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Fra toppen!
God innsats!
Nok et semester nærmer seg slutten. Underveis har det vært lagt ned en stor jobb
fra både kursansvarlige, undervisere, undervisningsassistenter,
studieadministrasjon og ikke minst studenter - som nå skal vise at de har lært noe
gjennom muntlige eller skriftlige eksamener.
Gjennom høstsemesteret har vi jevnlig rapportert fra kurs-, lab- og feltundervisning
her i BIO-info, slik at flere har fått anledning til å følge med på hva som foregår.
Dette vil vi gjerne ha mer av. Undervisningen er en sentral del av instituttets
aktivitet, og vi vil gjerne vise frem det mangfoldet av aktivitet som finner sted.
Spesielt vil jeg oppfordre så mange som mulig til å stille opp på BIO 300presentasjonene i dag. Dette er våre nye masterstudenter, som gjennom høstens
prosjektarbeid har fått smake litt på forskningshverdagen, og som presenterer dette
for hverandre, og for oss. Møt opp!
Og takk til alle som har deltatt!
Hilsen Anders

Ukens bilde

Brannvernkurs
Fotograf: Lawrence Kirkendall

You are invited to sub mit photos
(electronically!) for “Ukens b ilde”. Please
include a very short description and credit
information. Picture can b e of researchers /
students in action, technology, organisms,
field sites … Please send your pictures to
b io.info@b io.uib.no
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BIO’s eksterne websider

VIKTIG INFORMASJON
Pagaweb trer i kraft 1.12
Pagaweb trer i kraft fra 1.12
Vi minner om at fra og med i morgen 1.12. skal Pagaweb brukes når du skal sende inn reiseregninger,
levere egenmeldinger, hente ut lønnsslipp mm. Se informasjon i tidligere nummer av BIO-INFO. Lenke
til Pagaweb finner du også på BIOs internweb i Økonomi-boksen. Det er opprettet en egen
informasjonsblogg som kan være nyttig hvis det er noe du lurer på: http://pagaweb.b.uib.no/.

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

7.12

Prøveforelesning – Rita Bartossek

Kl. 13:15, Seminarrom K3

7.12

Disputas – Linda Andersen

Kl. 10:15, Stort aud. HiB

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Disputas Andersen; PhD forelesning Bartossek; Ståle Kolbeinson begynner i ny stilling;
Rektorvalgkampen er i gang
Disputas Linda Andersen: Alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L. - Viral
pathogenesis
Linda Andersen disputerer fredag 7. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen.
Veiledere: Are Nylund, Petter Frost
Bedømmelseskomite: Professor Randolph Richards, University of Stirling, UK, Researcher Torunn
Taksdal, Norwegian Veterinary Institute, Oslo, Professor Geir Kåre Totland, University of Bergen
Leder av disputasen: Professor Heidrun Wergeland, Universitetet i Bergen
Tid og sted: Fredag 7. desember 2012, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret,
Thormøhlensgat e 55
Alle interesserte er velkommen

PhD forelesning Rita Bartossek: Occurrence and environmental significance of microbial
syntrophy in marine sediments
Rita Bartossek holder forelesning over oppgitt emne:
Bedømmelseskomite: Ida Helene Steen, Ruth-Anne Sandaa, Håkon Dahle
Tid og sted: Fredag 7. Desember kl 13.15, Seminarrom K3, Biologen
Alle interesserte er velkommen
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Ståle Kolbeinson begynner i ny stilling 1. des. som avd.ing. ved Havforskningsinstituttet,
Pelagisk Fisk.
Under FØHs juleseminar på Espegrend sist uke ble Ståle
Kolbeinson hedret av BIO og FØH etter ca 25 års virke. Han
begynte ved BIO (da: Inst. for Fiskeribiologi) i 1985 og med unntak
av etpar års permisjon for å arbeide ved HI har Ståle vært involvert i
en rekke sentrale oppgaver ved BIO: mangeårig instituttstyrerepresentant, leder for romkomite, biblioteksansvarlig, teknisk
redaktør for SARSIA og BIOs brukerkontakt under ombyggingen i
HIB for å nevne noe. Ståle er også kjent blant studentene som har
deltatt på feltkurs, lab og undervisningstokt og i B-blokken har Ståle
hatt ansvar for å holde orden på otolitt-lab og mikroskop-optikk
knyttet til det.
Alle tilårskomne UiB-ansatte kjenner Ståle som en pliktoppfyllende,
lojal og høyt respektert kollega.
BIO ønsker ham lykke til i sin jobb ved HI.

Rektorvalgkampen er i gang
Nåværende viserektor for utdanning Kuvvet Atakan og dekan Dag Rune Olsen ved MN-fakultetet
ønsker begge å stille til valg som rektor i følge dagens BT (papirutgaven). Olsen har med seg Anne
Lise Fimreite som prorektorkandidat og Anne Christine Johannessen og Oddrun Samdal som
viserektorer. I På Høyden presenteres Olsens program og hans team nærmere.

