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Fra toppen!
Godt oppmøte
Da er vi i gang! Denne uken var det mottak og opprop i klasser og på program.
Det har myldret med ferske bachelorstudenter og fadderbarn, og et nytt kull med
masterstudenter som har stått i kø utenfor Oddfrids og resten av studieadministrasjonens kontorer for å få gode råd om hvilke kurs de skal melde seg
på. Etter hvert har vi også fått oversikt over hvor mange som har møtt frem for å
delta på de ulike programmene.
Tallenes tale er 92 fremmøtte til bachelorprogrammet i biologi (85 studieplasser), 16 til
bachelorprogrammet i bærekraftig havbruk (15 studieplasser), 20 til bachelorprogrammet i miljø- og
ressursfag (hvorav 10 til matnat-retningen, med 15 studieplasser), og 33 nye masterstudenter. I det
første opptaket til profesjonsstudiet i fiskehelse med 25 studieplasser har vi 28 fremmøtte. Dette er
gode tall, og så blir jobben for alle som er involvert i undervisningen å sikre at frafallet blir så lite som
mulig.
BIO102-studentene (rekordmange 97 stk!) som skal på feltkurs i Aurlandsdalen de neste ukene, er
igjen rammet av brann i Gudvangatunnelen. Konsekvensen blir en fem timers omkjøring over
Hardangervidda. Trøsten får være at de får både se og oppleve mer flora og fauna, flere biotoper og
flere organismer enn de ellers ville fått.
Ellers er det under fire uker til NFR-fristen 9. september. Foreløpig oversikt viser ikke veldig stor
søknadsaktivitet. Forhåpentligvis tar det seg opp nå når ferien er over for de aller fleste.
God helg og nyt sommerkvelden!
Hilsen Anders

Ukens bilde

“Albinosnegl”
Fotograf: Ingunn Wergeland
Ingunn fant denne digre
«albinosneglen» ved hytten
sin i Skjolden i sommer. Vi
er spente på om noen av
biologene har kommentarer
til dette funnet?

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

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB
Høstsemesteret 2015: Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august.
Søknadsskjema med instrukser. Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i
forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og
masterstudenter finner du her. Søknader til forsøksdyrutvalget om tillatelse til å utføre forsøk med dyr,
bør være innsendt 3 måneder før forsøkstart.
Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje, Bioblokken. 50 % av
estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og
innbetales etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, beredskapsvakt, vedlikehold,
oppgradering og innkjøp av forbruksmateriell på avdelingen. Brukerne vil få bedre oversikt over
kostnader forbundet med forsøksgjennomføring, og romansvarlig vil få større forutsigbarhet til å
planlegge arbeider og innkjøp av forbruksmateriell.
Brukere
priskategori
fast/md
Intern, master, PhD uten prosjektfinansiering
1
500,BIO med prosjekt finansiering
2
2000,Eksterne
3
4000,(Eksempel: Klimarom 10 m2, priskategori 1: 500,- + (10 m2 X 100,-) = 1500,-/md)

