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Fra toppen!
Publisering ved BIO - og nivå 2
Universitetsbibliotekar Susanne Mikki la nylig frem en rapport som beskriver
publiseringstrendene ved UiB i perioden 2005-2014. UiB viser samlet en
nedgang på 4,4 % i antall publikasjonspoeng i 2014 i forhold til 2013. For
universitetssektoren totalt er det en fremgang på 6,3 %. For de som lurer på hva
et publikasjonspoeng er for noe, sjekk forklaringen på Database for høyere
utdanning sine nettsider. Kort forklart gis det 1 poeng for vitenskapelige artikler i
tidsskrift rangert på nivå 1, og 3 poeng for artikler på nivå 2. Poengene skal
imidlertid deles på alle medforfattere, slik at jo flere medforfattere fra andre
institusjoner, jo færre forfatterandeler og publikasjonspoeng til oss.
MN-fakultetet produserer klart flest publikasjonspoeng ved UiB (583 i 2014), men har hatt en utflating
de siste årene. Ser vi på instituttnivå, er BIO en sinke. Til tross for at vi er det største instituttet på
fakultetet, ligger vi på 3. plass i antall publikasjonspoeng (97). Her har vi ligget noenlunde stabilt siden
2010. I forhold til poeng per førstestilling/postdoc ligger BIO på en begredelig 5. plass (1,2).
Siden det totale antallet publikasjoner viser en jevn, men svak stigning, skyldes nok dette spesielt at vi
ikke er særlig flinke til å publisere i nivå 2-tidsskrift. Vi har rundt 20 % publikasjonsandeler på nivå 2,
og der har vi ligget i 10 år. Gjennomsnittet på fakultetet i 2014 er 32 %, og de flinkeste ligger på 48 %
(MBI) og 38-39 % (GEO og Matematisk institutt). Her kan vi heller ikke skylde på fagnøytralitet, siden
biologene ved både UiO og NTNU er langt bedre enn oss, med rundt 30 % nivå 2-andeler.
Vi har lenge hatt en beskjeden ambisjon om å løfte oss til 25 % publikasjonsandeler på nivå 2. Vi har
langt igjen til vi er der. Alle som nå sitter med et manus i hendene må vurdere om ikke det finnes et
nivå 2-tidsskrift som passer til dette arbeidet. Let i DBHs oversikt over publiseringskanaler. Husk at
det ikke bare er under Biologi det finnes relevante tidsskrift. Også under Medisin, Veterinærmedisin,
Farmakologi osv, finnes det gode tidsskrift det er verdt å titte på og publisere i. Nivå 2-inndelingen kan
selvsagt diskuteres, og det kan bli endringer i dette på nyåret, men i utgangspunktet er nivå 2-tidsskrift
tidsskrift med høyere impact faktor, og dermed et bredere nedslagsfelt, enn tidsskrift på nivå 1.
Noen ganger er det verdt å spørre seg om ikke man bør legge litt mer arbeid ned i en studie, vente litt
med å publisere, eller slå sammen data man hadde tenkt skulle gå i to artikler, til en artikkel med mer
tyngde som har større sjanse til å nå frem i et høy impact faktortidskrift. I dette tilfellet er ikke 1+1 lik 2.
Dagens nivå 2-artikkel er skrevet av Nigel Finn, Francois Chauvigne, Jon Anders Stavang og
medforfattere i Nature Communications. Gratulerer!
Hilsen Anders

Ukens bilde

Ivrig student på feltkurs i
Bio102 på Lygra
Fotograf: Mari Heggernes Eilertsen

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

Reminder: BIO internal deadlines towards the RCN deadline: Sept 9
Notify the department of your “intent to apply” – email: Sjoukje.kuipers@uib.no
Open and share your NFR e-application with the department. Please use email
address: post@bio.uib.no
Aug 17-28:
Preparation of budget with BIO administration. Budgets must be prepared in
accordance with the new TDI budgeting model – email: Thomas.hugoy@uib.no
Aug 28 (today): Deadline to deliver final budgets and a half-page application plan – email:
Sjoukje.kuipers@uib.no
Aug 31-Sept 8:
Finalization of last administrative formalities (including partner projects)
Please respect the internal BIO deadlines for proposal submission. Should you need an extension for
any of the above, please notify Sjoukje and/or Thomas.
Aug 7:
Aug 14:

Fysisk aktivitet for UiB ansatte i arbeidstiden
Som annonsert i BIO-info 26/2015, er det fra og
med høsten 2015 mulig for ansatte ved UiB å
trene inntil 1 time per uke i arbeidstiden, dersom
man følger premissene for hvordan fysisk aktivitet
kan gjennomføres. Det er i den forbindelse i satt
opp tre gratis treningstimer for ansatte med
oppstart i uke 35. Der gruppetimen blir
gjennomført kan svømmehall og styrkerom også
benyttes i samme tidsrom. Her finner du mer
informasjon.

