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Fra toppen!
Fusjon?
Strukturdebatten har pågått en stund, og har nå nådd Matnat, snart MNT-fakultetet.
Ingen offisielle vedtak er gjort, men det kan virke som saken har fått en så sterk
indre dynamikk at en nærmere utredning av fusjon med Høyskolen i Bergen er
uunngåelig. Høyskolestyret har plutselig snudd, og er nå positive til å utrede en
fusjon med UiB. Det er viktig å få saken godt belyst gjennom en utredning og
konsekvensanalyse, ikke bare bejuble en fusjon ugjennomtenkt. Argumenter kan
finnes både for og mot en slik utvikling, og denne debatten blir nok levende i tiden
som kommer.
De nye personsidene på uib.no er nå klare til å tilpasses egne ønsker og informasjon. I løpet av
oktober vil alle være over på nye sider. Her kan du legge til bilde hvis det mangler, og ellers benytte
anledningen til å bygge ut din personside med det du ønsker at de som søker (f eks eksterne,
samarbeidspartnere, nettverk) skal finne. Her er info om hvordan dette gjøres.

Ellers må vi gratulere Kjemisk institutt og Molekylærbiologisk institutt som begge fikk årets HMSpris ved MN-fakultetet på fakultetets HMS-dag i går.

Hilsen Anders

Ukens bilde

STIMs helgetur
til Kvamskogen
Fotograf: selvutløser

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 …

Faste lenker
UiBs Ansattsider IT-hjelp UiBBIO-info arkiv Sakslister & referater BIOs eksterne websider
BIOs interne websider Facebook BIO
Facebook STIM
Facebook UiB

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Administrativt utviklingsprosjekt på MN-fakultetet
Administrativt utviklingsprosjekt på MN-fakultetet er nå i full
gang, og i den forbindelse har det vært gjennomført en større
forundersøkelse blant alle administrativt ansatte (inkludert
instituttledere). Responsen var stor, og ga arbeidsgruppene
et godt utgangspunkt for arbeidet de har startet denne uken.
Arbeidsgruppene ønsker også at vitenskapelige, teknisk
ansatte og studentene skal få komme med innspill, og
arbeider med å finne egnede kanaler for dette. Innspillene fra
de administrativt ansatte, og all annen informasjon om
prosjektet finner dere fortløpende på prosjektets nettsider.
Prosjektets overordnede mål er å videreutvikle de samlede administrative tjenester ved MN-fakultetet,
og har et særskilt fokus på å legge til rette for forsknings- og utdanningsnær støtte. Rett kompetanse,
robust organisering og motiverte medarbeidere er også viktige stikkord. Fra vårt institutt deltar
Elisabeth Müller Lysebo i Prosjektgruppen, Oddfrid Førland leder arbeidsgruppen for studie- og
forskerutdanning, Solfrid Sture i arbeidsgruppe for økonomi og forskningsstøtte og Linda Vagtskjold i
arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte. Det blir spennende å følge prosjektet frem mot
fakultetsstyrets behandling av forslagene i mars 2015.

PAGA: Sykt barn/barnepasser - registrering av familieopplysninger
For å kunne registrere fravær i PAGA grunnet sykt barn/barnepasser (kode 470), må du først
registrere barnet/barna dine i PAGA ved bruk av skjemaet «Person og familieinformasjon».
Begrunnelsen for dette er at rettigheten til slik fraværsregistrering gjelder ut det året barnet fyller 12 år,
og det blir liggende igjen en feilmelding i systemet dersom ikke barnet er registrert med navn og
fødselsår.

Ferie – påminnelse om registrering i PAGA
Takk til de som har registrert sin ferie etter
påminnelsen i forrige uke. Vi gjentar likevel
påminnelsen, ettersom det enda er mange som
ikke har registrert.
Slik gjør du det: Avtal ferieuttaket med din
nærmeste leder. Registrere deretter din ferie i
PAGA. Bruk skjemaet «Ferie». Instituttet vil så
behandle søknaden, og ditt ferieregnskap i
PAGA blir oppdatert.
Ta gjerne kontakt med personaladministrasjonen
(Eva – Victoria – Linda) dersom du har spørsmål
vedrørende ferie eller registrering av ferie i
PAGA.

