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Denne ukas viktigste
Rektorvalget: slik stemmer du
* Klikk på linken til gruppa du tilhøyrer
Gruppe A (fast vitskapleg tilsette)
Gruppe B (midlertidig vitskapleg tilsette)
Gruppe C (teknisk og administrativt tilsette)
Gruppe D (studentar)
* Logg på med vanleg brukarnamn og passord
* Klikk i ruta for kandidatparet du vil stemme på
* Klikk på ”Send svar"
Løpende

Løpende
Løpende

20. mar
31. mar
22. april

22.apr

4. juni

Stimulering til bilateralt forskningssamarbeid
innenfor grunnleggende forskning
(BILATGRUNN)
Nærings-PhD

Løpende

Arrangementsstøtte HAVBRUK

Løpende

Utenlandsstipend for FRIBIO-stipendiater

Støtte til norsk deltagelse i etablering av
forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap
2008
HFSP: Preregistrering
HFSP: Innsending ”Letter of Intent)
INFRASTRUKTUR (AVIT ,
Vitenskaplige databaser og samlinger;
eInfrastruktur) OBS: BIO internfrist . –
innlevering av skisse 9. februar)
IS-MOBIL = YGGDRASIL=
Mobilitetsprogram for utenlandske ph.dstudenter og yngre forskere
HAVKYST (o.a. programmer i
Forskningsrådet. Lenker til hvert enkelt
program vil bli opprettet når utlysninger
foreligger).

30.apr

ERASMUS MUNDUS II

30.apr

ESF møte/workshopstøtte

06.mai

ERC Advanced Grants Life Sciences

11.mai

SIU Høyere tdanningssamarbeid med NordAmerika

4. jun

INFRASTRUKTUR
(Storskalaforskningsinfrastruktur) OBS: BIO
internfrist . – innlevering av skisse 9. februar)

Mer info om følgende utlysninger og mange flere (inkl. løpende, dvs. uten frister) finner du her
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien

Essentials in English
Democracy in action!
Participate in this year’s Rector election. Info about the Rector election in English and voting
instructions in English.

Rektor election: how to vote
* Click the link for the group you belong to
Group A (permanent scietntific positions)
Group B (non-permanent scientific positions)
Group C (technal and administrative positions)
Group D (students)
* Log on with your ordinary username and password
* Click for the group of candidates you want to vote for
* Click at ”Send svar" (=send reply)
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Siste nytt fra BIO
Rector election has started
Finally! I think this has been the most intense election campaign for a very long time at UiB, maybe for all
our history. My own history is too short to
know...
When Grønmo was elected four years ago,
he received a clean victory in the first election
round, although there were three candidates.
Many of those who enthusiastically looked
forward to his rector period do not support his
re-election attempt. All eight department chairs
at the faculty of science have written (in
Norwegian) why we think UiB now is moving
in the wrong direction, and so has also master
student Kristine Wilson. We have also made
an English summary of why we mean that Rolf
Reed, Ernst Nordtveit and Lise Øvreås should
take over. If you haven’t received this
summary in you mail box, you can download it
here.
(If you feel you do not know much about Rolf
Reed, Ernst Nordtveit and Lise Øvreås, then
click!)

Rektorvalget er i gang
Endelig. Jeg tror dette er den mest intense
valgkamp på veldig lenge ved UiB, kanskje
har det aldri før vært slik som nå. Min
historieinnsikt er for kort til å vite det.
Da Grønmo ble valgt for fire år siden, fikk
han flertall i første valgomgang selv om det
var tre kandidater. Mange som støttet han da
og som så entusiastisk fram
til hans rektorperiode,
støtter ham ikke nå. Instituttlederne ved vårt fakultet har sammen skrevet hvorfor vi
synes det går feil vei, og vi har også laget en kort oppsummering om hvorfor vi mener at
Rolf Reed, Ernst Nordtveit og Lise Øvreås nå bør ta over. Dersom du ikke har fått denne
oppsummeringen i posthyllen din, kan du laste den med her.
Personlig synes jeg at husleiesaken og situasjonen for de midlertidig ansatte forskerne
illustrerer best av alt hva vi risikerer av realfagsatning dersom Grønmo får fire nye år.
Hilsen Jarl Giske

Støy på HIB neste uke
Torbjørn Dall-Larsen forteller oss at det arbeides med å lage en kulvert mellom nybygget og den
søndre delen av Bioblokken, ved bossrommet sør for knekken i bygget. Av den grunn blir det
betongboring førstkommende mandag morgen fra "ganske tidlig" og frem mot lunsjtiden. Han
beklager støyen, men det er noe som følger med byggingen.

