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Fra toppen!
God påske!
Påskeferien nærmer seg og de fleste tar seg formodentlig noen velfortjente
dager på fjellet eller ved sjøen og slapper av. Det kan vi gjøre i trygg forvissning
om at det ikke blir noen tvungen fusjon mellom UiB og HiB i denne omgang, slik
Kunnskapsministeren tegnet universitets- og høyskolekartet på onsdag denne
uken. I dag legges Stortingsmeldingen om UH-strukturen frem. På MN-fak. har
fusjonstanken med HiB også fått en lunken mottakelse, og Fakultetsstyret
vedtok at det ikke var grunnlag for å starte fusjonsutredninger nå. Fakultetsstyret
ba likevel på torsdag om at saken kan tas opp på nytt.
Fakultetsstyret behandlet også det administrative utviklingsprosjektet. Her startes en omstillingsprosess med sikte på å sentralisere personaladministrasjonen. Målet er å bygge opp én felles
administrasjon som skal tilby personaladministrative tjenester til alle institutter, sentre og fakultetsadministrasjonen. Begrunnelsen for vedtaket er at dette muliggjør saksbehandling på ett nivå,
effektivisering og forbedring av rekrutteringsprosessene og enhetlig personalbehandling uavhengig av
hvor på fakultetet en er ansatt. Det blir allmøte om saken onsdag 8. april kl. 14.00-15.30 i Aud. 2 på
Realfagbygget, og alle involverte vil bli invitert til individuelle informasjonssamtaler (omstillingsavtaler).
Et stort påskeegg går til Jeppe Kolding som er blitt en populær invitert foredragsholder i inn- og
utland. Den mest prestisjefylte invitasjonen kom nok denne uken, da han ble invitert til å sitte i en
paneldiskusjon under 2015 Borlaug Dialogue International Symposium. Symposiet er en del av World
Food Prize sitt årlige arrangement i Iowa, USA, i oktober, etablert av Nobelprisvinner Norman Borlaug.
Sammen med Jeppe kommer andre ikke ubetydelige personligheter som Ban Ki-Moon, Tony Blair,
Lula da Silva og Bill Gates. Gratulerer til Jeppe med denne store anerkjennelsen for sine viktige bidrag
på denne forskningsarenaen! Gratulerer også med 60-årsdagen i påsken! Og god påske til alle!
Hilsen Anders

Ukens bilde

Campanula biebersteiniana
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 …

VIKTIG INFORMASJON / HMS
HMS-forslagskasse - BIOs HMS-sider - UiBs HMS-portal - Treningstilbud - Avviksmelding

Ekspedisjonen påske
Ekspedisjonen/administrasjonen holder stengt
onsdag 1. april. Det vil heller ikke være
anledning til å sende frysepakker i uke 14.

Reception Easter
The reception/administration will be closed
st
Wednesday 1 April. It will not be possible to send
freezepackages in week 14.

Ryddedag 15. april
Vi arrangerer ryddedag onsdag 15. april.
Detaljer om opplegget for ryddedagen kommer
i BIO-info nr 13/2015 fredag etter påske.

Clean-up day on 15 April
We organize a clean-up day at BIO on
Wednesday April 15th. More detailed information
in BIO-Info No. 13/2015 on Friday after Easter.

Høringssaker
Høring - Offentlig søknad EFSA/GMO/NL/2014/212 under EUforordning 1829/2003
Miljødirektoratet har sendt på høring søknad EFSA/GMO/ NL/2014/121 under EU-forordning
1829/2003. Søknaden gjelder godkjenning av genmodifisert soya MON 87751, til bruksområdene mat,
fôr, import og prosessering. Saksdokumenter og annen relevant informasjon. Vi gjør oppmerksom på
kort høringsfrist i saken, og ber om at eventuelle innspill sendes fakultetet innen mandag 30. mars.

PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider

Påskeferie?
Skal du ha noen ekstra feriedager i forbindelse med påskeferien? Da må du huske å registrere din
ferie i personalportalen PAGA. Ta gjerne kontakt med BIOs personalseksjon hvis du har spørsmål
eller trenger hjelp.