Physical activity during working hours
From autumn 2015, it is possible to exercise up
to 1 hour per week during working hours.
Terms of how physical activity can be carried
out are drawn-up (NO).

Treningstider Studentsenteret:
Mandag kl. 15.15-16.00: Styrketrening i sal
Torsdag kl. 07.30-08.15: Styrketrening i sal
Treningstid Årstadveien 25:
Fredag kl. 11.45-12.30: Styrketrening i sal

Classes at Studentsenteret:
Monday 15.15-16.00
Thursday 07.30-08.15
Classes at Årstadveien 25:
Friday 11:45-12.30

UiB offers group activities for employees free
of charge with an instructor from week
35. During these hours are the swimming pool
and gym also available for UiB employees.
Learn more.

Strålevernkurs
3-dagers strålevernkurs tilbys lokale strålevernkoordinatorer, ansatte og Phd- og masterstudenter ved UiB
som benytter ioniserende strålekilder i sitt arbeid. Søknadsfristen er 1. oktober. Kurset blir avholdt fra 13.-15.
oktober og avsluttes med en kursprøve. Informasjon om strålevern finnes i HMS-håndboken.

PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider
Ergonomisk vurdering av kontorarbeidsplasser ved BIO

Ergonomic evaluation of office work
places at BIO

Onsdag 23. september kommer UiBs bedriftsfysioterapeut til BIO for en ergonomisk vurdering
av kontorarbeidsplassene til nytilsatte siste
semester. Dere som er nytilsatte kommer til å få
en egen epost om dette.

On
Wednesday
23
September,
UiB’s
physiotherapist will visit BIO for an ergonomic
assessment of office workplaces for our new
employees. The new employees will receive a
separate email about this.

Det vil også være anledning for andre ansatte å
melde sin interesse for en slik ergonomisk
vurdering. Gi et ord pr epost til Linda Vagtskjold
dersom du ønsker besøk av fysioterapeuten den
23. september.

There will also be an opportunity for other
employees to register their interest for such an
ergonomic assessment. Give a word by email to
Linda Vagtskjold if you would like a visit from the
physiotherapist on September 23.
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Velferdstilbud fra UiB

UiBs velferdstilbud

Invitasjon til Alumnusdagen 12. september
Kjære kollega, du er herved invitert til Alumnusdagen 2015!

Alumnusdagen er en ny, årlig tradisjon ved Universitetet i Bergen. Dette er dagen da våre tidligere
studenter inviteres tilbake til Høyden for faglig påfyll, fest og gjensyn med universitetet. Vi ønsker at
våre ansatte også skal komme, og vil med dette oppfordre våre kolleger til å melde seg på – dere er
hjertelig velkomne!
Se hele programmet for Alumnusdagen lørdag 12. september og meld deg på her
Vi håper å få rundt 1000 deltakere blant alumner, ansatte og studenter i år. I fjor deltok
600. Arrangementet er gratis, men husk å melde deg på. Vi gleder oss til å se deg på Alumnusdagen
12. september.
Vennlig hilsen UiB Alumni

Konsert med Seigmenn
Seigmenn spiller på Bergenhus Festning 29. september kl. 20.30
Tilbud til UIB ansatte og studenter:
2 for prisen av 1: kr 420,- (inkluderer 2 billetter)
Billettene bestilles på billettkontoret i Grieghallen på tlf. 55216150.
Oppgi UIB for å få rabatt.

Ledige stillinger

UiBs ledige stillinger

Stipendiat i marin toksikologi ved BIO
Søknadsfrist 10. september. Her finner du stillingsannonsen.

PhD-stilling ved University of Skövde, Sverige
Søknadsfrist: 1. september. Her finner du stillingsannonsen.

2 senior scientist / scientist at Greenland Institute of Natural Resources
Søknadsfrist: 25. september. Her finner du stillingsannonsen.

