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Fra toppen!

Utdanning i fokus på fakultetets vårseminar
Denne uken ble fakultetets vårseminar avholdt på Westland Hotel på Lindås med
nærmere 70 deltakere. Årets hovedtema var utdanningsstrategi og faglige
satsinger, viktige saker både for institutt og fakultet. Studieplassenes betydning for
fakultetsøkonomien synliggjøres ved at frafall og dårlig studiepoengproduksjon årlig
koster fakultetet ca 20 mill. kr.
Ett stikkord her er kvalitet i undervisningen, og mine øyne er det en klar
sammenheng mellom hvilken kvalitet vi klarer å tilby studentene og hvor godt vi
klarer å rekruttere til studieprogrammene våre. I neste omgang henger kvalitet og
rekruttering sammen med frafall og studiepoengproduksjon.
Det kom også frem at realfagstudenter i gjennomsnitt jobber mindre enn 30 t pr uke.
Samtidig er tonen blant studentene at arbeidsmengden er for stor i de enkelte kurs.
Her har vi åpenbart behov for en holdningsendring. Studentene må få tydelige
forventninger fra oss som lærested at et fulltidsstudium krever fulltids innsats. Dvs.
minst 40 t pr uke.
Vår egen SFU-satsing ble presentert av Øyvind Fiksen, som fikk gode kommentarer
og innspill til arbeidet videre til søknadsfristen 12. mai. Komiteen jobber på spreng,
men er åpen for alle gode bidrag.
Hilsen Anders

Ukens bilde

Exchange Opportunities
Fotograf: Amy Eycott

Ida Synnevåg explores Mabira Forest reserve in
Uganda. She is BIO’s first exchange student to Uganda
in many years.

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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VIKTIG INFORMASJON
BIO seminar om søknadsskriving;
BIO seminar: How to succeed with NFR and ERC starting grants applications
The seminar will have focus on NFRs FRIMEDBIO but will also give some information about other
NFR programs and ERC starting grants.
Time: Wednesday April 24th 12:15 - 14:00 in K1/K2

Two projects lead by BIO researchers were funded by FrimedBio last year, and both will be presented
at the seminar. In addition, Atle Markussen, NFRs regional contact in Bergen will give information on
other NFR programs, and also how applications to these programs are evaluated. Finally Frede
Thingstad, who this year has been an evaluator of ERC starting grants projects, will share some
thoughts about how to succeed in this competition. - There will be ample time for questions.

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

22.4

Midtveisevaluering Katrine Lekang

14:15, Seminarrom
K1, Biologen

24.4

Seminar om søknadsskriving

Kl 12.15 – 14 K1/K2

25.4.13

BIO-seminar: Nicholas J. Butterfield (Paleobiology, Cambridge
University)

14:15-15:00
Lille Auditorium, HiB
(2142)

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Sykle til Jobben, Invertebrate Blog, Changes to kalender, FRIMEDPRO project profiled,
EuroAccess, KLIMAFORSK på høring i mai; BIO til Business, Hurra for PhDer
Fra Biologi til «business»
Tunicol er igjen i BT i dag – Knut Magnus Persson viser fram sekkedyr
til Ulf-Rune Visur Syversen fra Forskningsrådet.
Sekkedyrprosjektet flytter fra laboratoriebenken til Øygarden. Til
høsten vil det vise seg om de slimete proteinbombene kan bli
Vestlandets nye gullgruve. Les mer (takk til Karin Pittman for tipsen)
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High risk, high gain
Sigrunn Eliassen, Theoretical Ecology Group, and Christian Jørgensen, Uni
Research, have begun work on a new FRIMEDBIO project. Read more.
Aftenposten and NFR have written about their project in Norwegian – les mer.
The Research Council of Norway has changed the rules for FRIPRO applications. Learn more.