BIO-HIBs bibliotek er nå delvis utpakket.
Elin Holm har gjort en kjempe jobb og sier at resten blir (forhåpentligvis) pakket ut når vi flytter inn i
nybygget. Bøker er plassert i "Møterommet på midten" (329C1). Se vedlagte liste over det som er
tilgjengelig bøker. Tidsskrifter er plassert i sørenden (bortenfor heisen). Se vedlagte liste over det som
er tilgjengelig tidsskrifter.
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Seminar: "PhD education - a joint responsibility"
Department of Biology invites all PhD candidates, supervisors and research group leaders to a one day
seminar on PhD education. The seminar will take place at "VILVITE SENTERET" on 14 April 2009
at 08.30-15.45. This seminar is a part of your responsibilities whether you are a PhD candidate, a
supervisor or a research group leader!
Program:
- New Handbook for PhD studies at UiB
- PhD education and the research group
- "How to keep deadlines"
- Formal and informal bodies for PhD students
- Ethics in research
- Being both a PhD student and an employee
- How to write a solid project application
Please register on http://bio.uib.no/phd/. Registration deadline is 30 March. Full program can also be
found on this website.

Fjorten år som ompalompa
Dei er kalla lausungar og ompalompaer. Ruth-Anne Sandaa tilhøyrer ei gruppe i vekst ved
UiB. Ho er midlertidig tilsett forskar. Les mer i På Høyden.

Thank you, Mia!
STIM would like to extend a special thank you to Mia Bengtsson who held a PhD seminar
last Friday March 20. She presented information about her work regarding bacterial
biofilms on kelp- community dynamics and roles in the kelp forest ecosystem. We would
also like to thank all master and PhD students that attended, your discussion, interest, and feedback
were much appreciated.
STIM hopes that more events like this can continue in the future. This seminar demonstrated that it
can be very useful in educating those around us as to the work that goes on in the University. It is also
very practical for individuals alike in receiving constructive feedback and practice in presenting their
work. Keep an eye on BIO info and your emails, because there will be more PhD seminars soon!
Kristine Wilson and Sofia Fortunato on behalf of STIM

Tidligere IFM-student blant de drepte i Tromsø
Linda Annett Hansen tok hovedfag i marinbiologi i 1999, med Anne Gro Salvanes som veileder. På
søndag ble hun, hennes mann og hans mor drept av en psykisk syk leieboer. BIO sender en hilsen til
begravelsen. Les mer..
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Siste nytt fra verden rundt oss
Rektorvalkampen 2009
På denne sida samlar På Høyden alt stoff om rektorvalkampen. På externeweb finner du mer
informajon her: Viktige datoer / Debatt artiklene / presentasjon av kandidater
Important information about the election process and voting instructions.

Invitasjon til kronikkurs
Har du lyst å utvikle deg som skribent? Formidlingsavdelingen inviterer forskere ved UiB til kurs om
kronikkskriving torsdag 30. april fra kl. 09.00-15.00. Sted: Møterommet på Formidlingsavdelingen, 2.
etg i Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5.
Det er hard konkurranse om å få kronikker på trykk i massemedia. Hva slags grep kan du benytte for å
nå gjennom til redaksjonene med din tekst? Hva kjennetegner et manus beregnet på et avislesende
allment publikum? Dette er blant tema som blir tatt opp og diskutert. Det blir også innlegg av kronikkog debattredaktør Hilde Sandvik i BT.
Det er en forutsetning at kursdeltakerne stiller med egne kronikkutkast, som vi arbeider konkret med i
løpet av dagen i grupper og i plenum.
Påmelding til Mia Kolbjørnsen på e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no innen 16. april. Antall
deltakere er begrenset, prinsippet om førstemann til mølla gjelder.