3

STUDIE
BIO 102 på Lygra

BIO102 studenter holder hender og teller sauebæsj
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FORSKNING
Nyheter fra:
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Drone som det nye selfiestangen», «Fem forskningsfunn
som skolepolitikerne bør kjenne til», «Forskere lytter til veien
før den bygges», «Vil du bo i dette huset?», og «Skreddersøm for havgapet».
Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker er
bl.a. «Husk søknadsfristen 9. september», «Forskningsrådet
redegjør for NYKOS-saken», «Styreker samarbeid med Brasil
og Sør-Afrika» og «Hilser ny realfagstrategi velkommen»

Her finner du E-news summary fra EUROMARINE.

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

Novo Nordisk Fund: Exploratory Pre-Seed Grants – Nordic Countries
The Novo Nordisk Foundation has announced the 2015 Fall Call for,”Exploratory pre-seed grants”.
This stimulus fund was established to accelerate commercialization of biomedical research findings
and development of novel technologies within the life sciences. The goal of an exploratory pre-seed
grant is to stimulate entrepreneurship and to explore the potential of research findings at a very early
stage (pre-seed), and to prepare the project for a full pre-seed grant at a later stage. Available in this
call:
 DKK 5 million for up to 10 project grants of up to DKK 0.5 million per year.
 DKK 2 million for follow-up grants of up to DKK 200,000 for specific commercialization related
activities. Projects aspiring for the additional budget should present supplementary motivation
The application system opens 01.09.2015 and the deadline for applications is 09.10.2015.
The call and application guidelines can be found here. Additional information can be found in the flyer
and on the Novo Nordisk Foundation website.
Application deadline: 09.10.2015; 16:00

E.ON Stipendienfonds: The German-Norwegian Scholarship Programme for Energy
Sciences
E.ON Stipendienfonds is a scholarship fund designed to promote and strengthen German-Norwegian
academic relations by awarding mobility grants to Master / PhD students and junior researchers. In
addition, the aim is to organize workshops, conferences and seminars and further expand the existing
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alumni network. The exchange scholarship is offered by E.ON Stipendienfonds to Norwegian and
German Master and PhD students studying Energy Sciences in the partner country, Germany or
Norway, with a special focus on law, economics, policy and technology – ideally with an
interdisciplinary approach.








Maximum awards: € 9.000 (Norwegian PhD in Germany) / € 10.200 (German PhD in Norway)
/ 6 months or € 6.600 (Master, German students in Norway) / € 5.100 (Master, Norwegian
students in Germany) / 6 months
Mobility grants for Master / PhD students
Short-time stays for Master thesis (1-3 months)
Seed money for junior researchers
Presentations at conferences
Supplementary financing (e.g. travel expenses etc) related to a period abroad
Preliminary Language Courses in German or Norwegian in the respectively other country
(max. funding: € 2.000, incl. accommodation)

The call for applications is open from 15.08.2015-15.10.2015 via the E.ON Stipendienfonds
homepage. More information here.
Application deadline: 15.10.2015

Information seminar: E.ON Stipendienfonds

For those interested in getting in touch with representatives of the E.ON Stipendienfonds, Professor
Peter Reichetseder, Programme Director of E.ON Stipendienfonds, together with Karl-Philip Güntert,
Programme Officer of E.ON Stipendienfonds, will present all details concerning the E.ON
Stipendienfonds to interested MA students, PhD and Researchers.
Location: UIB Student centre (Seminar room E)
Date: 03.09.2015 13:00-15:00
More info

MØTER, SEMINAR OG KURS
Workshop: Lær deg a bli mer kreativ
NFR lyser ut muligheten for å delta på en todagers katalysatorworkshop for å lære teknikker for mer
kreativ problemløsning. Katalysatorworkshopen er knyttet til NFRs satsing på grensesprengende
forskning og innovasjon, og da særlig til det nye virkemidlet Idélab.
Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo
Dato: 05.10.2015-06.10.2015
Søknadsfristen: 30.08.2015
Les mer

Seminar: FET OPEN opportunities in H2020
NFR inviterer til seminar om finansierings-muligheter innen FET-OPEN, og hvordan man kan skrive
mer kompetitive søknader for FET-OPEN RIA. De vil også ha en sesjon på beste praksis og læringer
fra siste runde med Norske og Europeiske søknader.
Sted: Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker, Frisch 1 og 2
Dato: 07.09.2015
Påmeldingsfrist: 02.09.2015 Les mer

6

PhD course in Aquaculture, University of Gothenburg

PhD course aquaculture center west, University of Gothenburg: Innovative systems for sustainable
th
th
marine aquaculture 4 HP (ECT). Sven Loven Center Tjärnö, Sweden 12 – 16 Oct 2015
Learn more.

