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Viktige tidsfrister
Mer info om følgende utlysninger og mange flere finner du på Intranett >Forskning >BIO
Husk BIOs interne frister 1 uke i forveien (gjelder ikke mobilitet eller mindre legater og fonds)
30. nov: - OECD mobilitet og workshops
- EØS-Polen
- EURY
1. des: - Forskningsrådet: FUGE; SFI; Samarbeid med
Vest-Balkan; BILAT (mest US og Canada)
- Meltzerfondet
- Bergen universitetsfond
- mindre legater og fonds, f.eks. Olav Grolle
Olsens legat til botanisk forsknig

15. des: - Fellowships for taxonomy of deep-sea life
6. jan:

- Systems Biology of Microorganisms

Medio januar: diverse Marie Curie

Siste nytt fra BIO
Nye websider på plass
BIO har denne uka fått nye websider. Har du ikke vært inne på dem? De anbefales som startside for
alle ansatte og studenter ved BIO – her kommer de ferskeste nyhetene! Klikk deg inn på
www.bio.uib.no.
Postadresse:
Postboks 7800
N-5020 Bergen
Norge

Besøksadresse:
Bioblokken, 3. etg.
Høyteknologisenteret
i Bergen.
Thormøhlensgate 55

Telefon:
+47 55 58 44 00
Telefaks:
+47 55 58 44 50

E-post:
post@bio.uib.no
Internett:
http://www.bio.uib.no

Jarl Giske:
Tlf 84403
Mob 9920 5975

Instituttrådet er valgt
Gruppe A (fast ansatt vitenskapelig personale). 31 stemmer (57 % av stemmeberettigede):
Representanter: Gunnar Bratbak, Jorun Egge, Anders Fernø, Arne Johannessen, Petter Larsson,
Christoffer Schander, Geir Totland
Vararepresentanter: (i rangert rekkefølge): Torleiv Brattegard, Ole Brix, Knut Krzywinski, Ivar
Rønnestad, Nils-Kåre Birkeland, Harald Kryvi, Øyvind Ulltang, Heidrun Wergeland, Are Nylund
Gruppe B (midlertidig ansatt vitenskapelig personale). 21 stemmer (34 % av stemmeberettigede):
Representant: Espen Strand
Vararepresentanter: (i rangert rekkefølge): Ruth-Anne Sandaa, Anita Jacobsen, Runar Stokke
Gruppe C (teknisk og administrativt personale). 26 stemmer (53 % av stemmeberettigede):
Representanter: Mette Hordnes, Solveig Torkildsen
Vararepresentanter: (i rangert rekkefølge): Eva Beate Hårklau, Beate Ingvartsen, Evy Skjoldal, Eva
Toppe Jensen
Gruppe D (studenter). 18 stemmer (0,04 % av stemmeberettigede):
Representant: Even Birkeland, Oddbjørn Seljeseth, André Sulen
Vararepresentanter: (i rangert rekkefølge): Mette Eilertsen, Camilla Myr, Marthe
Solvang, Anne K Johannessen, Dag André Leireng.

Avskjed i nåde for Hans Jørgen Fyhn
Det kongelige utdannings- og forskningsdepartement har gitt Hans Jørgen Fyhn
avskjed i nåde fra hans embete sin professor i miljøfysiologi. På vanlig norsk betyr
dette at de har innvilget Hans Jørgens søknad om å få bli pensjonist fra 1. januar
2006. Kåre Rommetveit benytter samtidig anledningen til å takke Hans Jørgen så
mye for arbeidet han har lagt ned ved UiB.

Forlenget bistilling for Ole Brix
Fakultetsstyret har, etter innstilling fra BIO, forlenget professor Ole Brix sin
anledning til å inneha en 20 % bistilling som vitenskapelig rådgiver ved Christian
Michelsen Research ut 2006.

Ny doktorgrad
Prøveforelesning over oppgitt emne for phd graden: Tom Asbjørn Sørnes
”Evaluation of the 'Fishing down the Food Chain' hypothesis: data vs speculation”
Bedømmelseskomite: Kurt Tande, Peter Tiselius, Audrey Geffen
Tid: Torsdag 24. november 2005, kl. 14.15
Sted: Seminarrom 328 C1, Institutt for biologi, Høyteknologisenteret
Alle interesserte er velkommen!