Intensivkurs i norsk trinn 1 i sommer
UiB tilbyr intensivt norskkurs på sommeren for internasjonale forskere (ansatte + ektefelle/partner av
internasjonale forskere) og studenter. De tidligere år har det bare vært 5 plasser for gruppen
forskere/partnere, men i år har vi fått hele 15 plasser.
Dette kurset er spesielt for de som kommer ny til UiB nå i vår/sommer. Det kan være en grei start på
tilsettingsforholdet ved UiB og et godt tilbud når det ellers er relativt stille på universitetet. Så har dere
folk på vei inn, men som ikke er på plass til 15. mai (søknadsfrist) - så sørg for å få inn en søknad de
dersom de vil ta kurs i sommer og ikke vente til høsten. Mer info og påmelding

Innføringskurs i nynorsk
UiB tilbyr eit innføringskurs i nynorsk for framandspråklege tilsette i april (12 timar fordelt over 3 dagar:
8.april, 15.april og 22.april). Dersom de har ein eller fleire personar med internasjonal bakgrunn tilsett i
ein administrativ stilling, eller annan type stilling som vil ha nytte av eit slikt kurs, vær venleg å informer
dei om tilbodet. Nærare informasjon og lenke til registreringsskjema er her
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Nyansatte - hjertelig velkommen til BIO!

Aud Halbritter

Anne-Laure Simonelli

Postdoktor
i effekter av klimaendringer i alpine
økosystemer, i forskningsgruppen EECRG
Stillingen
er
knyttet
til
prosjektet
”SEEDCLIM - The role of seeds in a
changing climate - linking germination
ecophysiology to population and community
ecology”,
finansiert
av
NORKLIMA
programmet fra NFR. SEEDCLIM integrerer
observasjonelle og eksperimentelle studier
på tvers av
storskala klimatiske gradienter i Norge for å
utforske hvordan klima og klima-endringer
påvirker alpine økosystem.

Postdoktor
ved bioCEED knyttet til til prosjektet ”How
implementation of PRactice can IMprove
relevance and quality in discipline and
professional Educations (PRIME)”, finansiert av
NFR. PRIME vil undersøke korleis utplassering
og styrket praksis kan bidra til læring i høyere
utdanning. PRIME bruker biologiutdanningene
som case og skal undersøke effekten av ulike
typar praksis på studenters motivasjon, læringsutbytte, studieprogresjon og sysselsetting. AnneLaure skal arbeide i en tverrfagleg gruppe og vil
sammen med senterleder og prosjektleder ha eit
særskilt ansvar for utvikling og evaluering av
praksiselementene i biologiutdanningen, både
ved UiB og UNIS. Hun skal også utarbeide
forskingsprosjekter
knyttet
til
utvikling,
gjennomføring og evaluering av undervisningsog
vurderingsopplegg
innenfor
biologiutdanningene.

Velferdstilbud fra UiB

UiBs velferdstilbud

Skikort - Eikedalen skisenter
Velferdsutvalget har kjøpt inn et
antall skikort ved Eikedalen skisenter
Priser: Voksen 16 år+: Dagskort kr. 270,(ord. 320,-) maks 2 kort. Barn 7-15 år
Dagskort kr. 210,- (ord. 260,-) maks 2 kort
Fremgangsmåte: send forespørsel til
post@poa.uib.no og kvitter ut kort i
ekspedisjonen i Christiesgt 18, 4 etg. Du
må godkjenne trekk i lønn ved kjøp av
skikort.

Ski cards at Eikedalen skisenter
The Welfare Committee has bought ski cards at
Eikedalen skisenter.
Prices: Adult 16 y+: Day card NOK 270 ,- (ord.
320,-) max 2 cards each
Children 7-15 y: Day card NOK 210,- (ord. 260,-)
max 2 cards each
You send a request to post@poa.uib.no. You
sign for the card and collect it from the reception,
th
Christiesgt. 18, 4 floor. You have to approve a
wage deduction to get the card.
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Ledige stillinger

UiBs ledige stillinger

Postdoktor i økologisk modellering ved BIO
Søknadsfrist 1. april. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i arktisk bentisk økologi ved BFE
Søknadsfrist 7. april. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i molekylær fiskeimmunologi ved BIO
Søknadsfrist 12. april. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i fiskeimmunologi ved BIO
Søknadsfrist 16. april. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i åtferdsøkologi (4 år) ved BIO
Søknadsfrist 15. juni. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i åtferdsøkologi (3 år) ved BIO
Søknadsfrist 15. juni. Her finner du stillingsannonsen.

Full Professor of Limnology at the Faculty of Life Sciences of the University of Vienna
Her finner du stillingsannonsen.

UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
Studere på BIO til høsten? Husk søknadsfrist 15. april
Studie minner om at søknadsfristen for masteropptaket høsten 2015 er 15. april.
Dersom du vil bruke påskeferien på å lese deg opp på de forskjellige programmene og hvordan du
søker kan vi anbefale våre nye nettsider; Studere på BIO til høsten? eller sjekk ut de forskjellige
masterretningene, forskningsgruppene eller presentasjonene fra masterdagen.