Science and Darwin
Science’s year-long coverage of Darwin includes a blog called “Origins – a history of Beginnings”.
Check it out!

Are you tuned in?
Check out Nature’s video archive and Nature has a YouTube channel!

UiB deltar i klimakampanjen Earth Hour
Markeringen ved UiB vil foregå ved at belysningen på vårt største bygg på
Nygårdshøyden, Realfagbygget, vil bli slått av lørdag 28. mars kl. 20.30 - 21.30. Earth
Hour er verdensomspennende markering for å vise at det er mange som tar
klimaendringene på alvor og ønsker å gjøre noe for å løse de utfordringene vi står
overfor. I Bergen oppfordres alle til å slå av lys i en time, fra kl 20.30 til 21.30 lørdag
28. mars, så lenge det ikke går på bekostning av helse, miljø og sikkerhet. Ved
Universitetet i Bergen markeres Earth Hour ved at belysningen på Realfagbygget vil bli
slått av lørdag 28. mars kl. 20.30 - 21.30. Personer som eventuelt befinner seg i
Realfagbygget på denne tiden, oppfordres til å slå av lyset i det rommet de befinner seg.
Har du spørsmål om UiBs bidrag til kampanjen? Kontakt Eiendomsavdelingens områdeleder Arvid
Arnesen: arvid.arnesen@eia.uib.no. Informasjon om Earth Hour

Groteske mord og annen kriminalitet på Studia
Torsdag 2. april innleder vi krimpåsken med groteske mord og annen kriminalitet på Studia.
Forfatterne Stein Morten Lier og Chris Tvedt forteller historier fra fiksjonen og samfunnets mørke
side.
Programmet starter klokken 18.
Kl 18.00 Velkommen
Kl 18.15 Stein Morten Lier
Kl 18.45 Chris Tvedt
Kl 19.15 pause med boksignering
Kl 19.35 Krim Quiz med flotte premier.
Kl 20.30 slutt på program, nå kan folk kose seg videre med sosialt samvær i butikken. Vi har stor krim
utstilling og kriminelt gode priser!
Gratis, Enkel servering av god drikke og snacks, arsenikk ikke inkludert
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Ledige stillinger for biologer
Sjekk oversikten på jobbnor!
Frist
Stilling
30.03
Postdoc/PhD-student position at the University of Helsinki
30.03
HI: Forsker - helse og velferd hos fisk
30.03
BIO: Studieleiar
30.03
A number of advisor positions are available at Fiskeridirektoratet. Learn more.
31.03
Postdoktor i bioinformatikk med fokus på mikrobielle organismer i Marseille i Frankrike
31.03
PhD stilling i Zooplankton økologi ved University of St Andrews and Institute of Zoology London
01.04
HI: Avdelingsingeniør - plankton
02.04
BIO: Postdoktor i mikrobiologi
06.04
Postdoc Bivalve biology, biogeochemistry, climate, LEMAR, France
15.04
HI: Forskar - fiskeriakustikk
17.04
HI: Hvalobservatører
17.04
Lecturer marine ecology, Canterbury University, New Zealand
20.04
1. amanuensis fysisk oseanografi (4 års vikariat) ved Geofysisk institutt, UiB
20.04
Forsker (opp til 3 år) i karbonsyklus modellering ved Geofysisk institutt, UiB
30.04
Fiskeriverket, Sverige: Postdoktor i Multi-variate statistical analyses
30.04
Fiskeriverket, Sverige: Postdoktor i Modelling of coastal foodweb
30.04
Fiskeriverket, Sverige: Postdoktor i Individual-based population modelling
01.06
IPY Postdoctoral Fellow: Physiological Plant/Ecosystem Ecologist, U of Alaska