From the IT Department: Changes to logon to kalender.uib.no
The upgrade to a new version of the Microsoft Exchange e-mail system has led to
a minor change in the logon procedure for the "kalender.uib.no" web mail service.
The address kalender.uib.no now takes you directly to the log-on page for this
service.

Innovative and Inviting
Professor Endre Willassen and his group were
one of the first groups out at UiB with rich and
interesting research group pages when the new
external web project started in 2009.
(Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon) Now they have come with a WordPress blog (actually two
blogs: NO and ENG) featuring the Invertebrate Collection at the University Museum of Bergen.

European Commission, DG RTD "Evaluation of the EURAXESS project"
The European Commission Directorate-General for Research & Innovation has commissioned Deloitte
and The Evaluation Partnership to carry out the evaluation of the
EURAXESS project (2008-2012). EURAXESS project
(http://ec.europa.eu/euraxess/) aims to provide EU and non-EU
researchers, living and working within Europe or abroad, with all
practical information (e.g. accommodation, taxation, pension
scheme, etc.) as well as job vacancies and career opportunities in
Europe so that to attract and retain them in the European continent.
The objective of this evaluation study is twofold: assessing the
overall progress achieved after the re-branding and regrouping of
EURAXESS Services and Jobs activities in 2008 and evaluating the impact of EURAXESS Links in
the US, Japan and China on the networking of European researchers, so that the European
Commission better understands how EURAXESS services can be tailored to fit researchers’ needs
and plan future improvements.
Therefore, we would like to kindly ask you to disseminate the online survey to your contact lists
targeting European and non-European researchers. We believe they need a maximum of 15 minutes
to complete the survey questionnaire. To access the survey, please click here. Please respond to this
survey by 24 April 2013 at the latest.
Thank you for your time. The Study Team

Foreløpige programplanen for et nytt stort program for klima (KLIMAFORSK) vil bli lagt ut
på høring i mai.
I november 2012 ble et programplanutvalg satt ned for å utarbeide en foreløpig programplan for et nytt
klimaprogram. I mai inviteres forskningsmiljøer, brukere og departementer til å kommentere på utkast
til programplan. Våren 2013 vil Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø oppnevne et nytt
programstyre som vil være ansvarlig for å utarbeide en endelig programplan innen våren 2014.
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Den foreløpige programplanen og mer informasjon om høringen vil bli lagt ut på NORKLIMAs nettside
og sendt ut med NORKLIMAs nyhetsbrev. Vi oppfordrer derfor alle som ikke mottar disse
nyhetsbrevene til å abonnere på nyhetsbrev fra programmet her. På NORKLIMAs hjemmeside er det
også lagt ut nyhet om høringen og andre nyheter i forbindelse med det nye klimaprogrammet.

Påmelding til Universitetslekene i Trondheim 7.-8. juni 2013
UL blir i år arrangert av NTNU fredag 7. og lørdag 8. juni.
Vi trenger deltagere i følgende grener:
Badminton damer og herrer (fire av hvert kjønn) - fredag
Bordtennis (to damer og to herrer) - fredag
Bowling, damer og herrer (tre av hvert kjønn) - lørdag
Fotball damer og herrer (7er-lag) - fredag
Håndball damer og herrer - lørdag
Skyting (tre skyttere teller) - lørdag
Stafett damer og herrer (5 etapper) - lørdag
Terrengløp damer og herrer (minimum tre løper av hvert kjønn) - fredag
Volleyball mixed (maksimum tre menn på banen samtidig) - fredag
og sist men ikke minst BANKETT - lørdag
UBIL-styret har vedtatt at det blir et minimumstilskudd på kr 2000 for deltagere fra UiB. De som deltar
på tre eller flere øvelser får tilskuddet økt med kr 500. Banketten vil også dekkes. Følg lenken for
påmelding til årets idrettsfest. Påmeldingsfristen settes til fredag 26. april.