Holiday – reminder: registration in
PAGA
Thanks to those who have registered after last
week’s reminder. We repeat the reminder this
week, since there are still many who have not
registered their vacation in PAGA.
How-to: Vacation time, like any other leave from
work, must be taken in agreement with your
supervisor/ group leader. When vacation time
has been agreed upon, please register your
vacation days in PAGA. Use the form “Ferie”.
Feel free to contact the HR-administration (Eva –
Victoria – Linda) if you have questions on
vacation or registration in PAGA.
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fredag 28. november kl. 20.00 i Galleri Nygaten

Mat og Drikke

Pris / egenandel

Påmelding

To menyvalg; julemat
eller
vegetar.
BIO
spanderer to glass med
drikke. Drikke utover
dette betaler du selv.

Egenandelen er kr. 250,-.
Studenter
kr.
200,-.
Betales med kort i
ekspedisjonen 12. eller 13.
november.

Elektronisk påmelding
Påmeldingsfristen er
10. november.

Vi gleder oss til å se deg på festen!

Hilsen festkomiteen
Arild – Bryan – Jonathan – Solveig – Oda - Linda
For English version, click here.
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Velferdstilbud fra UiB: Peer Gynt – løgnenes geografi
En visualisering av Alexander Polzin i samarbeid med Eivind Aadland
Fredag 24. oktober kl. 19.30 i Grieghallen
Spesialtilbud til ansatte ved UIB:
Rad 6-23 kr. 300
Rad 24-28 kr. 260
Rad 29-36 kr. 200
For
billettbestilling,
kontakt
torill@harmonien.no eller tlf.: 55
21 62 25. Mer informasjon.
Tett på i foajeen
Kl. 18.30: Introduksjon ved Alexander Polzin i samtale med programsjef Ronald Vermeulen.
Etter konserten: Musikalsk nachspiel ved SENSemble som spiller Griegs Strykekvartett i F-dur.

Nyheter fra Gemini

Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Spesialgruppe følger 5G-utviklingen», «Mindre interesse for
terrorforskning», «Granmeisa og livet i skyggenes dal», «Da vi kjøpte
fly til en kvart billion», «Derfor kan treningspiller fungere» og «Vil
hindre trafo-smell»

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

30. oktober BIOPOP seminar

Kl. 14:15 - 15:15 i K3

30. oktober Mastereksamen - Daniel Sellæg

kl. 13:15, Seminarrom K1, Biologen

31. oktober Disputas Samuel J. Penglase

kl. 10.15, Sildetønnen, NIFES

Disputas Samuel J. Penglase: Selen kan beskytte mot giftigheten av kvikksølv
Samuel J.Penglase disputerer for ph.d. graden med avhandlingen:
“The effects of selenium on methylmercury toxicity in zebrafish”
Veiledere: Kristin Hamre, BIO/ NIFES, Ståle Ellingsen, NIFES
Bedømmelseskomite: Professor Poul Bjerregaard, University of Southern
Denmark, Denmark, Professor Helmut Sies, Heinrich-Heine-Universität,
Tyskland, Forskningsdirektør Marian Kjellevold Malde, NIFES.
Leder av disputasen: Professor Karin Pittman, Universitetet i Bergen
Tid og sted: Fredag 31. oktober 2014, kl. 10.15, Sildetønnen, NIFES

Studiesaker
Les om bioCEED i NOKUTs SFU-magasin
bioCEED har, sammen med de to andre nye SFUene, blitt bedt om å presentere sine visjoner og vise
frem pågående prosjekter i det siste nummeret av SFU magasinet fra NOKUT. Magasinet inkluderer
også et intervju med ArtsApp "skaper" Kjetil Fossheim og planene for hvordan bioCEED vil trekke
relevant praksis inn i utdanningen.
Les mer og bli inspirert til å skape eksellent utdanning her: SFU-Magasinet 01/2014
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Mastereksamen - Daniel Sellæg: Inferring female extra-pair mating behaviour from
observed patterns of extra-pair paternity with a process-based model.
Daniel Sellæg vil presentere sin masteroppgave i Biologi, Biologi, evolusjon og økologi.
Veiledere: Christian Jørgensen, Sigrunn Eliassen. Internsensor: Kjersti Sjøtun. Sensor: Odd
Jacobsen, HiB
Tid og Sted: Torsdag 30. oktober, kl. 13:15, Seminarrom K1, Biologen
Alle interesserte er velkommen.

Nyansatte - hjertelig velkommen til BIO!