m2/md
100,200,400,-

Frank Midtøy
Leder levendelaboratoriene

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Arrangement

Tid og sted

18. august

Mastereksamen Lena Arntsen

Kl. 10:00, K3, Biologen

20. august

Frokostseminar om lakselus

Kl 09:00-12:00, Britannia Hotell, Trondheim

21. august

Disputas Rebecca Emma Holt

Kl. 10.15, Stort auditorium, HIB,
Thormøhlensgate 55

Høringssaker
Invitasjon om å gi innspill til Miljødirektoratets program for nye miljøgifter
Miljødirektoratet er i ferd med å planlegge programmet for å finne nye miljøgifter for 2016 og vi trenger
innspill til hvilke stoffer som burde undersøkes. Dersom din organisasjon har innspill kan du bruke
vedlagt mal innen fredag 11. september. Innspillene sendes til Sjur Andersen Vi ønsker innspill på
stoffer/stoffgrupper vi har lite eller ingen data fra før, men som kan utgjøre et miljøproblem. Innspillet
skal inneholde en kort beskrivelse av hvorfor og hvor (lokalitet/matriks) stoffet burde undersøkes i
norsk miljø, se vedlegg. En god begrunnelse for stoffene som foreslås er viktig og vil øke muligheten
for at stoffet prioriteres. Innspillene vil prioriteres i programgruppa for screening. Dersom innspillet blir
prioritert vil stoffet undersøkes i 2016 med rapport i 2017.
Screeningens formål:
• Tidlig varsling av miljøproblemer
• Primært skal screeningovervåking omfatte ”nye” miljøgifter
• Screeningovervåkingen kan også omfatte nye problemstillinger ved velkjente miljøgifter.
• Grunnlag for å avgjøre om et stoff bør innlemmes i langsiktige overvåkingsprogrammer
Mer informasjon og rapporter.
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Forslag til grenseendring av Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommunemelding om
oppstart av arbeid med å finne kompensasjonsareal
Høringsfrist 15. september. Her finner du høringsdokumentene.

PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider
Professoropprykk
Vi minner om fristen for å søke om professoropprykk 15. september. Retningslinjer og søknadsskjema
finner du her.

Nyansatte - hjertelig velkommen til BIO!

Peder Jansen

Sergey Budaev

Professor II i lakselus-populasjonsdynamikk
Stillingen er innrettet mot populasjonsdynamikk/modellering av lakselus og knyttet
til problemstillinger på spredning av
lakselus, spredning av resistens gener hos
lakselus. Bruk av statistiske metoder og
analyser og modellering av data til å forstå
hvordan lakselus og genetiske markører
(for eksempel markører for legemiddelresistens) spres vil være sentralt.

Forsker i evolusjonær økologi
Stillingen er finansiert av FRIMEDBIO, NFR og
knyttet til forskingsgruppen Teoretisk økologi.
Prosjektet «Adapted heuristics and architecture:
towards an understanding of personalities and
phenotypic diversity», studerer arkitekturen for
avgjørelser hos dyr og effekter av den.
Forskingen skal fokusere på adaptive effekter av
denne arkitekturen på individene, genbassenget
og for fenotypisk variasjon i bestanden, inkludert
personlighetsvariasjon. Ideen bak prosjektet er
utviklet for pelagisk fisk og skal videreutvikles og
brukes i andre habitat og for andre typer dyr.

Ledige stillinger

UiBs ledige stillinger

Stipendiat i fiskeribiologi (fiskevelferd) ved BIO
Søknadsfrist: 15. august. Her finner du stillingsannonsen

Fiskehelsebiolog / veterinær ved ILAB
Søknadsfrist 24. august. Her finner du stillingsannonsen.
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Stipendiat i marin toksikologi ved BIO
Søknadsfrist 10. september. Her finner du stillingsannonsen.

Faculty position at SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY, UCSD
We seek outstanding candidates in Polar Science. To apply by September 15, 2015 deadline, go to:
Assistant Professor or Associate/Full Professor Learn more.

PhD Fellowship ved AZTI (Basque Country, Spain)
“Development and application of molecular methods for the early detection of marine Aquatic Invasive
Species” Søknadsfrist 20. september. Her finner du stillingsannonsen.

PhD projects at Plymouth University on green/eco-engineering
Plymouth University will shortly be announcing 50 studentships for study commencing in 2015/16

2 PhD positions: drought x grazing in Alberta, Canada
We are seeking two highly motivated/hardworking students to fill two funded PhD positions at the
University of Alberta.
The first PhD position will focus on above- and below-ground plant responses to drought and grazing
systems. The second PhD position will focus on greenhouse gas fluxes and carbon pools in response
to drought and grazing systems.
Successful candidates can begin now or as late as 31 May 2016. Please direct questions or, to apply,
send a cover letter detailing your research interests, CV and unofficial transcripts to Cameron Carlyle:
cameron.carlyle@ualberta.ca and JC Cahill cahillj@ualberta.ca.

UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
Disputas Rebecca Emma Holt
"Climate-Induced Evolution of the Behaviour and Life-History Strategies of Atlantic Cod (Gadus
morhua): A Modelling Approach”
Veiledere: Christian Jørgensen, Øyvind Fiksen
Bedømmelseskomite: Research Associate Professor Joseph Bernardo, Texas A&M University, USA,
Senior Lecturer Tara Marshall, University of Aberdeen, Scotland, Professor Arne Skorping, UiB.
Leder av disputasen: Professor Anne Gro Vea Salvanes, UiB
Tid og sted: Fredag 21. august kl. 10.15, Stort auditorium, HIB, Thormøhlensgate 55

Mastereksamen - Lena Arntsen
“The whale species along the Norwegian coast in the Holocene-Identification by ZooMS”
Lena Arntsen holder 18. august avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi,
biodiversitet, evolusjon og økologi.
Veiledere: Anne Hufthammer, Mike Buckley. Intern sensor: Lawrence Kirkendall. Sensor: Odd
Jacobsen.
Tid og sted: Tirsdag 18. august kl. 10:00, K3, Biologen
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FORSKNING
Nyheter fra:
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Dette kan være starten på Kinas kollaps», «Med hodet i
skyene, bjeffende opp feil tre», «Hva er et godt hjem for
demente?», Hvordan får du en trygg hund?» og «Norsk
landbruksteknologi skal ut i verden».

Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker er
bl.a. «Forskningsrådet i tall 2014» og «Lovende Ebolavaksine»

NYE UTLYSNINGER
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

Liliane Bettencourt prize for Life Sciences
The Prize, endowed with 300.000 Euro will be awarded in 2016 to outstanding researcher in life
sciences, under the age of 45 years. Candidates will have to fill in a preselection form before
10.09.2015 (short CV, summary of scientific contributions, list of 5 significant publications in the last 10
years). Candidates will also require a support letter from the nominating university. Those wishing to
nominate a candidate are asked to inform the department by 01.09.2015 e-mail:
sjoukje.kuipers@uib.no.
Nomination deadline: 01.09.2015

MØTER, SEMINAR OG KURS
Frokostseminar om lakselus 20. August

Sea Lice Research Centre (SLRC) inviterer til frokostseminar på Britannia Hotell i Trondheim 20.
august kl 09:00-12:00.
Forskere og bedrifter i SLRC kommer vi til å presentere tema og resultater som er aktuelle for ulike
aktører innen havbruksnæringen. I tillegg vil vi presentere noen tanker rundt eksisterende utfordringer
og hva som ventes å komme de nærmeste årene. Store deler av havbruksnæringen er samlet under
Aqua Nor i uke 34, og det er også mulig å treffe flere av partnerne i SLRC på ulike stander der.
Lenke til program og påmelding.
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NTVA: Seminar i Tromsø: Fremtidsmulighetene i de nordlige og i de polare havområdene
Norges Tekniske Vitenskapsakademi – NTVA og UiT Norges
arktiske universitet inviterer til ettermiddagsseminar torsdag 3.
september 2015 kl. 1630 på Norges Fiskerihøgskole ved
Norges Arktiske Universitet, Breivika, TROMSØ.
Her finner du mer informasjon om seminaret.
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.
Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding innen tirsdag 1. september.

Landmøter Norad
Her finnes en oversikt over åpne seminar og møter som Norad inviterer til.

Oversikt over høstens NFR kurs
Forskningsrådet tilbyr i høst en rekke gratis H2020-kurs. Den foreløpige oversikten finner du her.

Universitetsaulaen åpner i september
Den offisielle åpningen av universitetsaulaen finner sted 2. september, og over de neste to ukene blir
det bl.a. foredrag av Terje Tvedt, surferockbandet Hvitmalt Gjerde, en dag med barneuniversitet og
avslutningskonsert med slagverkssymfoni og videokunst. Dette er noen av ingrediensene i
åpningsukene for den nye Universitetsaulaen i Bergen.

De fleste arrangementene er åpne for alle, og det blir gratis adgang. Et mer detaljert program finner
du her.
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EndNote Workshop for Experienced Users
This workshop addresses users who already know how to build an EndNote library and use it for
citations in a manuscript. The workshop will mainly focus on using EndNote as a database tool
managing your references.
Date: 27.08.2015 - 12.15 to 14.00
Registration deadline: 25.08.2015 - 23.55
Registration link: Register for workshop
Contacts: Hege Folkestad
Location: High Techology Building, Flab1/Datalab 1130
Learn more

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here
Ingen nye artikler siden forrige ukes lange liste.
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