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Fra toppen!
Behov for vekst i FRIPRO

Uavhengig av at Bergensmiljøet bare klarte å hanke inn ett - 1 - FRIMEDBIOprosjekt i denne ukens tildeling, reflekterer resultatene et grunnleggende problem
ved det norske forskningssystemet. Hele 29% av årets søknadsmasse oppnådde
karakteren 6 eller 7, men bare 1/5 av disse slapp gjennom nåløyet i
Forskningsrådet. Når bare 6% av søknadene totalt, og 20% av de som er
fremragende eller svært gode, kan få midler, er det sannsynlighetsregning mer enn
kvalitet som avgjør resultatene.
Dette er også bakgrunnen for at Oppfølgingsutvalget etter Biofagevalueringen sin
rapport, som ble offentliggjort i forrige uke, er tydelig på at det er behov for endring.
Her foreslår utvalget bl.a. en opptrapping av rammen til FRIMEDBIO til 500
MNOK/år, samtidig som de tematiske programmene får mer generelle føringer, og
minst 25% av slike programmer avsettes til åpen konkurranse innenfor temaets
ramme.

I årets runde er det avsatt ytterligere 300 MNOK til fordeling til unge forskertalenter.
Ca 40 prosjekter skal tildeles i det nye Fellesløftet, som blir offentliggjort i januar. I
denne kategorien har BIO tre søknader inne, så vi kan fortsatt håpe at det drysser
noe over fjellene og til Vestlandet på nyåret.
Hilsen Anders

Ukens bilde

Gjemmekontor
på Lygra
anbefales!
Fotograf: Inger Elisabeth
Måren

Hilsen Heidi, John-Arvid,
Inger og Vigdis

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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Facebook BIO
Facebook STIM
Facebook UiB

BIO’s eksterne websider

VIKTIG INFORMASJON
FunderFinder is back with a brand new issue;
FunderFinder is back after a long break with a brand new issue:
This time it is all about the next EU Framework program for research and innovation Horizon 2020.
The Horizon 2020 work programs will be published next week (December 11th) and there will be
plenty of new funding opportunities for UiB researchers in the next six years.
You can also read about UiBs taskforce Link to FunderFinder

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

Prøveforelesning
12.12

Disputas Lise Langård

10.15, Auditoriet, Vil
Vite

10.12

Avsluttende mastergradseksamen Trond Roger Oskars

10:00
K1 Biologen

12.12

BIO-seminar/workshop:
Digital Teaching Tools

13:15-15:00,
K1 Biologen

13.12

Avsluttende mastergradseksamen Marte Kjelby

10:15
K1 Biologen

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Skap gis bort; Julens botanikk (utstilling); UiB alumnus
Skap gis bort
Mikrobiologene har omorganisert lab'ene og har to gamle skap som de
ikke lenger har plass til.
Dersom noen andre kan gjøre seg nytte av disse på lab'en (eller hjemme)
er det fint. De står i vestibylen B-blokken. Første mann til mølla.
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Julens botanikk – utstilling i Blondehuset på Arboretet på Milde

UiB alumnus – registrer deg nå!

UiB Alumni
Vi vil gjerne tipse alle våre biologer om UiB Alumni. Det er et nettverk som gir deg
muligheten til å holde kontakten med tidligere medstudenter - alumner - fra
Universitetet i Bergen. I alumnusportalen kan du på en enkel måte holde deg
oppdatert om hva som skjer på universitetet og i ditt fagmiljø, du kan få invitasjoner til
arrangementer, informasjon om etter- og videreutdanning og mye annet. Registrer
deg i alumnusportalen nå, og tips gjerne kolleger og tidligere medstudenter!

For å bli medlem, gå til https://alumni.uib.no/
Under Grupper vil du nå også finne gruppen Biologi
Logg deg inn på UiB Alumnusportalen. På menylista finn du Mitt nettverk ->Grupper>Biologi-> Bli med i gruppe-> Bli med i gruppen
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Sidegjøremål – elektronisk registrering
Se informasjon om Prinsipper for sidegjøremål for ansatte ved Universitetet I Bergen.
Sidegjøremål skal registreres i Personalportalen (PAGA) – se bruksanvisning.
(Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin
stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres for et
foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål. )

Newsletters
CICERO Science Omega Newsletter INN June Newsletter
UiB Global Newsletter

GEMINI.NO

Diversitas Newsletter/IPBES e-news

Vaffeltirsdag 10.12! Waffle Tuesday 10.12!
STIM arrangerer årets siste vaffeltirsdag neste uke, og tilbyr som alltid nystekte vafler til kun 10kr stk!
Kom og ta en velfortjent pause i juleinnspurten! Vi gir jernet fra 1130 til 1300 i lunsjkroken i 2. etg Ablokka. Husk kontanter 
P.S. Vi har også glutenfrie vafler!

STIM whips up the last batch of waffles for the year, and as always, they’re only 10kr apiece! Put
aside that ever increasing workload and come join us for a well-deserved break in the lunch corner of
nd
the 2 floor in A-block! The irons are hot from 1130 to 1300! Please bring cash 
P.S. We also have gluten free waffles!

Master og PhD
Masterpresentasjon Oskars og Kjelby, Disputas Lise Langård
Masterpresentasjon – Trond Roger Oskars: The systematics of Cephalaspidea (Mollusca:
Gastropods) revisited, with a study on the diversity of deep sea Philinidae sensu lato from
the West Pasific
Trond Roger Oskars holder tirsdag 10. desember avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i
marinbiologi – marin biodiversitet.
Veiledere: Manuel Malaquias og Endre Willassen. Sensor: Michael Schrödle. Intern sensor: Arne
Skorping.
Tid og Sted: Tirsdag 10. desember, kl. 10:00, Seminarrom K1, Institutt for biologi.
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Masterpresentasjon – Marte Kjelby: Phytoplankton succession in Lysefjorden, Rogaland
Marte Kjelby holder fredag 13. desember avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i
marinbiologi – akvatisk økologi.
Veiledere: Svein Rune Erga og Lars-Johan Naustvoll. Sensor: Ole-Kristian Hess-Erga. Intern sensor:
Arill Engås.
Tid og Sted: Fredag 13. desember, kl. 10:15, Seminarrom K1, Institutt for biologi.

