget"). In addition, several workshops and presentations will be held.

We look forward to seeing you there. Welcome!
See full program here: https://www.uib.no/matnat/152040/realiser-karriereuken-p%C3%A5-matnat#torsdag17-mars
Note that this website is in Norwegian, but there are also presentations/workshops in English in the program. Companies have been asked to bring material in English as well for their stands, so all non-Norwegian speakers are of
course welcome!

Foto: Emil Weatherhead Breistein

Bli med på Karriereuken #REALISER på MatNat 15.-17. mars!
Vi har gleden av å invitere alle studenter og ansatte til #REALISER - Karriereuken på MatNat 15.-17.
mars!

Karriereuken har som formål å styrke studentenes kunnskap og kompetanse om arbeidslivet. Dette inkluderer
bevisstgjøring omkring egen kompetanse, kunnskap om jobbsøking (CV, søknad og intervju) samt gi en innsikt i
hvordan arbeidslivet er for tiden. For å nå disse målene har fakultetet invitert et bredt utvalg av bedrifter på
campus som studentene kan møte på stand i vrimlearealet i 1. etg. i Realfagbygget. I tillegg blir det arrangert
flere workshops og presentasjoner.
Vi gleder oss til å se dere der. Velkommen!
Se fullt program her: https://www.uib.no/matnat/152040/realiser-karriereuken-p%C3%A5-matnat
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Forskning og utlysning
Ekstra utlysning L. Melter Høyskolefond og utlysning av Skipsreder Jacob
R. Olsen og hustru Johanne Georgine
Olsens legat – søknadsfrist 18. mars

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 Meltzerkvalitet 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 Meltzerstyret 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
retningslinjer 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 18/32022.
Søknadsdatabasen har åpnet og web-sider er oppdatert.

Interested in innovation? Get up to
NOK 500 000 and help to develop your
idea
Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and with UiB idé students and researchers can test and develop their innovation ideas. Students can
get up to NOK 100 000, and researchers
NOK 500 000. You will also get advice from
professional advisers. The application
deadline is March 15th. Read more about
the program at uib.no/ide and join the
information webinar on February 7th. Students can also register for the UiB idé vors
on February 14th. This year you can also
apply for a maximum of NOK 25 000
through UiB tidleg idé, and applications
are received all year.

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:
1)Plants adapted for future Nordic and Baltic co
nditions
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
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Seminar: Opportunities for collaborating
with universities in the USA
Are you interested in research and education collaborations at
UC Berkeley or other American universities? The University of
Bergen hosts a special seminar to present opportunities for collaboration with world leading universities in the US.
The seminar's target audience is researchers considering collaborations in the US, researchers who are already working with
partners in the US, and administrative staff engaged in application and funding processes, etc. The seminar will be in English.
Time and place: Litteraturhuset i Bergen, 14 March (11.00 13.30).
Find the event program and registration link here.

Utlysning av Peder Sathermidler for 2022-2023

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.

Søk om midler til kvalifiserings- og verifiseringsprosjekt
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.

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 2022- Løpende
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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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.
Application deadline:
Read more

16 March 2022

NFR Søkerwebinar for forprosjekter til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor
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 får dere vite hvordan dere søker om et slikt
forprosjekt, og hvordan dere kan utforme forprosjektet på en
mest mulig hensiktsmessig måte. Det blir mulighet til å stille
spørsmål underveis.
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 Søknadskurs: Hvordan
skrive en god ERC Advanced
Grant-søknad

Hva skal til for å skrive et prosjektforslag
som kan lede frem til midler fra ERC? Foruten en ambisiøs prosjektidé og en sterk
merittliste, så må man forberede seg godt
og forstå prosjektformen! Universitetet i
Oslo og Forskningsrådet arrangerer 17.
mars et webinar om søknadsskriving til
ERC. Forskere og deres administrative
hjelpere som planlegger å sende inn en
søknad med en norsk vertsinstitusjon til
fristen 28.april, kan delta. Webinaret er
gratis og avholdes på engelsk. Kursleder
er dr. Mette Skraastad fra Yellow Research.
Påmeldingsfrist: 14. mars 2022. Les mer