BIO-konferansen 2015. MENDELS ARV: I biologiens tidsalder
Kunnskapen om DNA-molekylets struktur og genenes funksjon
spiller en sentral rolle innen både biologisk og medisinsk
forskning, og får også stadig større praktisk anvendelse innen en
rekke andre områder, fra matproduksjon til kriminaltekniske
analyser. Denne kunnskapen gir også nye muligheter for å
forstå sammenhenger i naturen og betydningen av arv og miljø,
innen det som kan kalles vitenskapen om livet.

Tid og sted: Fredag 6. november, kl. 09.00-16.00. Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern
Påmelding kr 400,- (300,- for medlemmer og 80,- for studenter som er medlemmer). Beløpet dekker
blant annet lunsj og kaffe. Oppdatert program og informasjon

Arctic Frontiers 2016

Neste års "Arctic Frontiers" har temaet: "Industry and Environment.".Fristen for å sende inn abstract er
21. september. Her finner du mer informasjon.

Konferanse: «Developing the Entrepreneurial University – A Catalyst for the Industry».
Suksessfaktorer og fallgruver fra flere universiteters arbeid med kommersialisering blir avslørt. Fersk
forskning på innovasjon og entreprenørskap med fokus på universitetenes rolle blir presentert. Vi
ønsker deg velkommen til å delta i debatten om hvordan universitetene kan nyskape seg til å bli en
bedre katalysator for næringsliv og næringsutvikling.
Konferansen finner sted 22. september ved UiT. Program og påmelding.
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Invitation: Tømte-Symposium "Species Shifts in Relation to Climate Change"

The board of the Tømte Foundation invites you to the symposium on "Species Shifts in Relation to
Climate Change", Thursday October 1 at The Norwegian Academy of Science and Letters in
Drammensveien 78 in Oslo.
The introduction will be held by Director Kristin Halvorsen, Center for International Climate and
Environmental Research - Oslo (CICERO). Key Note Speaker will be Professor Chris Thomas from
the University of York. The title of his talk is "Range Shifts of Species Associated with Climate
Change". His research focuses on how species responds to climate, fragmentation and invading
species.
The language will be English, but the board aims to publish the lectures in Norwegian.
Register to: eirik.lislerud@dnva.no as soon as possible or by September 24. Available seats are
limited and may be fully booked before the deadline expires.

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here

Finn RN, Chauvigne F, Stavang JA, Belles X, Cerda J (2015) Insect glycerol transporters evolved by
functional
co-option
and
gene
replacement.
Nature
Communications
6
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms8814

Guyondet T, Comeau LA, Bacher C, Grant J, Rosland R, Sonier R, Filgueira R. (2015) Climate
Change Influences Carrying Capacity in a Coastal Embayment Dedicated to Shellfish Aquaculture.
Estuaries and Coasts 38:1593-1618 http://dx.doi.org/10.1007/s12237-014-9899-x

Oelckers K, Vike S, Duesund H, Gonzalez J, Nylund A, Yany G (2015) Caligus rogercresseyi:
possible vector in the horizontal transmission of the virus of infectious salmon anaemia (ISAv). Latin
American Journal of Aquatic Research 43:380-387 http://dx.doi.org/10.3856/vol43-issue2-fulltext-15

Raman AV, Damodaran R, Levin LA, Ganesh T, Rao YKV, Nanduri S, Madhusoodhanan R. (2015)
Macrobenthos relative to the oxygen minimum zone on the East Indian margin, Bay of Bengal. Marine
Ecology-an Evolutionary Perspective 36:679-700 http://dx.doi.org/10.1111/maec.12176

Torrecillas S, Montero D, Jose Caballero M, Pittman KA, Custodio M, Campo A, Sweetman J,
Izquierdo M. (2015) Dietary mannan oligosaccharides: counteracting the side effects of soybean meal
oil inclusion on european sea bass (Dicentrarchus labrax) gut health and skin mucosa mucus
production? Frontiers in Immunology 6 doi.org/10.3389/fimmu.2015.00397
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