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Fra toppen!
Marine dryss
Rapporten fra det marine evalueringspanelet forelå denne uken. Her får UiB mye
skryt for omfanget og nivået på den marine forskningen. Også BIO fremheves som
et institutt som leverer gode resultater og med god bredde i forskningen. Panelet
peker på en del organisatoriske utfordringer for UiB når det gjelder det marine
satsingsområdet. Strategiutvalget for marine fag blir omtalt i lite flatterende ordelag
gjennom annenhånds opplysninger. Litt underlig at ikke panelet har intervjuet
Strategiutvalget direkte.
Det er likevel ikke tvil om at det er behov for å ta noen overordnete organisatoriske grep hvis vi skal
løfte den marine satsingen til noe mer enn fine ord. Marin forskning er ressurskrevende, både i form
av forskningsfartøy, laboratorier, utstyr og mennesker. UiBs budsjettmodell med flate rammekutt og
husleieøkninger utover generell prisstigning rammer jo nettopp systematisk de store fagmiljøene (som
BIO) og de som trenger mye areal per ansatt for å drive forskningen sin (som de eksperimentelle
fagene). Kan vi håpe at noe av de strategiske avsetningene som Universitetsstyret har gjort vil drysse
tilbake til BIO?
Julegavene fra Forskningsrådet denne uken var også pakket inn i blått. Om ikke utbyttet var
overveldende, lyktes vi med en rekke gode søknader. Først og fremst en stor gratulasjon til Gyri
Teien Haugland med Toppforskerstipend fra Havbruksprogrammet! En flott anerkjennelse til en av
våre yngre, lovende forskere. Dernest gratulasjoner til Ivar Hordvik (også Havbruk), Jarl Giske
(FRIMEDBIO), Eric Thompson, Thorolf Magnesen og samarbeidspartnere (BIOTEK2021) og Ralf
Kellmann og Alessandra Eustaquio (BIOTEK2021), som alle trakk i land spennende
prosjektbevilgninger på det marine feltet.
For noen uker siden fikk vi vite at NOFIMA sin SFI-søknad om bærekraftig havbruk ctrlAQUA, der BIO
v/Sigurd Stefansson er partner sammen med Uni Research Miljø (Sigurd Handeland, Lars
Ebbesson, Christofer Troedsson m.fl.) og en rekke andre partnere også gikk inn. Gratulerer!
Fortsatt venter vi på svar fra den store Økosystem-utlysningen, der vi også sendte mange søknader.
Håpet om noen flere presanger under BIO-juletreet lever videre.
Hilsen Anders

Ukens bilde

Amaryllis i desemberblomst
Fotograf : Irene Heggstad

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
Helse, Miljø og Sang!

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Ny og enklere e-postadresse for alle ansatte ved UiB
Forkortelse til avdeling eller område skal fjernes fra domenenavnet. Alle e-postadresser vil slutte med
@uib.no. Sentraladministrasjonen får ny e-postadresse 4. desember, mens resten av universitetet får
den nye adressen 12. mars. Her kan du lese mer om dette.

Nyheter fra Gemini

Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a. «Vitner om
enorm hjernekapasitet», «- Viktig med ulik undervisning for å dyrke
talentene», «- Fornyet nobelforelesnings-sjangeren» og «Falsk alarm,
eller…?»

Nyheter fra MEDVIZ
Her finner du nyhetsbrev 8 for desember fra Medviz.
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BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

15. desember

Ph.d. Prøveforelesning Torill Vik Johannessen

13:15, Seminarrom K3, Biologen

16. desember

Mastereksamen - Piero F. Lopez

10:15, Seminarrom K3, Biologen

17. desember

Ph.d. Midtveisevaluering Hans Jácup Jacobsen 14:15, Seminarrom K3, Biologen

17. desember

Ph.d. Midtveisevaluering Hans Jácup Jacobsen 14:15, Seminarrom K3, Biologen

18. desember

Mastereksamen - Camilla Håkonsrud Jensen

10:15, Seminarrom K3, Biologen

UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
Ph.d. Midtveisevaluering Hans Jácup Jacobsen: A novel approach to reduce the Anti-Nutritional
Factors and increase of the nutritional value of soybean meal in Atlantic Salmon
Veil: Katerina Kousoulaki, Andreas Nordgreen, Karin Pittman, Åge Otherals, Tor-Andreas Samuelsen
Evalueringspanel: Professor II Kristin Hamre (leder), Professor Ivar Rønnestad, Professor Tom
Klepaker
Tid og sted: Onsdag 17. desember kl. 14:15, Seminarrom K3, Biologen.

