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Fra toppen!
Elisabeth rykker opp
Denne uken kom nyheten vi har gruet oss til, vi som visste at Elisabeth var i
finalerunden til stillingen som fakultetsdirektør ved Matnat-fakultetet: Elisabeth
Lysebo blir vår nye fakultetsdirektør! Dette er jo både en positiv og en litt trist
nyhet. BIO mister en flott administrasjonssjef, leder og medarbeider. Samtidig vet vi
at fakultetet får en særdeles dyktig fakultetsdirektør som kjenner instituttet,
fakultetet og universitetet godt.
Dette skal nok gå bra, men det betyr at vi må begynne jakten på Elisabeths etterfølger rimelig raskt.
Fakultetet ønsker selvsagt at hun skal overta etter avtroppende fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås
så fort som mulig, mens vi må prøve å holde på henne til vi har en ny på plass. Det er det ikke sikkert
vi får lov til. I så fall må vi finne mellomløsninger som gjør at ting fungerer godt.
Det Elisabeth etterlater seg, er jo nettopp en dyktig administrasjon med ryddige og gode systemer som
fungerer utmerket, med dyktige seksjonssjefer og medarbeidere på alle poster, og med inngående
innsikt i alle saksbehandlingsprosedyrer.
Derfor er jeg ikke veldig bekymret for tiden etter Elisabeth, selv om det blir vemodig når vi snart skal si
farvel. Gratulerer, Elisabeth!
Fremtidens fakultet avhenger ikke bare av Elisabeth, men også av en god strategi. Møt opp på allmøte
på Realfagbygget torsdag kl. 13-15 hvis du vil påvirke strategiprosessen på fakultetet!
Hilsen Anders

Ukens bilde

Chesneya nubigena
ssp. purpurea
Fotograf: Hilary & John Birks

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 (nyttig internt nyheter, verktøy og snarveier for UiB ansatt)
IT-hjelp UiB
BIO-info arkiv
Sakslister & referater
BIOs interne websider
BIOs eksterne websider
Facebook BIO
Facebook STIM
Facebook UiB

HMS HMS-forslagskasse - BIOs HMS-sider - UiBs HMS-portal - Treningstilbud - Avviksmelding
Lån en miljøsykkel hos GC Rieber eiendom
GC Rieber Eiendoms miljøsykler står til fri
disposisjon for ansatte/leietakere ved BIO. Det
er et fremragende alternativ for deg som vil
komme deg raskt frem, og det koster ingenting.
Du finner syklene i parkeringshuset i
Thormøhlensgate 53E (Magasinet). Henvend
deg til Ekspedisjonen for kode til sykkellåsen.
Her finner du mer informasjon.

Borrow an environmentally friendly
bicycle from GC Rieber eiendom
GC Rieber Eiendom’s Environmentally
friendly bikes are freely available to
employees at BIO. This is an excellent
option for those who want to go somewhere
quickly and without any charges. The bikes
are located in the parking garage at
Thormøhlensgate 53E (Magasinet). Contact
the reception to get the code for the bike lock.

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Ny uttalelse fra Rådet for dyreetikk

Rådet for dyreetikk har avgitt en ny uttalelse med tittel «Etiske vurderinger av fangstmetodene i
kommersielt fiske». Les gjerne uttalelsen her.

Se BIO-konferanse foredragene igjen her!
Norsk Biologforenings årlige BIO-Konferanse 2014 ble holdt på UiO 7.
november og ble streamet live. BIOs egen Magnus Svendsen Nerheim var
en av innlederne.
Opptak av foredragene og debatten finnes her

Nyheter fra Gemini

Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a. «Januarregn
på Svalbard skapte problemer», «Fremtidens elektronikk er
selvoppløsende», «Mer helse for pengene», «Selvreparerende
elektronikk på havbunnen» og «Når nesten helt rent ikke er rent nok»

UiB Global Newsletter No. 11-2014
Aktuelle saker er bl.a. «Urbanisering out of control», «Focus on border dynamics in East Africa», “New
UiB-Makerere collaboration signed” and “A meeting of two constitutions”. Her finner du nyhetsbrevet.
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BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

24. november

Prøveforelesning Ingvild Kristine Mehl

Kl. 11:15, Seminarrom K1, blokk
A, Biologen.