Sykle til Jobben starter 24. April, og vi skal delta!
Vi har meldt oss på, og håper dere er klare for å bidra til et enda sprekere Universitetet i
Bergen!
Så enkelt er det!
Her er linken du må bruke til å logge deg inn, og registrere din profil:
http://sykletiljobben.no/signup/createaccount?pt=0&refid=1100020554
1. Klikk på denne linken for å logge deg inn og opprette din profil
2. Etter at du har registrert deg/logget inn; vil du bli bedt om å velge lag. Velg et av
lagene i listen, eller opprett et nytt lag.

3 cheers to PhD students
A Nature news item about the highlights of science, including noting the 60th anniversary of the
publication of the famous Watson and Crick paper, concludes by saying:
“Discoveries take ego, genius, conflict, inspiration and fierce ambition. But they also need the
hard graft of PhD students who beaver away late into the night and improvise with what they find
in the stationery cupboard. They do not always receive the recognition that they deserve.”

Newsletters
CICERO

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)

FriMedBIO; Norglobal; Balanse; JPI klima; Eurasia Programme, Norgesuniversitetet
215 millioner til Fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi ( FRIMEDBIO )
Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Nytt i årets utlysning er at det vil bli lagt
større vekt på dristighet og faglig fornyelse i vurderingen av søknadene.
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Søknadsfrist: 29.05.2013 13:00 CET Les mer

Equality ( NORGLOBAL )
ALL Norwegian research institutions (not limited to Women & Gender research) can apply for Travel/Conference funds for female researchers from the South. Norwegian research institutions with South
partners can apply for Research Projects & Event Support addressing Women's Rights & Gender
Equality.
Deadline: 29.05.2013 13:00 CET Read more

15 millioner for å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning ( BALANSE )
Det lyses ut midler til BALANSE-prosjekter. Dette skal være tiltak/tiltakspakker for å realisere mål for
kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Prosjektene skal være nyskapende.
Videreutvikling av tidligere tiltak kan inkluderes.
Søknadsfrist: 29.05.2013 13:00 CET Les mer

4,5 millioner til prosjekt i JPI klima ( NORKLIMA )
Hensikten med utlysningen er forskning om kunnskapsoverføring fra IPCC AR5.
Søknadsfrist: 29.05.2013 13:00 CET Les mer

Call for proposals – Limited activities 2013 – Eurasia Programme
SIU invites Norwegian institutions of higher education to apply for funding of limited cooperation
activities with institutions in the Eurasia countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan).
The Eurasia Programme is funded by The Norwegian Ministry of Foreign Affairs and managed by SIU.
The aim of the programme is to contribute to the following goals:
- Increase relevance of higher education in the cooperating countries by joint development of
sustainable study programmes in fields of high priority at institutional and national level.
- Enhance quality of education.
- Contribute to increased internationalisation of higher education in the cooperating countries and in
Norway, and to share Norwegian experience from the Bologna reform process to institutions in the
cooperating countries.
- Increase academic connections and cooperation between Norway and the cooperation countries.
More information.

Prosjektmidler – IKT-støttet fleksibel høyere utdanning
Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høyere utdanning for
2014. Alle universiteter og høgskoler kan søke.
Søknadsfrist er 15. mai 2013
Målet med prosjektmidlene er å gjøre relevant utdanning av høy kvalitet tilgjengelig for studenter
uavhengig av tid, sted, og livssituasjon.
Prosjektene skal utvikle teknologistøttede fleksible utdanningstilbud og åpne digitale
læringsressurser. De skal også utvikle kunnskap og formidle fra dette arbeidet.
Prioriterte satsingsområder: Norgesuniversitetet vil prioritere gode utviklingsprosjekt innenfor disse
områdene:
- Prosjekter innenfor SAK-samarbeid
- Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av IKT - samt utvikling og deling av åpne digitale
læringsressurser
- Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet Les mer.
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KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.