JPI CH ‘Cultural Heritage, Society and
Ethics’ Call Pre-Announcement

The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI
CH) will launch its next joint call for research projects on
'Cultural Heritage, Society and Ethics'. The countries participating in the call are Belarus, Belgium, Czech Republic,
France, Lithuania, the Netherlands, Norway, Romania,
Spain, and the United Kingdom. The call deadline will be 5
September 2022. This call aims to improve understanding
of the relationship between cultural heritage – tangible,
intangible, digital and natural – and major societal issues
through transnational research projects. Each consortium
must involve at least three scientific partners from three
different countries participating in the call and at least one
Associate Partner (policymakers, NGOs, communities, etc.).
More information is available on the call page. A dedicated
information webinar will take place on 8 March 2022 and
registration is now open. A matchmaking tool will support
networking and the creation of consortia.
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Apply for an FSBI Summer
Internship Award
The FSBI Summer Internship Award is
open to applications. The Summer Internship Award provides students with a
stipend to cover living expenses whilst
carrying out a summer research project
within a host institution in the UK or the
Republic of Ireland.
• Maximum grant: £1600
• Eligibility: Undergraduate students studying for an honours degree in a subject
relevant to fish biology, normally biological sciences, but other degree programmes will be considered if the proposed project is within the field of fish
biology or fish management. Must also
be a fully paid up member of the FSBI.
Apply: Via the FSBI membership portal
mySociety
Application deadline: 31 March 2022.

Utlysning: Diku UTFORSK-midler

Har du en idé til et arrangement som formidler forskning?

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

Under Forskningsdagene i september og
oktober sørger forskere, bedrifter og organisasjoner over hele landet for engasjerende forskningsformidling! Vil dere være
med på årets festival? Send din arrangementsidé innen 15. mars. Da kan dere få
dekket inntil 50 000 kr av utgiftene til arrangementet. Les mer på forskningsdagene.no

• 4 årige prosjekter inntil 3 000 000,-

Workshop of opportunities

• 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.

Webinar om samarbeid og utveksling NorgeFrankrike, 8. mars 2022
Ønsker du å starte et utvekslingssamarbeid med Frankrike innen høyere
utdanning? Eller har du et samarbeid som du ønsker å utvikle og vil lære
mer av andre? Da kan du melde deg på dette webinaret og få både nyttige

31. mars arrangerer Ocean Of Opportunities ein workshop på Stord. Her vil du få
eit unikt inblikk i korleis den verdsleiande
maritime næringsklynga Maritime CleanTech jobbar med EU-prosjekt – frå søknad
til prosjektgjennomføring. Du vil også få
læra meir om korleis Sustainable Energy
katapultsenter bidreg for å gjera vegen frå
idè til marknad så kort og rimeleg som
mogeleg. Det blir også omvising i verdas
første fullskala testsenter for nye og grøne
energibærarar – Energy House. Meir informasjon og påmelding

EU-forskning og krigen i Ukraina

tips og kontakter til et fremtidig samarbeid. Obligatorisk påmelding innen
4. mars via vår nettside.
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All føler dypt med Ukraina nå! Denne forferdelige situasjonen har virkninger også
for forskningssamarbeidet i Europa.
Forskningskommisær Mariya Gabriel har i
den forbindelse kommet med en uttalelse
vedrørende ukrainsk deltakelse og frysing
av russisk deltakelse. Les mer

HavExpo Kunnskapstorget – invitasjon til faglige innlegg

www.havexpo.no

Hallo FoU og forvaltningsaktører m.fl. innen fiskeri og akvakultur.
Herved inviteres det til å melde inn faginnlegg til fiskeri- og akvakulturmessen HavExpo.
Messen avvikles på Sotra Arena utenfor Bergen tirsdag 10. – torsdag 12. mai 2022.
Fagmøtene avholdes i eget møterom i hall D (bilde nedenfor).

Denne invitasjonen går til sentrale personer i FoU og forvaltningsinstitusjoner innen fiskeri- og havbruk.
Ber om at dere distribuerer invitasjonen til aktuelle fagpersoner hos dere.

Foredragsholderne står fritt til å velge tema og faglig vinkling på innleggene som er satt til 12 minutter.
Komiteen for Kunnskapstorget har allikevel som «inspirasjon» utarbeidet en liste over aktuelle hovedtema
med underpunkter (nedenfor).
Det er også aktuelt og velge ut enkelte av temaene for paneldebatt.

Frist for innmelding av innlegg: 15. mars.
Komiteen vil deretter sortere innleggene, og vil også måtte prioritere mellom dem dersom den totale tidsrammen «sprekker».
Forslag til innlegg sendes til:
Tor Solberg
tor@aqkva.no
+47 916 34 053
Praktiske spørsmål knyttet til messen kan også rettes til daglig leder for HavExpo AS:
Vidar Onarheim
vidar@havexpo.no
+47 469 20 337

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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