27. november

BIOPOP Highlights

Kl. 14:15 i K3+K4

28. november

Mastereksamen - Annemarie Ommundsen

Kl. 12:15, Seminarrom K1, Blokk
A, Biologen

28. november

BIOs julefest

Kl. 20:00, Galleri Nygaten

STUDIESAKER
Montering av kortlåser på undervisningsrom i Datablokken
Følgende undervisningsrom vil få installert kortlås:
Stort (2144) og Lille (2142) auditorium, samt grupperommene 2101, 2103, 2104 og 2142. Alle disse
rommene er i 2. et., Datablokken. Det er forslått følgende programmering for korttilgang: Stengt alltid
og korttilgang for ansatte i tidsvinduet man-fre 07:00-21:45.

Frist for fullstendig studieinformasjon er 1. desember
Studieplanendringar for våren 2015 er vedtatt og det er viktig at studentar får tydeleg og fullstending
informasjon om emna, slik at dei kan planlegge sitt vårsemester. Fristen for å oppdatere
emneinformasjon for våren er 1. desember.
Emneskildringane er tilgjengeleg på uib.no året rundt. Den 1. desember vert timeplan og pensumliste
presentert for våremna. Studentane melder seg til emne via StudentWeb frå og med måndag i veke
50.
Timeplan
All undervisning skal være planlagt innan 1. desember. Dersom detaljar rundt til dømes
feltperiodar/ekskursjonar ikkje er klare, skal feltperiode og ein omtrentleg periode likevel bli oppgitt.
Emneskildringar
Innan 1. desember skal emneskildringane vere oppdatert i tråd med vedtak om studieplanendringar for
våren 2015. Det er viktig at studentane får tydeleg og fullstendig informasjon om endringane, slik at
dei kan planleggje sitt vårsemester. Studieseksjonen oppdaterer skildringane slik det vart vedteke i
studieplanendringane.
Pensum
Pensumlister for kvart emne skal publiserast på Mi side innan 1. desember. Dersom emne ikkje har ei
litteraturliste, (eks forelesingane er pensum) eller at delar av pensum ikkje er avklart, så kan det
lastast opp eit dokument på Mi side der dette vert forklart.
Emneansvarleg lastar opp pensumlister på Mi side. Studieseksjonen bistår ved behov.
Kontakt Studieseksjonen for meir info eller endringar.

BIO Student tildelt Miljøringens Studentstipend 2014
Tiril Kristine Klunderud er masterstudent i miljøtoksikologi ved BIO og ble tildelt Miljøringens
Studentstipend 2014 på Miljøringens (og Norsk Vannforenings) seminar i Trondheim nylig. Her kan du
lese mer om saken. BIO gratulerer!
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Ph.d. Prøveforelesning Ingvild Kristine Mehl
Tittel: "Can the influence from climate and human impact on the Holocene
vegetation be separated by pollen analysis only?»
Bedømmelseskomité: Professor Peter Emil Kaland, Professor John-Inge
Svendsen, Professor II Anne Elisabeth Bjune
Tid og sted: Mandag 24. november kl. 11:15, Seminarrom K1, blokk A, Biologen.
Alle interesserte er velkommen.

Mastereksamen - Annemarie Ommundsen
“Structure of the Bacterial Community in an Aquaponics Test System”
Annemarie Ommundsen vil presentere sin masteroppgave i Biologi, Mikrobiologi.
Veiledere: Ruth Anne Sandaa, BIO, Ole Kristian Hess Erga, NIVA. Internsensor: Rune Waagbø
Sensor: Kari Atramadal, NTNU
Tid og Sted: Fredag 28. november, kl. 12:15, Seminarrom K1, Blokk A, Biologen
Alle interesserte er velkommen.

PERSONAL OG VELFERD
Overføring av ubrukte feriedager
Det er nå tid for å registrere resten av de feriedagene du har avviklet eller planlegger å avvikle i 2014.
Dersom du har feriedager som du ikke får brukt i 2014, må du overføre disse til 2015. Du kan maks
overføre 14 feriedager.
Slik gjør du det: åpne PAGA – åpne nytt skjema: ferie – klikk på «Søknad om forskuddsferie eller
overføring av ferie» – skriv inn antall dager du vil overføre - send

Ta gjerne kontakt med personalseksjonen dersom noe er uklart.

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.

Marine Phyto/Microbial Ecologist position at NIWA
NIWA is a dynamic research organization whose purpose is to enhance the economic value and
sustainable management of New Zealand's aquatic resources and environments, and to provide better
understanding of climate and the oceans to improve the safety and wellbeing of New Zealanders. A
job description, online applications and further information about NIWA can be found here.
Applications close on 15 December 2014.
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Postdoctoral Scholar Positions in Microbial Oceanography at U. Hawaii
The Center for Microbial Oceanography: Research and Education (C-MORE), with support from the
National Science Foundation, the Gordon and Betty Moore Foundation and the Simons Foundation,
supports a broad range of basic research projects centered on the microbial inhabitants of the sea,
from genomes to biomes. Please find the announcement for Postdoctoral Scholar Positions here.
Review of applications will begin on 15 December 2014. We anticipate that up to two new
appointments will be made with an initial start date as soon as 1 January 2015, but no later than 1
June 2015.