Disputas: Tom Sørnes
Cand.scient. TOM ASBJØRN SØRNES disputerer for PhD-graden med avhandlingen: ”Visual or
tactile zooplanktivores – structuring effects of the underwater visual environment”, 25. november
2005, kl. 10.15, Institutt for biologi, Aud. 101, Jahnebakken 5.

Avsluttende mastergradseksamen
Aida Slewa: Cloning of the nth homologue of Thermoplasma acidophilum and
the characterization of the corresponding recombinant protein
Aida Slewa holder tirsdag 22. november avsluttende presentasjon av sin Mastergradsoppgave i
Mikrobiologi.
Veiledere: Nils Kåre Birkeland, Svein Bjelland (UiStavanger)
Sensor: Reidun Sirevåg, UiO
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Bisitter: Curt Endresen
STED: Auditoriet, Jahnebakken 5
TID: Tirsdag 22. november kl. 12.30
Alle interesserte er velkommen!

Info fra studieseksjonen
Søkere til mastergrad
Vi har fått 29 førsteprioritetssøkere for vurdering til opptak våren 2005:
Marinbiologi - marin biodiversitet: 4
Marinbiologi - fiskebiologi: 2
Marinbiologi - akvatisk økologi: 4
Fiskeribiologi og forvaltning: 1
Mikrobiologi: 3
Biodiversitet, evolusjon og økologi: 3
Celle- og utviklingsbiologi: 6
Ernæring hos akvatiske organismer: 3
Ernæring - kvalitet og foredling av sjømat: 2
Anvendt fysiologi: 1
Videre opptak blir behandlet i programstyrene, og studentene får opptaksbrev innen 15. desember.
Kun studenter som har karakteren C eller bedre i snitt på spesialiseringen i bachelorgraden er
kvalifisert til opptak Vi kan derfor ikke forvente at alle de som har søkt blir tatt opp. Vi må tvert i
mot vente at mange av dem ikke har gode nok karakterer…

Tilleggstid på mastergrad grunnet undervisning
Studiestyret behandlet i møtene 15. september og 14. oktober 2005 et forslag fra Kjemisk institutt om
en endring i fakultetets utfyllende regler for masterstudiet. Endringen innebærer at masterstudenter
som deltar i undervisning som assistent får tilleggstid på masterstudiet sitt.
Studiestyret diskuterte forslaget og både positive og negative sider ved en slik ordning ble trukket
fram. Flere hevdet at en slik ordning ville kunne bidra til å få flere studenter til å påta seg
undervisningsoppgaver, mens andre mente at, siden studentene lønnes, så fører dette til en "dobbeltuttelling" for slikt engasjement.
Studiestyret fattet følgende vedtak:
Studiestyret vedtok enstemmig at masterstudenter som deltar i undervisningen av studieplanfestede
emner som undervisningsassistent får forlenget studietiden på mastergrad tilsvarende.
Undervisningen må være av et samlet omfang på minst 1 måned (20 arbeidsdager) før tiden forlenges.
Omfanget av forlengelsen blir beregnet på grunnlag av avlønningsmodellen for
undervisningsassistanse. Instituttene kan gi opptil 3 måneder forlengelse grunnet undervisning.
Ordningen må evalueres.
Studiestyret foreslår videre at instituttene arbeider bevisst med rekrutteringspolitikken når det gjelder
undervisningsassistanse ved å gi denne type innsats økt status i fagmiljøet.
I forholdt til søknad om utsettelse for de studenter som har vært engasjert i undervisning, må vi følge
vedtaket som er gjort i studiestyret..

Utvekslingsavtale og forskersamarbeid med Egypt??
I forbindelse med at utdanningsavdelingen skal besøke American University in Cairo (AUC) 28.-30.
november, har det kommet opp en forespørsel om vi er interessert i et samarbeid med dette
universitetet.
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Mange HF- og SV-studenter reiser på utveksling til AUC hvert år (ca 20-30). De betaler reduserte
skolepenger (10 % rabatt).
I forbindelse med besøket, foreslår Jan Montassir, som er Dean of International Students, at
utdanningsavdelingen også har et møte vedrørende marinbiologi for å diskutere et mulig samarbeid
mellom UiB og AUC (utveksling, forskning m.m.). Hun viser til fasilitetene AUC har for marinbiologi
i Rødehavet, og til samarbeidet mellom UiB og UoW-Seattle.
Kan dette være av interesse for noen av dere?? Ta i så fall kontakt med Eli: eli.hoie@bio.uib.no,
55582224.

