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Fra toppen!
Big biology
Ti år etter at Det humane genom-prosjektet (HGP) presenterte det første kartet over
det humane genom, foreligger nå en ny utgave. For noen uker siden presenterte
tidsskriftet Nature ENCODE (www.nature.com/encode), en guidebok til det humane
genom. HGP viste at av genomets 3 milliarder baser er det bare 1% som
representerer gener, og at mennesket ikke hadde flere gener enn rundormen, bare
rundt 20,000.
ENCODE har tatt sikte på å kartlegge hva vi skal med de 99% DNA som ikke koder
for proteiner, det som tidligere ble kalt "junk DNA". Denne forskningen viser bl.a. at
80% av det mange trodde var søppel har en eller annen viktig funksjon i cellenes
indre liv.
ENCODE er et resultat av et gigantisk samarbeidsprosjekt mellom 32
forskningsinstitutt og mer enn 400 forskere gjennom ti år. Denne typen "big biology"
krever selvsagt gode strukturer og en felles forståelse av forskningens mål. Våre
egne "store" prosjekter blir svært små i sammenligning. Men resultatene fra
ENCODE kan være nyttige langt utover det antroposentriske, og gi oss en dypere
forståelse av livsprosesser og evolusjon på et grunnleggende plan.
I en serie på 30 artikler kan vi nå fritt lese hvor langt kunnskapen om arvestoffet vårt
er kommet, på trykk i Nature og andre tidsskrift, på nett og på en app på lesebrettet
ditt. Enjoy!
Hilsen Anders
. Ukens

bilde

Samarbeid UiB Vietnam
Foto: Nha Trang University
Norges ambassadør til Vietnam avduket i
Juni en støtte for å markere samarbeidet
mellom norske partnere og NhaTrang
Universitetet (NhaTrang, Vietnam). Institutt
for Biologi (UiB) har vært en av tre norske
universiteter som har deltatt i dette 7 år
lange samarbeidsprosjektet finansiert av
NORAD. Fra BIOs side har Ragnar
Nortvedt, Heidrun Wergeland og Ivar
Rønnestad deltatt i første fase. Senere har
også Glenn Bristow og Rune Rosland deltatt
i UiB-NTU-samarbeidet.
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 bio.info@bio.uib.no
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BIO’s eksterne websider

VIKTIG INFORMASJON
Nytt webbasert system for lønns- og personalrelaterte saker/New webbased system for
salary and personal related affairs
Innføring av webbasert innsending av reiseregninger, fravær og permisjonssøknad og
tilgang til egne personalopplysninger
UiB er i ferd med å innføre den webbaserte delen av lønns- og personalsystemet, Pagaweb. Det
innebærer ingen endring i hva ansatte skal informere eller søke arbeidsgiver om, det nye er måten
informasjonen skal leveres på, til arbeidsgiver.
Fra 1. desember vil ansatte på Mat.nat.-fakultetet bli gitt:
 innsikt i egen mappe: lønns- og personrelaterte opplysninger om seg selv.
 tilgang for å levere reiseregninger, fraværsmeldinger og permisjonssøknader elektronisk til
arbeidsgiver og følge saksflyten.
Alle ansatte skal bruke Pagaweb til følgende:
 Sjekke egen lønnslipp og registrerte opplysninger om seg selv (lønnslippen vil ikke lenger
sendes ut i papir)
 Oppdatere person- og familieinformasjon
 Registrere fravær (egenmeldinger, barns sykdom og velferdspermisjon)
 Søke om permisjoner (foreldre, omsorg, ulønnet)
 Registrere reiseregninger
 Registrere refusjon av utlegg som krever lønnsinnberetning
 Fra 2013 skal også ferien registreres i Pagaweb
Det vil bli arrangert en rekke opplærings- og informasjonsmøter i november. Det er viktig at alle
ansatte stiller på ett av disse møtene!
Sted: Egget på Studentsenteret
Tider:
 13. november: kl. 10-12 og 13-15
 15. november: kl. 10-12 og 13-15
 20. november: kl. 10-12. På engelsk kl. 13-15
 23. november: på engelsk kl. 10-12

