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Fra toppen!
Fokus på veiledning
PhD-dagen denne uken hadde fokus på student-veileder-forholdet i forskerutdanningen. Det
var en nyttig dag for alle tilstedeværende, tror jeg, både for PhD-kandidatene, for veilederne,
og for oss som prøver å utvikle forskerutdanningstilbudet slik at det gir best mulig kvalitet på
alle nivå.
Et viktig element i dette forholdet er bevisstheten hos veilederne på veiledningssituasjonen.
Gunnar Handal fra UiO ga et godt og inspirerende foredrag om veiledning i forskerutdanningen. Han beskrev hvordan veileder og kandidat glir mellom ulike roller i denne situasjonen,
fra læremester og disippel til å være kolleger. Her er det viktig å være oppmerksom på den
enkelte kandidats personlige og kulturelle bakgrunn i forhold til å forstå når man er i de ulike
rollene. Metakommunikasjon er et viktig stikkord her: Gjør det klart for kandidaten hvilken
rolle vi nå inntar!
En annen viktig utfordring i forskerutdanningen er å styrke utvekslingen av erfaring på tvers
mellom PhD-kandidatene, som en slags fagfelleveiledning. Her kan forskerskolene spille en
rolle, men det er også viktig at kandidatene selv tar tak. Fakultetet har opprettet et eget PhDpanel, men BIO mangler for øyeblikket et aktivt PhD-forum. Forhåpentligvis har kandidatene
fått det på plass innen neste PhD-dag, og da har vi kanskje også sett det første BIO PhDsymposium? Husk at engasjement i slike aktiviteter vil være selvlysende på CV’en!
En stor takk til alle som bidro til et vellykket arrangement: Peter Emil Kaland og Karin Pittman
for stram møteledelse, alle foredragsholderne for gode innlegg, og Tommy Strand og Anders
Fernø for god organisering!
Hilsen Anders

Ukens bilde
STIM-tur over vidden
Photographer: Johanna Fall
STIM arrangerte en tur over vidden (UlrikenFløyen) lørdag 9. oktober. Turen var veldig
vellykket og Bergens-været viste seg fra sin
beste side. På dette bildet er alle samlet og
vi synes det illustrerte hvor flott vi hadde det.

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 post.info@bio.uib.no
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Siste nytt fra BIO
BIO i NcoE!
BIO med i Nordisk Center of Excellence!
Tre Nordic Centres of Excellence (NCoE) bevilges støtte innenfor Toppforskningsinitiativets
delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”. - Vi forventer oss et stort og spennende
utbytte av disse prosjektene og vil følge dem i den femårige prosjektperioden hvor det også vil
etableres samarbeid med andre prosjekter i Toppforskningsinitiativet, sier leder for programkomiteen,
Mogens Henze.
De tre prosjektenes arbeid skal bidra til å øke vår kunnskap om effektene av klimaendringer, med et
løsningsorientert fokus på hvordan vi best kan tilpasse oss i fremtiden.
På bakgrunn av en to-trinns evaluering av et internasjonalt ekspertpanel, er det besluttet å finansiere
tre NCoE-er.
Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics ledes av Nils Christian
Stenseth ved CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge og Co-PI Carl Folke, Stockholm
Resilience Center/Stockholms universitet, Sverige, med Modelleringsgruppen ved BIO (Øyvind
Fiksen, Jarl Giske, Dag L. Aksnes, Christian Jørgensen m.fl.) som partner.
Prosjektet skal blant annet evaluere effekter av klimaendringer på nordiske marine økosystemer, med
spesiell fokus på betydningen for fremtidens torskenæring i Norden. Dette prosjektet har en veldig
spennende og sterk utdanningsprofil. Les mer her:
http://www.toppforskningsinitiativet.org/no/nyheter-1/nye-nordic-centres-of-excellence-itoppforskningsinitiativet

Undervisningsnytt
Studiekvalitetsseminar 1. desember
Studiekvalitetsseminar 1. desember
Utdanningsutvalget og Utdanningsavdelingen har også i år gleden av å invitere ansatte og studenter til
internt studiekvalitetsseminar. Tema denne gang er ”Evalueringer – Hva er god evalueringsdesign?
Gjennomføring, oppfølging og offentliggjøring”. Målgruppen er undervisningsledere,
programkoordinatorer, emne- og programansvarlige, undervisere, studenter, fagutvalg og
studieadministrasjon ved UiB, og ellers andre som er interessert i studiekvalitetsarbeid ved
institusjonen. Program og påmelding.

Small changes, Big Results: Including more writing in science courses
Professor Karen Lunsford holdt 21. oktober et foredrag om
hvordan undervisere kan inkludere mer skriving i sin
undervisning – uten å øke arbeidsmengden i særlig grad for
underviseren selv. Mange nyttige ressurser ble presentert, for
eksempel The WAC Clearinghouse (WAC=Writing across the
curriculum).Ta kontakt med studieseksjonen om du vil ha kopi
av presentasjonen.
Karen Lunsford holder også foredrag 27. oktober – denne
gangen med temaet: Solutions for Plagiarism.
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Siste nytt fra verden rundt oss
Ledige stillinger
Ledige stillinger for biologer
Mer info finner du her.

Forskning: utlysninger, nye satsinger og prosjekter
FUGE-midler, UH-nett Vest, Legater og stipend
Mer info om utlysninger inkl. løpende, dvs. uten frister finner du her
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

Programmet for funksjonell genomforskning (FUGE) – Regional FUGE-midler for støtte til
prosjekter i FUGE-region Vest
Planutvalg for FUGE Region Vest har til disposisjon et restbeløp på ca. 600.000 kr av bevilgningen fra
FUGE til regional prosjekt- og kompetanseutvikling. Maksimum tildeling til et enkelt prosjekt vil bli ca.
150000- 200000 kr. Søknadsfrist: mandag 15 november. Les mer her.