Forskning: utlysninger, nye satsinger og prosjekter
Havet og kysten-midler for 2010 (HAVKYST)
Havet og kysten lyser ut 25 millioner for marin forskning innen
programmets ansvarsområder for 2010. Det åpnes for prosjektsøknader
på tvers av alle delprogrammene, og prosjekter som ser på
langtidsvirkninger av petroleumsvirksomheten i et økosystemperspektiv er spesielt interessant.
Søknadsfrist: 04.06.2009 kl 12:00. Les mer

ESF: Støtte til Workshops
Hvert år støtter European Science Foundation (ESF) om lag 50 såkalte "Exploratory Workshops".
Dette er møter med rundt 30 deltagere hvor målet er å åpne opp nye forskningsfelt eller sondere
forskningsfelt i emning.
ESF lyser nå ut støtte til møter som skal holdes i 2010. Forslag bør vise møtets potensial for å initiere
videre forskning eller fremtidige samarbeidsprosjekter. Utlysningen gjelder alle fagområder, og ESF
oppfordrer til tverrfaglighet.Man kan søke om inntil 15 000 euro. Frist for å sende inn forslag er 30.
april 2009. Les mer om utlysningen og hvordan du søker på ESFs hjemmeside.

ESF ønsker forslag til nye EUROCORES-programmer
European Science Foundation (ESF) har åpnet en utlysning om forslag til nye EUROCORESprogrammer. Frist for å sende inn forslag er 29. mai. Les mer

Samarbeid med institusjoner i USA og Canada
SIU har til utdeling prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å øke
samarbeidet med institusjoner i USA og Canada.
Prosjektmidlene er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og administreres av SIU. Totalt 1,5
millioner norske kroner kan tildeles høyere utdanningsinstitusjoner i Norge for økt samarbeid med
institusjoner i USA og Canada. Dette er en engangsutlysning, og midlene tildeles for det akademiske
året 2009/2010.
Det kan søkes om støtte til prosjekter som har som mål å etablere nye samarbeid eller styrke
eksisterende samarbeidsinitiativer. Det inviteres til søknader innen alle fagfelt, også tverrfaglige
6

prosjekter, og det kan søkes om støtte til aktiviteter på alle utdanningsnivåer. Prosjekter kan søke om
beløp mellom 50 000 og 100 000 kroner. For mer informasjon, se her. Søknadsfrist mandag 11. mai.

Ukens bilde
Can anyone help identify this organism?
Ukens bilde SEM: Ukjent liten dame fra Raunefjorden februar 2009. Hvis
noen kjenner vedkommende så send et navn. Foto M. Heldal/E.S.
Erichsen.
Click here for larger image.

You are invited to submit photos (electronically!) for “Ukens bilde”. Please include a
very short description and credit information. Picture can be of researchers / students in
action, technology, organisms, field sites …
Please send your pictures to Elinor Bartle (preferable format jpg, gif; size around 300px
sq; saved for web - under 60kb).

Ny doktorgrad
Prøveforelesning Andreas Sture Bogevik: plantebasert råstoff i norsk
fiskeoppdrett
”Utfordringar ved bruk av plantebaserte råstoff i fôr i norsk oppdrettsnæring”
Tid: torsdag 2. april kl. 10.00:
Sted: Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES), Sildetønnen, Nordnesb. 4, 4. etg
Link: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Bogevik_AndreSture.html
Alle interesserte er velkommen

Disputas André Sture Bogevik: fordøyelse av voks-estere hos laks
Cand.scient. Andre Sturé Bogevik for ph.d.-graden torsdag 2. april med avhandlingen:
”Marine wax ester digestion in salmonid fish”
Veiledere: Rolf Erik Olsen (IMR), Rune Waagbø (NIFES)
Bedømmelseskomite: Professor, dr.philos. Ragnar Olsen, Norwegian College of Fisheries Science,
Dept. of Marine Biotechnology, Tromsø, Professor II, dr.Prof. Bente Ruyter, University of Life
Sciences, Ås, Senior Scientist, dr.scient. Bjørn Liaset NIFES, Bergen
Leder av disputasen: Professor Magne Espedal, Universitetet i Bergen
Tid: Torsdag 2. april 2009, kl. 12.00
Sted: Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES), Sildetønnen, Nordnesb. 4, 4. etg
Alle interesserte er velkommen