NYE UTLYSNINGER
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)

Meltzerfondet; Era-Caps; Fakultetetes fond og legater
MELTZERFONDET
STØTTE TIL VITENSKAPELIGE REISER OG FORSKNINGSTERMIN
Forskere kan søke om midler til vitenskapelige reiser som tidligere år.
For 2013 vil det også være mulig å søke om støtte til forskningstermin (opptil kr. 100 000, -).
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Vurdering av tildeling vil avhenge av kvaliteten av opplegget for forskningsterminen. Planer om
utenlandsopphold vil bli tillagt vekt.
Søkere til vitenskapelige reiser og forskningstermin benytter samme skjema: http://meltzerfondet.no/
Søknadsfrist er 31. desember.
Det lyses ikke ut midler til forskningsprosjekter i år.
MELTZERPRISER (http://meltzerfondet.no/priser/priser.htm)
Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling.
Professorer og instituttstyrere ved UiB kan foreslå kandidater til Meltzerfondets priser.
Grunngitt forslag om tildeling av prisene sendes signert til fondet* innen 31. desember.
For nærmere opplysninger og svar på de vanligste spørsmålene om prisene og fremgangsmåten ved
nominering av kandidater se:
Retningslinjer for fondets priser: http://meltzerfondet.no/omfondet/retningslinjer. htm
Sjekkliste for forslagsstillere: http://meltzerfondet.no/priser/sjekkliste.htm

The First call for proposals by ERA-CAPS is now open !
The first ERA-CAPS call for proposals launched on November, 19th 2012 is entitled: “Expanding the
European Research Area in Molecular Plant Sciences” . Goal : This first ERA-CAPS call will fund
high quality collaborative transnational research in fundamental molecular plant science. The expected
duration of projects will be three years.
Submission period ends on Friday, 15 February, 2013, 17:00 CET. More info

Minner om fristen i morgen på fakultetets fond og legater:
Fristen for å søke om midler fra de fakultetsspesifikke legater og fond er
1. desember 2012 for tildeling av midler for 2013. Beløpene som stilles til rådighet for de forskjellige
legater og fond blir ikke endelig vedtatt før i februar 2013, og det kan derfor bli justeringer i forhold til
beløpene som er anslått nedenfor, som er tildelingene for 2012.


Fellesfond for geofysisk forskning ved UiB (58 000)



Overlege Klaus Hanssens legat (0 kr)



Bergen Myrdyrkningsforenings fond (74 000 kr)



Hans B. Fasmers fond (88 000 kr)



Joachim Frieles legat nr. 1 (0 kr)



A. Heiberg og H. B. Fasmers fond (0 kr)



Det alminnelige naturvitenskapelige forskningsfond (110 000 kr)



Johan Lothe og hustrus legat (0 kr)



Felles legat til fordel for biologisk forskning (110 000 kr)

Søknadsskjema i .pdf format
Mer info på fakultetets hjemmeside

KOMMENDE MØTER OG SEMINAR
Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.
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CBU/II seminar; Møteplass Marin;
Upcoming common CBU/II seminar
Thursday Dec. 13th, at 2:15 pm. Konrad Hinsen (CNRS, France) will talk about reproducible research.
Although Konrad will use molecular biophysics and structural bioinformatics as examples, his talk is
meant to be accessible to all of us at II and CBU.
Speaker: Konrad Hinsen, CNRS Orléans (Centre de Biophysique Moleculaire) and Synchrotron Soleil,
Gif-sur-Yvette http://dirac.cnrs-orleans.fr/~hinsen/
Host: Nathalie Reuter/CBU
Title: Reproducible research in molecular biophysics and structural bioinformatics
Abstract: Paper retractions and research scandals related to computational procedures have created
an increasing awareness for the need to make computational result s in science reproducible: all the
input data and all the software used in a research project should be published along with the results,
permitting a step-by-step verification of the computations. Reproducibility creates specific challenges
for scientists working on biological macromolecules, which are related to the complexity and size of
the data sets. I will present these challenges and propose possible solutions.

Møteplass Marin og Norges Forskningsråd inviterer til åpent informasjonsmøte om:
FOU-STRATEGI FOR EN HAVNASJON AV FORMAT
Når: 12. desember 2012
Tid: 14:00 – 16:00
Sted: BONTELABO 2, Hallvard LERØY AS
Gratis deltakelse, men påmelding innen 10. desember her: eller send epost til
fiskeriforum@sjomat.no
Program:
• Velkommen, Atle Markussen, Norges Forskningsråd
• Strategiprosjektet HAV 21, ved Fiskeridirektør Liv Holmefjord
• Forskning for næringsutvikling, ved:
- Arbeidsgruppen for Havbruk, Einar Wathne, Viseadm. Direktør Cermaq/EWOS Innovasjon
- Arbeidsgruppen for Mat, Livar Frøyland, Forskningsdirektør, NIFES

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

Øvreås; Mangel;
Maria Dornelas, Anne E. Magurran, Stephen T. Buckland, Anne Chao, Robin L. Chazdon, Robert K.
Colwell, Tom Curtis, Kevin J. Gaston, Nicholas J. Gotelli, Matthew A. Kosnik, Brian McGill, Jenny L.
McCune, Hélène Morlon, Peter J. Mumby, Lise Øvreås, Angelika Studeny, and Mark Vellend.
Quantifying temporal change in biodiversity: challenges and opportunities. Proc. R. Soc. B. 2013 280
1750 20121931; doi:10.1098/rspb.2012.1931 published ahead of print October 24, 2012, 1471-2954
Cresswell KA, Wiedenmann JR, Mangel M (2012) A model of parental conflict: Predicting provisioning
behavior of penguin partners in response to local changes in krill. Ecological Modelling 246:68-78
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