Invitasjon til ansatte innen uh-nett vest om å søke midler til forskningssamarbeid for
2010/2011
Søknadsfrist: mandag 15 november. Les mer her.

Midlar 2011 frå Olaf Grolle Olsens og Miranda Bødtkers legat. Frist 1. desember 2010.
Utlysinga finn de på Bergen Museum sine nettsider her: http://www.uib.no/bergenmuseum/om-bergenmuseum/legatmidler/olaf-grolle-olsen-og-miranda-bodtkers-legat-frist-1.-desember

Vanier and Sauve Scholarship.
Dette er to forskjellige kanadiske stipend. Vanier er et doktorgradsstipend som kan brukes ved flere
universitet i Canada, Sauve er et ettårig stipend for opphold ved McGill University i Montreal. Les mer
om stipendene her.

ICES Training programme.
The ICES Training Programme is pleased to announce the training course "Stock assessment
(advanced)" to be held 30 May to 3 June 2011 at the ICES Secretariat in Copenhagen. Read more

Nominasjon av lederkandidater til forskergruppe ved Senter for grunnforskning (CAS) 20132014
Fristen for nominasjon er 15. november 2010. Les mer her.

Innovact Campus Awards 2011
If you are a student with a creative idea for a business project, you can, with a team or individually,
th
take part in the 9 edition of the Campus Innovact Awards whose aim is to reward new and
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challenging projects. Your project can either be in its design stage, in progress or already launched.
The selection committee composed of professionals (heads of companies, journalists, scientists) will
reward the candidates who - whatever the product or activity - show imagination as creators. All
students can take part in the competition either individually or within the framework of their institution.
The winners will receive prize money and will benefit from media coverage. Read more.

PhD: disputas og prøveforelesning
PhD Forelesninger; Laura Gil Martens, Camilla Diesen Hosfeld
Laura Gil Martens PhD Forelesning
Laura Gil Martens vil onsdag 27. oktober holde forelesning over selvvalgt emne for PhD graden.
Tittel: Functional feeds in salmon aquaculture with focus on disease management
Tid: Onsdag 27.september 2010, kl. 10:00
Sted: Møterom Sildetønnen, Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning(NIFES),
Nordnesboder 2, Nordnes
Bedømmelseskomité: Dr. Marc Berntssen, NIFES, Dr Ingvild Graff, NIFES
Alle interesserte er velkommen

Camilla Diesen Hosfeld PhD Forelesning
Camilla Diesen Hosfeld vil torsdag 4. november holde forelesning over oppgitt emne for PhD graden.
Tittel: "In view of potential climate change - describe physiological responses, adaptations and
challenges for cultured Norwegian fish species with increasing water temperature"
Tid: Torsdag 4.november 2010, kl. 14:15
Sted: Lille Auditorium, 2. etasje, datablokken, Høyteknologisenteret, Thorrmøhlensgt. 55
Bedømmelseskomité: Ivar Rønnestad, BIO, Arild Folkvord, BIO, Geir Lasse Taranger, IMR
Alle interesserte er velkommen

Kurs, møter, seminar og arrangement
IAPP-Workshop, NATUR 2010, NSFT Høstmøte i toksikologi, CICE-2011, Havvind,
Plagierings-workshop
Marie Curie Industry‐Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Workshop for søkere:
I forbindelse med fristen for Marie Curie‐ordningen IAPP som går ut 7. desember, arrangerer
Forskningsrådet en workshop 8. november. Informasjon om IAPP, workshoppen, kontaktpersoner og
påmeldingsdetaljer finnes her

Artsdatabankens konferanse NATUR 2010 arrangeres ved Værnes, Stjørdal, tirsdag 9.
november. Konferansen vil i år i sin helhet bli viet lanseringen av Norsk rødliste for arter
2010.
Konferansen er åpen for alle. Program for konferansen/elektronisk påmeldingsskjem

Seksjon for toksikologi inviterer til høstmøte
Tid: Mandag 1. november kl 12:30-15:45, Sted: Folkehelseinstituttet, Lovisenberg gt. 8, Oslo . Tema
for møtet: PLASTENS PROBLEMER Helseeffekter og reguleringsbehov knyttet til tilsetningsstoffer i
plast og matemballasje.For kart og veibeskrivelse les her:

Canada International Conference on Education (CICE-2011) – call for papers
April 4-7, 2011, Toronto, Canada.The CICE is an international refereed conference dedicated to the

5

BIO-info
Nyheter fra Institutt for biologi
advancement of the theory and practices in education.The CICE promotes collaborative excellence
between academicians and professionals from Education. Read more.

Temamøte om utdanning og industri innen havvind-energi
Onsdag 27/10 arrangerer forskingssenteret NORCOWE og industriklynga Arena NOW eit
halvdagsmøte der vi presenterer utfordringar innan havvind-energi sett frå industrien si side.
Utdanningstibodet innan temaet havvind-energi ved dei fire utdanningsinstitusjonar på Sør- og
Vestlandet vil og bli presenteret. Studentar er ei av målgruppene for møtet, men alle interesserte er
velkommen! Meir informasjon og påmelding.

Karen Lunsford workshops
Workshops/talks – Karen Lunsford, professor of writing
As part of the project Writing from bachelor to PhD, professor of writing Karen Lunsford will offer the
following workshops/talks in October:
Solutions for Plagiarism
We will talk about different types of plagiarism, their causes, and solutions. Open for all interested!
Time and place: 27 October, 10:15-12:00, Large Auditorium, HIB

Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.

Nye artikler
Lenke til liste
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here for an
alphabetic listing for 2010. Click here for a listing sorted by date in ISI (most recent at the top).
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