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Fra toppen!
Mange søknader - dårlig timing
Den siste tiden har mange av våre forskere hatt det travelt med flere ting enn
semesterstart. Høstens første søknadsfrist i Forskningsrådet nærmer seg. På
onsdag 3. september er det siste sjanse for de som ønsker å prøve seg på
Økosystem-programmet, Havbruk, , Biotek 2021 m.fl. Det er også skissefrist til
Petromaks 2, blant annet. Slik det ser ut er BIO ansvarlig søker eller partner i 36
søknader, de aller fleste til den store Økosystem-utlysningen, (240 mill. kr).
Alle tegn tyder på at ekstern finansiering bare vil bli mer og mer viktig for å opprettholde
kjerneaktiviteten vår. Det er et beklagelig faktum at det er her vi må hente driftsmidler til
masteroppgaver og doktorgradsprosjekt, og det er gjennom den nye TDI-modellen vi må hente
marginene som gjør oss i stand til å opprettholde en teknisk og vitenskapelig stab.
Derfor er det synd at Forskningsrådet legger sine søknadsfrister til de mest ugunstige tidspunkt av alle
i universitetenes årshjul. Hovedfristen i slutten av mai kommer midt i eksamensperioden og
masterinnlevering. Denne fristen tidlig i september kommer midt i semesterstart med nye studenter
som skal loses på plass og forelesninger som skal holdes. I tillegg kommer den så tett på
sommerferien, spesielt i Europa ellers, at det er vanskelig å få med internasjonale partnere og
industripartnere, som ofte trenger ekstra tid til å planlegge og å avgjøre en deltakelse.
Så forslaget til NFR er: Flytt september-fristen til medio september!
Hilsen Anders

Ukens bilde

BIO102 på tokt
Fotograf: Anne Gro Vea Salvanes
Studentane på BIO102 er i Lurefjorden og Fedjeosen på
tokt med Hans Brattstrøm i august.
Her fiskast med botnline, snøre og trål. Og fangsten let ikkje
venta på seg.
Var det nokon som sa at det ikkje var fisk i Lurefjorden? Dei
tok nok feil; i alle fall når det gjeld botnfisk.
Egning av botnliner med makrell gav god fangst! Den
største fisken var ei lange på 140 cm og 15 kg!
Den "reiste" til kokken på Lyngheisenteret for grilling og
servering til studentane på BIO102.

Contributions welcome!
Please send pictures plus a very short description and credit information to
bio.info@bio.uib.no. Pictures can be of researchers / students in action,
technology, organisms, field sites …
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VIKTIG INFORMASJON
IT-avdelingen: Ny tjeneste for spam-filter;
IT-avdelingen: Ny tjeneste for spam-filter
IT-avdelingen har åpnet en ny tjeneste knyttet til spamfilter. Sjekk tjenesten her og særlig denne
siden. Legg merke til setningen "OBS: Nå kan du også lage dine egne svarte- og hvitelister" på siden
med overskriften "Mail stoppet av spamfilteret siste fem månedene". Når du klikker på "dine egne
svarte- og hvitelister" kommer du til siden mitt spamfilter hvor du kan tilpasse filteret til ditt formål.
Du kan altså slippe gjennom e-poster som stoppes i UIB sitt filter og stoppe uønskede e-poster som
du får fordi de ikke stoppes i UIB sitt filter.

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
HMS-møte høsten 2014; Julefest 2014; Trainee Vest Kick Off for Kull 7; Equality on the
horizon; Nyhetsbrev fra SIU; Nytt fra Gemini; WorldFish newsletter; Nyheter fra NevroNor
HMS-møte høsten 2014
Vi minner om at årets HMS-møte skal foregå gruppevis. Gruppene skal i løpet av høsten planlegge og
gjennomføre HMS-møtene. HMS-møtet skal ha hovedfokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. På
HMS-portalen finnes det god informasjon om hvordan gjennomføre et HMS-møte.

Julefest 28. november – hold av datoen!
Årets julefest i Galleri Nygaten blir fredag 28. november.
Vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å komme!

Trainee Vest - Kick Off for Kull 7
Varierte arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, nettverk
og øl-timer! Dette er noen av ønskene fra årets traineer.
Onsdag 20.august ble det holdt Kick Off for det sjuende
kullet i Trainee Vest historie. Traineer og
traineekontakter, bl.a. vår egen Piero Francisco Lopez
Chacon, var samlet til gjennomgang av årets
traineeprogram. Programmet er driftet av Trainee Vest
og byr på faglig og personlig utvikling for kandidatene.
Årets traineekull er et sammensatt kull hvor kandidatene
har
ulike
nasjonaliteter
og
bakgrunner
som
samfunnsvitere, realister, økonomer, arbeids- og
organisasjonspsykolog og ingeniører. De skal være i Trainee Vest kull 7
Trainee-stillingene sine i ett år.