Gjesteforelesninger, seminarer og kollokvier
BIO-SEM: Methane oxidizing bacteria - from gas to biotechnology
Presentasjon ved Øivind Larsen, fra forskergruppen Ekstremofile mikroorganismer
Abstract:
The potential of methane oxidizing bacteria as a source for biomass has been discussed for many
years. In 1994 Norferm AS was established to produce bioprotein based on Methylococcus capsulatus
with methane gas from the North Sea. To further characterize and understand this bacterium a joint
project (GABI) to sequence its genome was formed between UoB, The Institute of Genomic Research,
Dept of Energy, NFR, and Norferm AS in 1999. This was also seen as an opportunity to increase the
competence at UoB in genome research that was in rapid development thorough the 90’s. In this talk I
will present some of the results from this project and ongoing project on Methylococcus capsulatus at
UoB.
Tirsdag 22. november 14.15 til 15.00. Jahnebakken 5, Auditorium 101
Presentasjonene innen BIO-seminarserien finner sted annen hver tirsdag på samme tidspunkt og sted.

Seminar ved Sarssenteret
"Expression patterns of extended groups of homeobox genes in Oikopleura dioica"
Jana Mikhaleva, Research assistant Chourrout Group
Wednesday November the 23rd at 13.00 –14.00
Sars Seminar room (222 A4)HIB, Biobuilding, 2nd floor

Ny WUN seminarserie: Horizons in bioinformatics
New 'Dimensions' in Genome Annotation
Professor Bernhard Pallson, Professor of Bioengineering and Adjunct Professor Medicine at the
University of California, San Diego
Oppmøte 5. etasje, datablokk HiB. Oppmøte senest 15 min før start (dvs 1745).
Jeremy Cook er kontaktperson.
Videoseminar organisert av Worldwide Universities Network (WUN).
Mer info om WUN, WUN ved UiB og seminarserien
Hvis du vil delta, vennligst gi beskjed til ellen.grong@fa.uib.no

Seminar ved Institutt for geovitenskap
Tre "nye" stipendiater blir introdusert:
- Christine Euler, Bjerknessenteret, UiB
Natural variability of South Pacific water mass properties on Decadal to Centennial timescales in the
late Quaternary a preliminary outline of the PhD project
- Kristin Johanne Grasmo, IFG, UiB
Sedimentasjonsprosesser og klimastratigrafi i det sørøstlige Norskehavet de siste 200ka
- Federico Chiodoni, IFG, UiB
Physical and chemical processes during replenishment and enlargement of a magma chamber
fredag 25. november 2005, aud. 5, kl. 1215-13.
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Utlysninger og prosjekter
Søknader sendt til Norges forskningsråd juni 2005
Resultatene fra evalueringene innenfor de fleste programmene vil foreligge i løpet av neste uke.

Nordisk støtte til arktisk forskning
Samarbejdsministrene godkendte på deres møde i Reykjavik et nyt arktisk samarbejdsprogram for
perioden 2006-08.
Der kan søges om såvel samfinansiering eller fuld finansiering, såfremt aktiviteterne støtter op om
målsætningerne i programmet. Søknadskjema og retningslinjer Søknadsfrist 1. desember
Generel information om Nordisk Ministerråds aktiviteter i Arktis kan findes her

Stipend til masterstudenter innenfor fiskeri eller havbruk
på inntil kr 25.000. Ordningen er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og
Innovasjon Norge. Neste søknadsfrist er 1. desember. Søknadsfrist 1. desember Les mer…

Marie Curie : fremdeles muligheter for mobilitet innenfor FP6
Forskjellige ordninger med søknadsfrist 18., 19. og 25. januar
For en oversikt og lenker til de respective utlysninger klikk her
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