UiB introduces a webbased system for travel reimbursement, absence and applications for
leaves + access to your own personal information
UiB is introducing the web based part of the salary and personal system, Pagaweb, giving a new way
for the employees to communicate with the employer regarding personal information and applications
for leaves.
From 1 December all employees at the Faculty of Mathematics and Natural sciences will be given:
Insight in their own personal file: salary and person related information about themselves
Access to deliver travel reimbursement forms, messages about absence and applications for leaves
electronically to the employer and follow the handling of the case
Pagaweb should be used by all employees for the following:
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Check your salary note and register information about yourself (UiB will stop sending the
salary notes by surface mail)
Update personal and family information
Register absence (own sickness without doctor’s note, own child’s sickness, welfare leave)
Apply for leaves (parent, care, unpaid)
Register travel reimbursement claims
Register certain other reimbursement claims demanding
From 2013 registering vacation

There will be held a number of instruction- and information meetings in November. Please make sure
to attend one of these (two meetings on 20 and 23 November are held in English)!
Place: The auditorium Egget in the Student Centre
Time:
 13 November: 10-12 and 13-15
 15 November: 10-12 and 13-15
 20 November 10-12. In English: 13-15
 23 November: 10-12 in English

BIO-arrangement kommende uke
Dato
09.10

Handlinger, navn
Avsluttende mastergradseksamen Roger Colominas Ciuró

Tid og sted
10:15, Seminarrom K3, Bblokk, Biologen

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Activities for English speaking staff/guests, Ledig kapasitet på Espegrend;
Mastereksamen Colominas Ciuró; Ønsker forslag til kurs på Bergen Summer research
School; Ønsker forelesere til Faglig-pedagogisk dag 2013
Activities for English speaking staff/guests
In October, we offer a few activities, especially (but not exclusively) for international staff and guests.
We have a small fee for participation (pay with credit card at registration), but if anyone has problem
with paying by credit card please contact Signe Knappskog, telephone 55589373, - and we can find
another way to handle the fee.
- A guided city tour of Nygårdshøyden to Nordnes. Read more.
- A visit to Grieg Museum with musical samples from the highlights of Grieg's music. Read more.

Ledig kapasitet til møter/seminarer på Espegrend
Marinbiologisk stasjon har ledig kapasitet på internat/møtelokale (spesielt i høst/vinterhalvåret). Mer
info.

Ribbon-Cutting Ceremony for the Stone Stele to
Commemorate Norwegian Government’s Support
NTU Update writes:
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June 16th: On the occasion of the visit by the Norwegian
ambassador extraordinary and plenipotentiary to Vietnam,
H.E Mr. Stale Torstein Risa, Nha Trang University (NTU)
held the ribbon-cutting ceremony for the stone stele in
recognition and appreciation of the Norwegian government’s and partners’ support to NTU’s development.
Over the sixteen years of cooperation (1996-2012),
through three projects: NUFU, SRV 2701, NOMA – FAME,
the Norwegian government together with the University of
Tromso, Norwegian University of Science and Technology
and The University of Bergen have supported NTU’s development in six main areas: developing human resources
(training 17 Ph.D.s, 50 Masters, and offering short-term staff
training for 2500 participations); enhancing master’s degree
programs in economics, business administration, environmental
management and biotechnology; improving research ability;
upgrading facilities; renovating administration and management;
and improving international integration capability. NTU has
made great achievements thanks to the assistance from our
Norwegian partners. The university has grown in both capability
and quality through this long-standing partnership.

Mastereksamen Roger Colominas Ciuró
Roger Colominas Ciuró holder tirsdag 9. oktober avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i
marinbiologi – marin biodiversitet.
Tittel på oppgaven: Harbour Seal Diet in a Changing Arctic (Svalbard, Norway)
Veiledere: Olav Sigurd Kjesbu (HI), Arne Johannessen. Sensor: Nils Øien. Bisitter: Anders Fernø.
Tid og Sted: Tirsdag 9. oktober, kl. 10:15, Seminarrom K3, B-blokk, Biologen
Alle interesserte er velkommen!