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 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)

OneStart programme
OneStart, a programme to encourage students, postdocs and researchers
across all disciplines to get involved in life science entrepreneurship, with a
grand prize of £100k (€125k) and free lab space.
The application deadline is 1st December 2014. Learn more.

Olaf Grolle Olsens og Miranda Bødtkers legat - søknadsfrist 1. desember 2014
No er legatet komme med i det elektroniske søknadssystemet for fond og legat, og adressa er:
https://fond.app.uib.no NB! Bruk lenka slik ho står, ikkje slik ho kjem fram i adressefeltet i nettlesaren
etter at sida er opna. Alle søknader må leggjast inn her innan søknadsfristen 1. desember 2014.

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

Allmøte om arbeid med ny strategisk plan for MatNat fakultetet
27. november kl. 13-15, Aud 2 i Realfagbygget
Program:
13.00 Dekan Helge K. Dahle ønsker velkommen
13.10 Prodekan Harald Walderhaug og prodekan Jarl Giske - Nåsituasjonen ved fakultetet
13.40 Innspill til strategiarbeidet fra to arbeidsgrupper (energi)
14.00 Pause
14.10 Utfordringer til MN-fakultetet (innlegg fra to vitenskapelig ansatte og en student)
-Hva er god utdanningskvalitet?
-Hva trenger våre fremragende forskningsmiljøer?
-Hvordan rekrutterer vi de beste studentene?
14.25 Dekan Helge K. Dahle - Visjoner, utfordringer og løsninger
14.40 Plenumsdiskusjon
15.00 Slutt
Her finner du mer informasjon om allmøtet og strategiprosessen.
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BIOPOP Highlights
torsdag 27. november, kl. 14:15 i K3+K4.
BIOPOP highlights is entering its second year! These are monthly seminars that introduce research in
population, community, and evolutionary ecology at BIO through a series of short talks. Each seminar
lasts only one hour and will consist of three short talks from three research groups.
Featuring this time:
 Rebecca Holt (TE): Climate change in fish: effects of respiratory constraints on optimal life history
and behaviour
 Jessica Ray (MarMic): What molecular techniques can tell us about copepod diet?
 John-Arvid Grytnes (EECRG): tba

Seminar: «The Nordic Seas – gold mines for the future?»

28. november 2014 kl. 15.00, Bryggens Museum.
Vandreutstillingen «Kaldt hav – hete spørsmål» er en del av markeringen
av grunnlovjubileet. Utstillingen fremhever betydningen av våre havområder
for verdiskaping og samfunnsutvikling gjennom fiskeri, maritime næringer
og olje og gassutvinning. Utstillingen reiser også viktig spørsmål om
overfiske, havforsuring og oljevirksomhet i sårbare havområder.
Påmelding innen 26. november
PROGRAM
«The Nordic Seas – gold mines for the future?»
Convener: Prof. Anne Gro Vea Salvanes
15:00 Welcome
Prof. Dag Rune Olsen, Rector UiB &Chair Academia Europaea Knowledge Hub Bergen,
Advisory Group
15:10 Connecting the Seas of Norden
Prof. Nils Chr. Stenseth, Preses The Norwegian Academy of Science & Chair of NorMER
15:25 Cold Ocean - Hot Seafloor
Prof. Rolf Birger Pedersen, UiB
15:45 The scientific value of plankton records from ship traffic
Prof. Paul Hart, Univ. of Leicester.
16:05 Marine time series – indispensable for understanding the past and for predicting the future
Res. Dir. H. Loeng, IMR
16:25 Educating next generation Arctic experts
Dir. Ole Misund, UNIS.
16:40 Mingling in the “Cold Ocean – Hot Questions” exhibition area, refreshments and food will be
served.

Velkommen til Norsk økologisk forenings konferanse 2015!

Her finner du informasjon om konferansen.
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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
Underwood MJ, Rosen S, Engås A, Eriksen E (2014) Deep Vision: An In-Trawl Stereo Camera
Makes a Step Forward in Monitoring the Pelagic Community. PLoS ONE 9(11): e112304.
doi:10.1371/journal.pone.0112304
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