Piero
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Equality on the horizon
Norway is currently leading in Europe when it comes to the number of female board members or
institutional leaders in research. When it comes to top positions in research however, we are slightly
below the European average and on the European level, there is also room for improvement as
women continue to be over-represented in lower-paid occupations and under-represented on boards
and other decision-making bodies.
In Horizon 2020, gender will have a transversal role. Gender perspective will be integrated into the
various announcements and research teams should strive to attain gender balance. This issue should
be kept in mind and emphasized when project applications are evaluated and thus also written.
The European Commissioner for Research, Innovation and Science, Máire Geoghegan-Quinn, has
been advocated to improve the gender imbalance within academia and the Research Council of
Norway has recently published a short article on their website, addressing this issue.
To summarize, although gender in H2020 is not a dedicated theme, gender-relative funding
announcements can be found spread across several types of calls on the European Commission
Participant Portal. Research communities are encouraged to be proactive by including gender balance
at the project as well as European level.
More information, examples and useful links to relevant research programs (i.e. NFR BALANSE, EC
Science with and for Society, Europe in a changing world, ERC Working Group on Gender Balance,
and other Topics with a gender dimension) can be found in the full article.

Nyhetsbrev fra SIU
I nyheter fra SIU kan du bl.a. lese om at «SIU lanserer nye landsider»,
«Utenlandslektor: Verden viktigere enn nasjonen», «Vaksenopplæring:
Såkornmidlar til europeisk samarbeid», «Nordplus: Midler til forberedende besøk»
og «Sett av datoen: IK15».

Nyheter fra Gemini
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a. «Fullt mulig å
høste plankton fra havet», «Skip uten kaptein bak roret», «Helsesjekk
for Oslos vann og avløp», «– Piff opp norsktimene med engelsk»,
«Hvor er jeg – og hvor skal jeg?» og «Behandler kreft med botox».

WorldFish newsletter
Her finner du WorldFish nyheter

Nyheter fra NevroNor - en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning
Her finner du nyheter fra NevroNor, der du bl.a. kan lese om
«Nye bærebjelker i NevroNors syringsgruppe»,
«NevroNorkonferansen 2014» og “Ny utlysning i JPND til internasjonale arbeidsgrupper».
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Nyansatte
Hjertelig velkommen til BIO:
Jonathan Soulé skal ha overordnet ansvar for
undervisingsteknisk tilrettelegging, særlig i laboratorieog feltundervising. Sentrale oppgaver vil være
planlegging og forberedelse av laboratoriekurs og
feltkurs i biologi, undervisning på laboratoriekurs og
feltkurs, utarbeiding av undervisningsmateriell, utvikling
og innarbeiding av nye digitale metoder og hjelpemidler i
undervisningen, samt annen tilrettelegging i forbindelse
med instituttet sin undervisningsaktivitet.

Jonathan Soulé
Overingeniør, fast stilling ved bioCEED.

NYE UTLYSNINGER
PEK-utlysning 2015
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)

PEK (Program for evaluering og kvalitetsutvikling) utlysing 2015
Programmet er todelt og består av en prosjektdel for 2015, og en belønningsdel for gjennomførte
prosjekter i 2014 og tidligere.
1. Belønning for god studiekvalitet (Ugleprisen): Som tidligere blir det også i år tildelt en egen pris for
god studiekvalitet. Instituttene bes vurdere om de har aktuelle tiltak som kan oppnå en slik pris nå i
2014.
2. Fakultets- eller institusjonsbaserte prosjekt for evaluering og kvalitetsutvikling av studier.
Prosjekt innen følgende tema blir prioritert: Rekruttering, Studiegjennomføring og frafall, Samarbeid
med videregående skoler NY!, Internasjonalisering, Digitale støttesystemer for undervisnings- og
læringsformål, Kvalifikasjonsrammeverket og kvalitetssikringssystemet, Etter- og videreutdanning,
Didaktikk og pedagogikk NY!, Andre prosjekt med klar overføringsverdi.
Prosjekter skal generelt fremme studiekvaliteten og kvaliteten på de studentrettede tjenestene ved
universitetet og ha overføringsverdi til andre fagmiljø. For mer informasjon kontakt Studieseksjonen.
Søknadsfrist: 10. september 2014.