FORSKNING
Nyheter fra Gemini
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Ingen vil ta regningen for nye antibiotika», «Maritim
teknologi for ekstreme forhold» og «»Leire kan brukes til
karbonfangst»

Nyheter fra Forskningsrådet
Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker
er bl.a. «Hva får vi igjen for forskningen?», «Nå
omstrukturerer vi helseprogrammene», «30 millioner
kroner til geofagene», «Sølv til SkatteFUNN i EU-ranking»
og «FRIPRO satser på fagmiljøer med stort potensial».
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NYE UTLYSNINGER
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

Stipend til norsk student - Arctic Expedition 2015 «Students on ice»
Utenriksdepartementet, ved ambassaden i Ottawa, tilbyr eit stipend til ein norsk student ved høgskule
eller universitet som er interessert i å delta på ein to vekers lang ekspedisjon til kanadisk Arktis frå 27.
juli til 10. august i 2015. Målsettinga med stipendet er å fremme kunnskap og skape engasjement hos
norske studentar omkring forholda i Arktis - både utfordringar og muligheiter. Stipendet er spesielt
eigna for studentar som er interesserte og engasjerte i miljø- og klimaspørsmål og andre
vitskaplege og kulturelle tema knytt til nordområda. Prosjekt «Nordhordland biosfæreområde»
oppfordrar studentar som er frå Nordhordland å søkje dette stipendet. Om den norske ambassaden i
Canada veljer ut ein student frå Nordhordland, vil regionrådet i Nordhordland betale reisa
Norge/Canada t/r.
Søknadsfrist: 31.03.2015 Les mer her og her.

EuroMarine Call for (marine experts) nominees for IPBES assessments
IPBES, the Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, has opened a call for
nominations of experts. The already existing working groups structuring IPBES are lacking marine
experts. For this reason, EuroMarine, as part of its role as a stakeholder assisting this UN scientific
panel, is seeking to identify and nominate marine researchers that have the relevant expertise and are
willing to participate in providing the following deliverables:


2B: Regional and sub-regional assessments of biodiversity and ecosystem services (in
four regions, notably):
o



A regional and subregional assessment for Europe and Central Asia – first authors
meeting scheduled 31.08 – 04.09.2015 [up to 100 experts for this assessment]

2C: Scoping of a global assessment of biodiversity and ecosystem services – meeting
planned for 05.10-07.10 2015; [up to 20 experts for the scoping exercise].

To ensure inclusion of marine biodiversity and ecosystem aspects in these deliverables, EuroMarine
invites experts (nominees) to fill out the application form no later than March, 31st 2015. EuroMarine
will select the candidates among the received applications. For additional information, read here or
contact Isabel Pinto or the EuroMarine Secretariat
Application deadline: 31.03.2015. Application form; More info

Short-Term Scientific Mission under COST Action FA1305: EU Aquaponics Hub: Realising
Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU
The EU Aquaponics Hub is a 4-year COST networking Action that unites a heterogenous group of
scientists, researchers and SMEs from around the world to better understand the state of knowledge
in aquaponics in Europe and around the world and to facilitate innovation and education in this field of
sustainable fish and vegetal food production. Financial support is available to eligible applicants to
carry out a Short Term Scientific Mission (STSM) that will specifically contribute to the scientific
objectives of this COST Action. Currently 2 STSMs have been funded under COST Action FA1305:
1. "The nutritional content of fish aquafeeds for aquaponics"
These funds will finance two grants to PhD students or early career postdoctoral researchers (less
than 8 years since the award of the PhD) to undertake a STSM for 6 weeks in the period of MayJune 2015 The researchers will be hosted by the University of Thessaly in Volos, Greece. A fixed
grant of €2500 will be awarded to each researcher as a contribution towards the cost of travel,
board and lodging. Read more.
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2. "Tomato production in aquaponic systems – nutrient mass balance of different
fertilization regimes"
These funds will finance 1 or 2 grants to PhD students or early career postdoctoral researchers to
undertake a STSM for 8 weeks in the period of April-June. The researchers will be hosted by the
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Waedenswil, Switzerland. A fixed
grant of € 2500 (plus € 500 from ZHAW to cover for high costs of living in Switzerland) will be
awarded to each researcher as a contribution towards the cost of travel, board and lodging. Read
more.
Application deadline: 15.04.2015
For more information, contact Ole-Kristian.Hess-Erga@niva.no or click here.