Alle interesserte er velkommen.

Disputas Lise Langård: Dynamikken mellom Lindås-sild og fremmed sild
Lise Langård disputerer for ph.d. graden med avhandlingen:
”Metapopulation dynamics and behaviour of Atlantic herring (Clupea harengus L.)
in a small semi-enclosed ecosystem)”
Veil: Arne Johannessen, BIO, Aril Slotte, HI
Bedømmelseskomite: Forskningsleder Pierre Fréon , Centrede Recherche
Halieutique Méditerranéenneet Tropical, Frankrike, Forskningsleder Emma
Hatfield, Scottish Government Marine Laboratory, Skottland, Førsteamanuensis
Tom Klepaker, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen
Leder av disputasen: Professor Arild Folkvord, Universitetet i Bergen
Tid og sted: Torsdag 12. desember 2013, kl. 10.15, Auditoriet, Vil Vite, Thormøhlensgate 51
Alle interesserte er velkommen.
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Langard_Lise.html

NYE UTLYSNINGER
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

EEA Latvia/Czech Republic/Romania; ForBio - The Research School in Biosystematics
EEA: 36 mill NOK for research cooperation with Latvia ( EEA Latvia )
Approx. 36 million NOK is available for research cooperation with Latvia. Projects proposals are
invited the following fields: health, social sciences and humanities.
Read more

EEA: Preparatory visits to/from Latvia ( EEA Latvia )
Approx. 600 000 NOK (73 470 EUR) is available for preparatory visits to prepare applications to the
upcoming calls for research cooperation and mobility projects with Latvia.
Deadline: 22.12.2013 13:00 CET
Read more

EEA: 130 NOK for Czech-Norwegian projects ( EEA Czech Republic )
Approx. 130 million NOK is available for Czech-Norwegian research cooperation projects across a
wide variety of fields: environment, health, social sciences and humanities.
Deadline: 03.02.2014 13:00 CET
Read more
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EØS: Forskningssamarbeid med Romania 2013 - 2017 ( EØS-Romania )
Over 175 millioner norske kroner er tilgjengelig for forskningssamarbeid med Romania på et bredt
spekter av områder: fornybar energi, miljø, helse, mattrygghet, samfunnsvitenskap og humaniora.
Søknadsfrist: 17.01.2014 22:00 CET
Les mer

EEA Hungarian-Norwegian Research Programme is expected to launch the call in either
December or January. Date not yet available.
ForBio - The Research School in Biosystematics - has been growing and expanding constanty
since its startup in 2010. Currently we have close to 200 members from Norwegian, Swedish, Danish
and Finnish universities and about 100 associates, including a variety of students and researchers
from a multitude of countries.
For more info and to check out courses offered in 2014 see: www.forbio.uio.no
Next year's ForBio Annual Meeting will be held at Tromsø University Museum, February 24-26.
The annual meeting has developed into a small biosystematics conference with contributions by
members and a selection of invited speakers.
Visit the conference website: http://forbioannualmeeting2014.weebly.com/
Deadline for registration: December 13

KOMMENDE MØTER SEMINAR OG KURS
Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.
Invitasjon til HMS-kursene First Aid at the Laboratory, Kjemikalieregisteret (ECOonline) Trinn 1. og
Kjemikalieregisteret (ECOonline) Trinn 2.:
10. desember 2013
8:30 - HMS for toppledelsen (Kurs - HMS)
9:00 - Kurs i Kjemikalieregisteret (ECOonline), Trinn 1. (Kurs - HMS)
11. desember
9:00 - Kurs i Kjemikalieregisteret (ECOonline), Trinn 2. (Kurs - HMS)
12. desember
9:00 - Brannvernopplæring (Kurs - HMS)

Workshop on digital teaching tools
Thursday's seminar is a workshop on «digital» teaching tools and it is an open invitation, so please come and bring others.
Every level of experience is welcome so that we can share
ideas, tips, and approaches.
K1 13:15 - 15:00 12.12.2013 Seminar room K1
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We've been pressed to develop and use many new techniques in the classroom, lab, and field - and
sometimes the choice is just so wide that it's hard to find the time to explore all the options. But
most of us have been using some these tools, and have become comfortable with them, and I hope
we can share our favourite programs & methods in this workshop.
Please come prepared to ask questions, to describe, demonstrate, or share links - about your
discoveries and experiences with:
presentation systems
video sharing
networking
collaboration/remote access programmes

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

Forskerstillinger NINA;
Noen bio-relaterte stillinger på NINA
http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2269/Forskerstillinger-i-NINA.aspx

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here

Espedal; Glover; Horsberg; Nilsen; Heino
Espedal PG, Glover KA, Horsberg TE, Nilsen F (2013) Emamectin benzoate resistance and fitness
in laboratory reared salmon lice (Lepeophtheirus salmonis). Aquaculture 416:111-118 DOI:
10.1016/j.aquaculture.2013.09.001
Nytt bokkapittel:
Heino, M. 2014. Quantitative traits. Pages 59-76 in S. X. Cadrin, L. A. Kerr, and S. Mariani, eds. Stock
Identification Methods: Applications in Fishery Science, 2nd edn. Academic Press.
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