PhD forelesning Hilkka Ndjaula: økosystemforvaltning av Benguelastrømmen
Hilkka Ndjaula holder mandag 30. mars forelesning over selvvalgt emne for ph.d graden.
Tittel: Towards the Integrated Management of the Benguela Current Large Marine Ecosystem
Bedømmelseskomite: Anders Fernø, Magnar Aksland
Tid: Mandag 30. mars kl. 10.15, Sted: Seminarrom 328 C1, Institutt for biologi, HIB
Alle interesserte er velkommen
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Avsluttende mastergradseksamen
Jantra Srisomwong: Diel vertical migration and feeding of M. muelleri in
Masfjorden in late autumn
Jantra Srisomwong holder fredag 3. april presentasjon av sin mastergradsoppgave i Water and Coastal
management
Tittel på oppgaven: Diel vertical migration and feeding of M. muelleri in Masfjorden in late autumn
Veileder: Rune Rosland. Sensor: Geir Huse (HI). Bisitter: Arild Folkvord
Tid og Sted: Fredag 3. april, kl. 11:15, seminarrom 328C1, Institutt for biologi, HIB
Alle interesserte er velkommen

Info fra studieseksjonen
Revdieringsmøte mandag 30. april 13:15, Aud. 3 i Realfagbygget
Husk revideringsmøtet på mandag! Nysgjerrige kan ta en titt på forslag til ny bachelorgrad her. Husk
at dette er utgangspunkt for diskusjon på mandag, og at det kommer mer informasjon både om
bakgrunnen for valgene og litt om innhold i de ulike emnene.

Innlevering og disputas i vårsemesteret 2009
Husk at juli er disputasfri måned, siste frist for å levere for å disputere før sommeren er 17. april

Angrep av biller på store kurssal i 1. etasje RFB
I forbindelse med at det over lenger tid har vært biller i samlingene på store kurssal 1.etasje i RFB
(1102), vil det bli foretatt en opprydding av gammelt materiale og leid inn skadedyrfirma for å ta
knekken på billene. Trond Andersen (BM) samarbeider med studieseksjonen for å ordne opp i dette.
Hvis noen har materiale liggende på kurssalen så gi beskjed snarest!

Ny medarbeider
Stipendiat Anna Rita Angotzi started as
postdoctoral fellow in March 2009 at the fish
development group, Department of Biology. She will
work in the framework of the LIFECYCLE project
and will investigate the evolution of the pleiotropic
gene leptin, with special emphasis on the molecular
cloning of potential duplicates appeared after a recent
genome duplication in the salmonid lineage.
The project will be developed in collaboration with
Sigurd Stefansson and Ivar Rønnestad, and will
combine different disciplines, such as molecular
biology, bioinformatics gene evolution and fish
physiology.
Rita is originally from Sardinia, Italy. She took her
PhD in the field of evolution and development at the
Sars Centre for Marine Molecular Biology, University
of Bergen, under the supervision of Daniel Chourrout.
During her PhD, Rita studied the role of paired-like transcription factors such as Pitx and prophet of
Pit genes during pituitary development, using as models zebra fish and Atlantic salmon.

Gjesteforelesninger, seminarer og kollokvier
Workshop i identifisering av dypvannsamfipoder (Norskehavet)
Skibotn Feltstasjon, (UiT), 2-9 aug 2009
Vi vil herved gjerne invitere til deltagelse på vår workshop om dypvannsamfipoder fra Norskehavet.
Denne er kommet i stand med finansiell støtte fra Det Norske Videnskapsakademiet, i rammen av
deres dypvannsprogram. Vi har derfor kunnet invitere internasjonale spesialister til å delta. Vi har pr.
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dags dato fått tilsagn fra Dr Traudl Krapp-Schickel (Bonn), Dr C. Oliver Coleman (Berlin) og Prof.
Krzysztof Jazdzewski (Lodz) og det vil muligens bli én til spesialist med. Mer info.
Påmeldingsfrist: 30 april (e-post til anne.tandberg@uit.no)

DIVERSITAS Open Science Conference
This is the last week to submit an abstract (oral contributed paper or poster) to the Second
DIVERSITAS Open Science Conference (OSC2) "Biodiversity and Society: Understanding
connections, adapting to change" 13-16 October 2009 Cape Town, South Africa.
The Call for Abstract is open on the OSC2 website.o access abstract submission form and guidelines
(only on-line submission s accepted), please visit the conference website. Note that the deadline to
submit your abstract is next week : Tuesday 31 March 2009.