Forslag til kurs i Bergen Summer Research School 2013 - invitasjon til fagmiljøene
Tema for Bergen Summer Research Scholl on Global Development Challenges (BSRS) 2013 er
“Food as a Global Development Challenges”.
Professor Vigdis Vandvik, BIO, er faglig leder av BSRS i 2013.
Les mer i nyhetsbrev på norsk eller engelsk

Invitasjon til å delta på Faglig-pedagogisk dag 2013
Nok ein gong blir fagmiljøa ved UiB invitert til å kome med forslag til tema dei ønskjer å forelese
i/halde kurs om på neste års Fagleg-pedagogisk dag, som blir arrangert
fredag 1. februar 2013.
Føremålet med dagen er som kjent m.a. å gje lærarar høve til å bli oppdatert på utviklinga innanfor
sine fag og det som skjer på forskingsfronten. Denne opne fagdagen for lærarar frå ungdoms- og
vidaregåande skular frå heile Vestlandet har blitt ein svært viktig tradisjon.
Vi ber fagmiljøa om å skrive ein forklarande undertekst til tittelen, slik at potensielle deltakarar kan få
fleire opplysningar på førehand om kva forelesinga/kurset vil handle om. Tittel og undertekst vil stå i
programmet, og vil utgjere "reklamen" for forelesinga. Det er difor viktig å tenkje godt gjennom korleis
de ønskjer å presentere tilbodet i programmet.
Vi vil helst at du fyller ut skjemaet innan 11. oktober. Les mer
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NYE UTLYSNINGER
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

NORHED INFO-MØTE; Yggdrasil mobilitetsprogram
Informasjon om Norads utlysing av såkornmidler til utvikling av NORHED prosjekter og
informasjonsmøte om NORHED
Norad lyser ut såkornmidler til forberedende arbeid mht utvikling av NORHED prosjektsøknader, med
søknadsfrist 5. november.
Informasjonsmøte
Sentraladministrasjonen ved UiB ønsker å være aktivt involvert og bistå til forskere ved UiB som vil
søke om prosjektmidler i NORHED.
Forskningsadministrativ avdeling (FA) og Studieadministrativ avdeling (SA) inviterer derfor sammen til
informasjonsmøte om NORHED 15. oktober 2012, kl 10.00 – 12.00 på Bergen ressurssenter for
internasjonal utvikling i Jekteviksbakken 31. Møtet vil både fokusere på informasjon om
programmet, søknadsprosessen, og det vil være mulighet for spørsmål/innspill rundt dette.
Mer info

Yggdrasil mobilitetsprogram
Årets utlysning av Yggdrasil --mobilitetsprogram for utenlandske ph.d.-kandidater og yngre forskere
for 2013-2014 har søknadsfrist 28.november. Fristen gjelder for opphold som starter 1. august 2013
eller senere og avsluttes innen 31.12.2014
Søknadsprosedyren ble endret fra og med 2012-2013 slik at søknad skal sendes av norsk
vertsinstitusjon og ikke av den utenlandske forskeren. Som søknadstype benyttes personlig
gjesteforskerstipend.
Mer info på norsk og engelsk

KOMMENDE MØTER OG SEMINAR
Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.

Education for Innovation?, Kvalitet i utdanning
Konferanse: Education for Innovation?
Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til konferanse om akademisk dannelse og innovasjon!
Vi ber om at invitasjonen blir videreformidlet til alle aktuelle deltakere.
Program og påmelding er lagt ut her.
Tid: Torsdag 8. november 2012, kl. 10.00-17.00
Sted: Egget, Studentsenteret, Parkveien 1, Universitetet i Bergen
Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt med studie@bio.uib.no.

Invitasjon til lansering av notatet "Kvalitet i utdanning"
Høsten 2011 ble det satt ned en intern arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede hva som ligger i
begrepet kvalitet i utdanning ved Universitetet i Bergen.
Arbeidet er nå ferdigstilt. Vi ønsker i den forbindelse å invitere til lansering av notatet Kvalitet i
utdanning:
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Tirsdag 16. oktober kl. 13-14
Sted: Dragefjellet, auditorium 2
Målgruppene for lanseringen er først og fremst fakultetsledelse, instituttledelse, og
programstyreledere, men arrangementet er også åpent for andre ansatte ved Universitetet i Bergen
som er interesserte i, og som arbeider med, temaet kvalitet i utdanning.
Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan vil presentere notatet, etterfulgt av en paneldebatt ledet av
senterleder Matthias Kaiser ved Senter for vitenskapsteori.

LEDIGE STILLINGER
Mer info finner du her. Stillinger utlyst på BIO finner du nederst til høyre på instituttets nettside .

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here
Pga noe redusert kapasitet i BIO-INFO-redaksjonen i første halvdel av oktober, må vi dessverre
utsette presentasjonen av nye publikasjoner til litt senere i måneden – men de kommer!
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