Ph.d. Prøveforelesning Torill Vik Johannessen: What traits in viruses and virus-host interactions are
prerequisites for pandemics and epidemics
Bedømmelseskomité: Førsteamanuensis Kjersti Sjøtun, Professor Henrik Glenner, Professor II Egil
Karlsbakk.
Tid og sted: Mandag 15. desember kl. 13:15, Seminarrom K3, blokk B, Biologen.

Mastereksamen - Piero F. Lopez: Changes in growth under size-selective
mortality using otolith microstructure analysis
Piero F. Lopez vil presentere sin masteroppgave i fiskeribiologi og forvaltning
Veiledere: Mikko Heino, Beatriz Diaz-Pauli., Intern sensor: Hans Tore Rapp.
Sensor: Petter Fossum, HI.
Tid og sted: Tirsdag 16. desember, kl. 10:15, Seminarrom K3, Biologen

Mastereksamen - Camilla Håkonsrud Jensen: Intensive aquaculture: Life
history responses in energy allocation towards o spring in salmon lice
(Lepeophtheirus salmonis).
Camilla Håkonsrud Jensen vil presentere sin masteroppgave i Biologi, BEØ
Veiledere: Arne Skorping, Adele Mennerat. Internsensor: Thorolf Magnesen.
Sensor: Odd Jacobsen. HiB.
Tid og sted: Torsdag 18. desember, kl. 11:15, Seminarrom K3, Biologen
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PERSONAL OG VELFERD
Nyansatte - hjertelig velkommen til BIO!

Florian Eggers
Stipendiat i populasjonsbiologi hos sild
Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Fiskeriøkologi og
havbruk ved BIO og forskningsgruppen Pelagisk fisk ved
Havforskningsinstituttet. Stillingen blir også knyttet til HJORT
senteret for marin økosystemdynamikk.

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.
Administrasjonssjef ved Institutt for biologi
Søknadsfrist 21. desember 2014. Her finner du stillingsannonsen.

KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
Mer om kurs, møter, seminar og arrangement, finner du her.
Hardangerfjordseminaret Levende Fjord - Levende Kyst
Når: Fra 29.01.2015 kl. 10:00 til 30.01.2015 kl. 14:00
Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø
Naturvernforbundet ynskjer saman med Hardangerfjordseminaret velkommen til ein ny møteplass for
kystforvaltning. Det blir to dagar pakka med mykje ny og nytting informasjon, erfaringsutveksling og
diskusjon. Hardangerfjordseminaret har i løpet av åtte år blitt ei kjent og godt besøkt hending i
Hardanger. No har vi fått mannen bak seminaret med oss på å utvikle eit liknande konsept i våre tre
nordlegaste fylker. Målet er at seminaret skal bli ei årleg rullerande hending, og vi startar 29.-30.
januar 2015 i Bodø. Her vil du få lære om kystforvaltning, problema med oppdrettsnæringen og andre
store næringar, om pågåande forskingsprosjekt og ny kunnskap. Forsking, forvaltning, næring og
miljøinteresser er invitert til to spanande dagar med fagleg påfyll og diskusjon.
Følg denne lenken for Invitasjon med foreløpig program og skjema for påmelding.

Internasjonaliseringskonferansen 2015: Tromsø 11. og 12. mars
Konferansen arrangeres i vakre Tromsø 11. og 12. mars 2015, med UiT
Norges arktiske universitet som vertskap.
Internasjonaliseringskonferansen er årets mest sentrale møteplass for alle
som er involvert i arbeidet med internasjonalisering av høyere utdanning i
Norge. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom SIU, universiteter og
høyskoler.
Tema: Morgendagens internasjonalisering.
På siu.no/ik15 finner du lenke til påmeldingsskjema og informasjon om programmet. Fristen for tidlig
påmelding til Internasjonaliseringskonferansen 2015, som er den 18. desember. Ved tidlig påmelding
er konferanseavgiften kr. 1500. Det er mulig å melde seg på konferansen frem til 10. februar, men da
til ordinær pris, kr. 2000.
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