SCOR Viral Ecology Meeting
A short reminder to submit your registration for the SCOR viral ecology meeting. More information
about the meeting can be found here. Students and post-docs can register using this site and
investigators and faculty thisn site . The student and post-doc site does not require payment with
abstract submission. The deadline for the free registration competition closes in two weeks on
Thursday April 9th and early registration closes on the 13th. After the 13th registration fees increase.
While the organizers prefer original abstract submissions, it is acceptable to enter an abstract that will
also be presented at a larger national meeting (eg. ASM, ASLO).

Summer school programmes
Date
May 25-30
May 28 –
June 5
June 22-July
4
Fall 2009

Location
Polish Academy of Sciences
Spetses, Greece

application deadline
1 April 2009
15 April

Neuchâtel (Switzerland)

Course title
Summerschool in Ecology and Biodiversity
Dynamics and Mechanisms in Protein Science
(University of Copenhagen)
Highlights in microtechnology

The University of Iceland

STUDYING MARINE MAMMALS IN THE WILD

1 March 2009

19 April 2009

BBB Seminars, The BioMedical and BioSciences Lecture Series (HUCEL371)
Welcome to the BBB Seminars at the Gade Institute. Please check the web page for upcoming
information. The seminars are held Thursdays in BBB, Auditorium 4. NB! Extra BBBHIB/Realfagb./NIFES campus bus trip after the seminar, departure at 14.05 from the BBB main
entrance.

MBI and Sars Centre Seminars
Check out upcoming speakers and topics on the schedule.

SIU Seed-money 2009 – Seminar for interested applicants
In connection with the call for applications for seed money - 2009, SIU invites interested applicants to
a seminar Monday 20 April 2009, 12.00-15.00 in Bergen.
The purpose of the seminar is to inform potential and actual applicants about:
-Possible use of seed money
-Challenges and possibilities in cooperation with South Caucasus and Central Asia
-Experiences from Norwegian cooperation with the regions
Please see SIU's website for further information!
http://www.siu.no/en/Programme-overview/Cooperation-with-South-Caucasus-and-CentralAsia/Seed-money-2009-Seminar-for-interested-applicants

Erasmus mobility week for staff training
Dear Erasmus ColleaguesWe are pleased to invite you to an Erasmus mobility week for staff training
at Middlesex University to be held 15th - 19th June 2009.
A preliminary programme has been devised; a more complete agenda will be finalised which will
reflect the roles and expressed wishes of our attendees.
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Monday
15th June
Tuesday
16th June

Middlesex University’s Erasmus Staff Training Week: Draft Programme
Welcome and introduction to Middlesex University and its services

Middlesex University’s Bologna workshop: this is an event that is being held internally
by our European Liaison Group for Middlesex staff. It will offer the opportunity to find
out how the UK approaches some of the European issues concerning mobility,
recognition, accreditation, ECTS, etc.
Wednesday As a follow up to the university's Bologna workshop, we will hold some presentations
17th June
and discussions around the issues raised, in relation to each of the countries represented
by attendees and our roles within our universities.
Thursday
On this day we will arrange for visitors to shadow in their chosen area across the
18th June
university
Friday
To be confirmed; possibly will include visits to other London universities and/or cultural
visits e.g. the British Library.
19th June
Påmeldingsskjema
If you would be interested in attending, please complete and return the attached form by 31st March.
More details will be issued in April to all respondents.
Best wishes, Sophie Ball, European Projects Manager, British Isles Regional Office
Middlesex University, The Burroughs, London NW4 4BT
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