Fagbokforlagets skrivestipender
Fagbokforlaget tildeler skrivestipender for inntil 250 000 kroner årlig. Med det rette prosjektet kan hele
eller deler av stipendet bli ditt. Skrivestipendet tildeles etter søknad og prosjektskisse, og forutsetter
utgivelse på Fagbokforlaget. I tillegg til stipend får du tilgang én av forlagets skrivestuer i Sopot
(Polen), på Vigmostad (Lista) eller i Myrkdalen (Voss). Stipendet er øremerket skriveprosjekter som
skal produsere nyskapende grunnleggende lærebøker for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på
bachelornivå. Fagbokforlagets skrivestipender administreres av redaksjon for høyere utdanning.
Søknadsfrist 08.05.2015. Les mer.

SIU fellesutlysningen 2015 og Søkerseminar
Medio april lyser SIU ut midler til fire ordninger: Prosjektmidler
Nordområdeprogrammet, Nordisk-russisk samarbeid og Eurasiaprogrammet:
Prosjektmidler for Nord-Amerika
Nordområdeprogrammet
Eurasia
Nordisk-russisk samarbeid

Kortsiktige prosjekter
Langsiktige og kortsiktige prosjekter
Langsiktige og kortsiktige prosjekter
Langsiktige og kortsiktige prosjekter

for

Nord-Amerika,

Ca 2 000 000
Ca 22 000 000
TBA
Ca 3 000 000

Søknadsfrist alle utlysningene: 23.09.2015.

Søkerseminar for fellesutlysningen 2015
Det blir felles søkerseminar for de fire utlysningene onsdag 29.04.2015 på Hotell Park Inn på
Gardermoen. Seminaret er åpent for både faglige og administrativt ansatte som ønsker å søke i ett
eller flere av programmene.
Påmeldingsfrist: 15.04.2015. Påmeldingslink og programmet finnes her.

Horisont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (IF)
Individual Fellowships (IF) kan gi midler til postdok-opphold:
• European Fellowship - I Europa, 12-24 måneder, hvor prosjektforslaget skrives i samarbeid med
vertsinstitusjonen
• Global Fellowships - I land uten for Europa på 12-24 måneder med en obligatorisk returperiode i
Europa på 12 måneder Prosjektforslaget skrives i samarbeid med vertsinstitusjonen for
returperioden.
Midlene fra IF er enhetskostnader som lønn-, mobilitets-, driftskostnader og overhead til
vertsinstitusjonen.
Søknadsfrist: 10.09.2015 Les mer
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KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
FortHjort Seminar 9 April

Time: 09.04.2015 14:00 - 15:00
Location: IMR, Skuten, C. Sunds gate 64
Lectures by: Ilker Fer (UoB), Annette Samuelsen (NERSC) and Cecilie Broms (IMR)
Ilker Fer (UoB): Mixing processes in ocean fronts
Annette Samuelsen (NERSC): Modeling the mesoscale eddies and their effect on primary
production and zooplankton distribution
Learn more

Jacques Monod Conference «Marine Eco-System Biology»
Place: Station Biologique CNRS, Roscoff (Brittany), France,
Time: June 22-26, 2015
Abstract submission deadline: 07.04.2015. Read more.
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Conference for Biology Students – SymBioSE2015
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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

Eichner C, Dalvin S, Skern-Mauritzen R, Malde K, Kongshaug H, Nilsen F (2015) Characterization
of a novel RXR receptor in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis, Copepoda) regulating growth
and female reproduction. Bmc Genomics 16 http://dx.doi.org/10.1186/s12864-015-1277-y

Johannessen TV, Bratbak G, Larsen A, Ogata H, Egge ES, Edvardsen B, Eikrem W, Sandaa RA.
(2015) Characterisation of three novel giant viruses reveals huge diversity among viruses infecting
Prymnesiales (Haptophyta). Virology 476:180-188 http://dx.doi.org/10.1016/j.virol.2014.12.014

Law R, Kolding J, Plank MJ (2015) Squaring the circle: reconciling fishing and conservation of aquatic
ecosystems. Fish and Fisheries 16:160-174 http://dx.doi.org/10.1111/faf.12056

Markussen T, Agusti C, Karlsbakk E, Nylund A, Brevik O, Hansen H (2015) Detection of the
myxosporean parasite Parvicapsula pseudobranchicola in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using in
situ hybridization (ISH). Parasites & Vectors 8 http://dx.doi.org/10.1186/s13071-015-0718-4

Prihartato PK, Aksnes DL, Kaartvedt S (2015) Seasonal patterns in the nocturnal distribution and
behavior of the mesopelagic fish Maurolicus muelleri at high latitudes. Marine Ecology Progress Series
521:189-200 http://dx.doi.org/10.3354/meps11139
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