Håvard Øritsland Eggestøl
Vitenskapelig assistent
tilknyttet forskningsgruppen
Fiskeimmunologi

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)

MABIT: Husk søknadsfrist torsdag 30. oktober 2014
MABIT programmet er et regionalt, næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram i NordNorge. MABIT skal bidra til økt verdiskaping innen fiskeri, havbruksnæring og bioteknologisk industri.
Ved denne utlysningen vil prosjektsøknader med aktiv bedriftspartner ha høy prioritet.
MABIT har 3 prioriterte satsingsområder:
1. Bioprospektering
2. Produkter for akvakultur og fiskehelse
3. Utnyttelse av marine restråstoff
Benytt MABIT søknadsmal – alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut. Det er ikke
nødvendig/ønskelig at dere leverer separat prosjektbeskrivelse. Søknadsskjema, maks 10 sider, og
alle vedlegg lagres som én pdf-fil og sendes til mabit@norinnova.no
Mer info om hvem som kan søke og programmets satsningsområder på www.mabit.no
Frist: 30.10.2014
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Senter for grunnforskning (CAS)
Hvert år inviteres tre forskergrupper til å arbeide ett år ved Senter for grunnforskning. Gruppene er
internasjonalt sammensatt og ledes av anerkjente norske forskere. Senteret mottar nå forslag til
gruppeledere og forskningsprosjekter for 2017/2018.




Gruppelederne setter selv sammen sin gruppe av forskerkolleger fra inn- og utland for ett års
tett samarbeid ved Senteret i Oslo.
Forskere knyttet til Senterets partnerinstitusjoner tildeles ekstraordinær forskningstermin den
tiden de arbeider ved CAS.
Gruppelederne får 3,5 mill. kroner til disposisjon til forskningsgruppen.

Frist for innsending: 17.11.2014 Mer informasjon finner du her:

Promoting research cooperation between Norwegian and Russian researchers in
Svalbard ( POLARPROG )
Approximately NOK 3 million per year over a period of three years is available to fund strengthening of
research cooperation between Norwegian and Russian researchers in Svalbard. Applicants are invited
to submit proposals for small collaboration grants, aimed at strengthening the research cooperation,
including arrangement of workshops and conferences with this purpose. Relevant thematic areas
include: oceanography,meteorology, sea ice, ecology, the upper atmosphere, technology, pollutants
and cultural heritage.. Total project budgets should range between NOK 100 000 to NOK 400 000 per
st
year and have a maximum duration of 3 years. Funded projects may start March 1 , 2015 at the
earliest.
Deadline: 26.11.2014 Read more

Svalbard Strategic Grant (SSG) - funding for workshops and cooperation projects ( SSF )
Up to NOK 2.5 million in total is available for workshops and cooperation projects that promote the
strategic objectives of Svalbard Science Forum, including coordination and collaborative efforts in
research activities in Svalbard, pilot studies and planning of large projects and applications. Priority will
be given to projects that:





Continue to develop the existing four Ny-Ålesund flagship programs.
Establish new SSF flagship programs for scientific cooperation in Svalbard.
Follow up the recommendations outlined in reports from previous SSF Workshops (organized
by SSF or by researchers with SSF strategic funding support).
Increase mobility between the research bases.

Project support is limited to a maximum of NOK 400 000. Workshops may receive a maximum of NOK
200 000 to cover direct workshop costs and up to NOK 30 000 for organizational and work-related
reporting costs. The application must be submitted by a Norwegian partner.
Deadline: 26.11.2014 Read more

Nye 2 mill kr lyses ut til etablering av norske EU-nettverk (2015) ( PES2020 )
Forskningsrådet ønsker å støtte etablering og drift av inntil fire EU-nettverk. Overordnet mål er å bidra
til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre
samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av "good practice" og utvikling av allianser. Denne
planlagte utlysningen med frist 11. 2. 2015 kommer i tillegg til midlene som er utlyst i 2014. Fra 2015
vil det dermed totalt bli 4 mill kr tilgjengelig per år til drift av EU-nettverk. Nye 2 mill. kroner årlig, over
en periode på tre år. Tilgjengelige midler pr. nettverk vil være inntil 500 000 kroner pr. år i inntil 3 år.
Økonomisk støtte gis for ett år av gangen. En videreføring forutsetter framdrift i tråd med nettverkets
handlingsplan samt innlevering av handlingsplan for neste periode.
Søknadsfrist: 11.02.2015 Les mer
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KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
Mer om kurs, møter, seminar og arrangement, finner du her.