5

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

Fiskeridirektoratets fagkonferanse; MNT-konferansen 2015 - Call for Papers; Introduction
seminar for new employees; MIC-seminar "Super Resolution Microscopy - Principles and
Applications"; Medarbeidersamtale-kurs

Velkommen til Fiskeridirektoratets fagkonferanse - Grand Hotel i Oslo, 24. september

Vet
du
nok
om
utviklingen
i
en
av
Norges
viktigste
eksportnæringer?
På Fiskeridirektoratets fagkonferanse får du vite mer om hvordan bedriftseiere, forskere og forvaltere
ser på fremtiden til akvakulturnæringen. Påmelding innen 5. september Klikk her for å melde deg på

MNT-konferansen 2015 - Call for Papers
Fristen for innmelding av bidrag er forlenget til 8. september.
Våren 2015 arrangeres MNT-konferansen ved UiB, og vårt
fakultet er vertskap for konferansen (holdes i Vitensenteret).
Konferansen arrangeres 18.-19. mars. Vi har, og skal i de videre
forberedelsene ha stor innflytelse på programmet, og denne
gangen skal hovedtema være innenfor utdanningskvalitet.
Planleggingen av konferansen gjøres i tett dialog med Nasjonalt
senter for realfagsrekruttering og UHR.
MNT-fagmiljøer (på avdelings/fakultetsnivå) som forplikter seg til å levere bidrag til konferansen mottar
fra NOK 50000-100000 (avhengig av fagmiljøets størrelse) i støtte til sitt arbeid med aktiviteter som
skal bidra til økt gjennomstrømning i realfag og teknologi. Her finner du mer informasjon.

Introduction seminar for new employees
All new employees at the university are invited to our Introduction Seminar for New Employees. The
introductory seminar covers mutual prerequisites and expectations, equal opportunities, HR policy and
HSE, among other things. The labour unions and various welfare offerings will also be presented.
The next seminar is scheduled for the 11th of September 2014 from 08:45 am until 3 pm. The venue
of the seminar is C.G. Sundtshus, Room A § B.
Please find more information, program for the seminar and registration, here.
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Invitation to the MIC-seminar "Super Resolution Microscopy - Principles and Applications"
MIC is happy to invite you all to the seminar "Super Resolution Microscopy th
Principles and Applications", Tuesday 9 of September 13:00-14:00, Aud4, BBbygget. The campus bus arrives at Haukeland campus 1255.

The lecture will be given by associate professor Hans Gunnar Blom, a leading specialist in super
resolution imaging. He is doing research in super resolution imaging and its applications in life
sciences, and he is also a facility manager at the national bioscience hub Science for Life laboratory in
Stockholm, where they harbor several super resolution systems.
Super resolution imaging is a group of technologies that bridges the resolution gap between confocal
and electron microscopy, but the samples are still prepared the same way as for fluorescence
imaging. With confocal imaging the best resolution possible is around 250 nm due to the diffraction
limit, this has now been broken and super resolution imaging can bring it down to less than 50 nm.
Structures inside the cell are thereby considerably better resolved.
Molecular Imaging Center (MIC), Dept. of Biomedicine, aims to bring this technology to Bergen, and if
we succeed open access of the instrumentation will be provided to all researchers. We will apply for
such instrumentation in the upcoming NFR Infrastructure call, in a collaborative grant application with
other Norwegian imaging facilities.
We very much appreciate if those of you that find this technology beneficial for your own research will
contribute with a short description of a potential project that can be implemented into the NFR
application (deadline 15th of Oct.).
Please let us know if you are interested in talking to Hans Blom, either before or after the lecture.

Medarbeidersamtale-kurs i september
Er det noen hos dere som skal gjennomføre medarbeidersamtaler og vil ha nytte av et kurs? Dette
gjelder både administrative og faglige ledere. Vi arrangerer to dagskurs, enten 17. eller 18.
september. Dessuten tilbyr vi et fordypnings/oppfriskningskurs 19. september for dem som har tatt
kurs tidligere. Kursene holdes på Hotel Scandic Ørnen og er selvsagt kostnadsfrie for deltakerne.
Informasjon og påmeldingslenke Frist for påmelding: 8. september.

LEDIGE STILLINGER
Assistant or Associate Scientist (tenure track) WHOI
Assistant or Associate Scientist (tenure track)
at the Biology Department at the Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).
Closing date: 1 November. Please find the job description here.
Mer info finner du her.
Stillinger utlyst på BIO finner du nederst til høyre på instituttets nettside .
Vi viser også til UiBs side med ledige stillinger.
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NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here

Eliassen, Jørgensen, Imsland, Håvardstun, Olsen, Hadziavdic, Rapp
Eliassen S, Jørgensen C (2014) Extra-Pair Mating and Evolution of Cooperative Neighbourhoods.
PLoS ONE 9(7): e99878. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0099878

Imsland AKD, Haugen T, Håvardstun S, Mangor-Jensen A (2014) Triploid Induction in Atlantic Cod
(Gadus morhua L.) by the Use of Different Pressure Levels, Journal of Applied Aquaculture, 26:3, 252262, http://dx.doi.org/10.1080/10454438.2014.940797

Olsen BR, Troedsson C, Hadziavdic K, Pedersen RB, Rapp HT (2014) A molecular gut content study
of Themisto abyssorum (Amphipoda) from Arctic hydrothermal vent and cold seep systems. Molecular
Ecology 23:3877-3889 http://dx.doi.org/10.1111/mec.12511
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