Klart språk, World Environmental Congress, AAB Conference, Kvinner i focus, FRIPRO
møte
Ph.d. Midtveisevaluering Katrine Lekang
Katrine Lekang vil presentere status og fremdrift for sitt ph.d. prosjekt:
" Phylogenetic microarrays and high-throughput sequencing: A new tool for biodiversity assessment in
Northern Norway"
Veil: Christoffer Troedsson, Eric Thompson
Evalueringspanel: Professor Gunnar Bratbak (leder), Professor Jon Vidar Helvik, Forsker Hans Tore
Rapp
Tid og sted: Mandag 22. april kl. 14:15, Seminarrom K1, Biologen, Thormøhlens gt. 53A
Alle interesserte er velkommnen

Informasjonsmøte om FRIPRO, 29. april
29. april kl. 12:30 i Egget på Studentsenteret
Forskningsrådets virkemiddel Fri prosjektstøtte
(FRIPRO) har vært gjennom et utviklingsarbeid og vil
fra årets utlysning ha en ny innretning. Spesielt nytt
for FRIPRO er at det vil satse på de unge.
Forskningsrådet har innført en egen kategori for unge
forskertalenter, der disse kan konkurrere på en egen
arena og ikke med seniorforskere med lange
merittlister. Årets FRIPRO-utlysning vil også
vektlegge dristighet og faglig fornyelse.
I tillegg til informasjon om endringene i FRIPRO, vil det bli gitt gi råd og vink angående
søknadsskriving og informasjon om selve søknadsbehandlingsprosessen. Møtet vil vare om lag én
time der en halvtime blir satt av til spørsmål fra salen.
Utlysningen for FRIPRO blir publisert på Forskningsrådets nettsider 16. april. Søknadsfristen er 29.
mai kl. 13:00. Lær mer.

Bergen: Informasjonsmøte om individuelle stipender under Marie Curie Actions
Sted: VilVite - Bergen Vitensenter, Thormøhlens Gate 51
Starter: 25.04.2013 13:30 CET
Avsluttes: 25.04.2013 15:00 CET Les mer

Vårens store inspirasjonskonferanse for kvinner
Kvinner i fokus. 07. juni, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.
Les mer.

AAB Conference - International Advances in Plant Virology
Sportspark, University of East Anglia, Norwich, UK 25-27
September 2013, Deadline for call for papers 31 May 2013. Learn
more.
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Interaction of the urbanization and conservation of the marine
environment
Participate in a common project on the interaction of the urbanization and the
conservation of the marine environment
Over 60 % of world population lives within a 40 miles wide area along the coastline.
Demographic growth contributes to the coastal urbanization development which
has a damaging impact on the marine environment.
Relations between these urban zones, its inhabitants and the sea are at stake for environment
educators.
The seventh World Environmental Congress - from june 9th - 14th will gather in Marrakesh a large
number of stakeholders. This event provides a unique opportunity for exchanges between educators
and marine stakeholders. The matter suggests that we should share experiences, and work together
on collaborative projects.
On the occasion of this event, ECOREM * organizes a meeting in order to develop common projects.
People interested in this topic, involved or not in the event, can contribute to an international project on
the website
*Ecorem is a project for Resources collaborative platform in environemental education on
Mediteranean promoted by ATELIER BLEU-CPIE Cote Provençale organisation
Further information: visit the collaborative website: http://ecorem.fr/weec2013 or email us

Kurs i klart språk ved UiB 23. og 24. mai 2013
Temaet for kurset er god skriftlig kommunikasjon i administrative tekster ved Universitetet
i Bergen (UiB). Les mer

To the PhD-students: Information meeting about Researcher Grand Prix 2013 7th May
Would you like to improve your research? Come to the information meeting 7th May 11.00‐12.00 at
the Communication Department in 2nd floor, Stein Rokkans hus, and learn about the competition
Researcher Grand Prix 2013. For registration and more information:
http://www.uib.no/form/arrangement/2013/03/fgp‐2013

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
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