Open Call: EUROFLEETS2 Training Programme in Applied Oceanography, Norwegian Sea

A training course in applied oceanographic data collection will take place onboard the RV Dana from
the 20th of May to the 3rd of June 2015 on an expedition from Tromsø in Norway to Hirtshals in
Denmark. Course details and applications may be accessed online here. The closing date for
applications for this course is December 1st. The course is accredited by the MSc programme in
Aquatic Science and Technology at the Technical University of Denmark to 5 ECTs.
More information

NTVA-møte i Bergen om Hjernen og intellektuell funksjon
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer til møte i
Bergen tirsdag 28. oktober 2014 kl. 19.00, Nansensenteret på
Marineholmen, Thormøhlens gate 47.
Foredrag av Kenneth Hugdahl, professor, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB
Her finner du mer informasjon om foredraget

Information meeting - Calls for H2020 MSCA and FRIPRO
The University of Stavanger and Research Council of Norway are hosting an Information meeting
organized by the EU-Unit on the 2015 calls for H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) and
FRIPRO mobility grant.
The H2020 MSCA offer opportunities in the following areas:
1. Research networks (ITN): support for Innovative Training Networks
2. Individual fellowships (IF): support for experienced researchers undertaking mobility between
countries, optionally to the non-academic sector
3. International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges
(RISE)
4. COFUND of regional, national and international programmes that finance fellowships involving
mobility to or from another country
5. The European Researchers’ Night (NIGHT)
The target groups for this meeting are:
1) Post docs and experienced researchers in Norway who plan for a stay abroad at a specific
university or research organization
2) Research groups which plan to recruit a foreign postdoc or experienced researcher for a research
stay in Norway
3) Research groups and non-academic organizations that want to establish joint research training
and/or doctoral programmes
Date; Location: 27.10.2014; University of Stavanger Kjølv Egeland hus
Registration and program information can be found here.

Kurs 5. november: How to write a competitive proposal for Horizon 2020
Kursholder er Sean McCarthy. Kurset gir nyttig info om Horisont 2020, relevans i forhold til EU policy,
viktige kriterier for å lykkes, og strategisk tenkning omkring utarbeidelsen av søknaden.
Lenke til mer informasjon og påmelding
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Invitasjon til Vestlandslanseringen av "Stortingets historie 1964-2014"
på Litteraturhuset i Bergen 27. oktober kl.19-21
Hør forfatterne presentere den nye boken om Stortingets historie fra 1964 til 2014.
Etterpå deltar Lars Sponheim, Frank Rossavik og Synnøve Kvamme i panelsamtale om Stortingets
makt og innflytelse. Mer info. På grunn av lett servering etter samtalen ber vi om påmelding
Arrangementet er i samarbeid med BT og Fagbokforlaget. Alle er hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Anne Lise Fimreite
prorektor og
leder for grunnlovskomiteen

Prøveforelesninger ifm rekruttering av førsteamanuensis i marin økosystemdynamikk
Christian Jørgensen holder prøveforelesning mandag 3. november kl. 9.15 i K1. Susanne MendenDeuer holder prøveforelesning onsdag 5. november kl. 9.00 i K1. Vi kommer tilbake med mer
informasjon om bl.a. tittel på forelesningene i neste BIO-info.

LEDIGE STILLINGER
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.

PhD stilling for biolog i Gøteborg
We would like to announce a new PhD position (4 years) on the farming biology of wolffish and lobster
in Gothenburg. The deadline for application is 30 October. Learn more.

New academic vacancies at Biopharmo
Biopharmo is an academic search firm specialising exclusively in contacting and assisting in the
recruitment of professors, researchers and academic managers in the sector of medical schools;
schools of pharmaceutical and biomedical sciences worldwide.

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here
Arnason T, Gunnarsson S, Imsland AK, Thorarensen H, Smáradóttir H, Steinarsson A, Gústavsson
A, Johansson M, Björnsson BT. (2014) Long-term rearing of Arctic charr Salvelinus alpinus under
different salinity regimes at constant temperature. Journal of Fish Biology. 85:1145–1162
http://dx.doi.org/10.1111/jfb.12462
Lokka G, Austbo L, Falk K, Bromage E, Fjelldal PG, Hansen T, Hordvik I, Koppang EO. (2014)
Immune parameters in the intestine of wild and reared unvaccinated and vaccinated Atlantic salmon
(Salmo
salar
L.).
Developmental
and
Comparative
Immunology
47:6-16
http://dx.doi.org/10.1016/j.dci.2014.06.009
Ugland KI, Aksnes DL, Klevjer TA, Titelman J, Kaartvedt S. (2014). Lévy night flights by the jellyfish
Periphylla
Periphylla.
Marine
Ecology
Progress
Series.
513:121-130.
http://dx.doi.org/10.3354/meps10942
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