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Fra toppen!
Feilplassert frist
En travel uke er over for de som skrev søknader til 9. september-fristen til
Forskningsrådet. Totalt står det en BIO-adresse på 40 søknader denne
gangen. Det er litt færre søknader der vi er koordinator enn i fjor: 18 mot
28. Det skyldes nok først og fremst fjorårets store Økosystem-utlysning
som fristet mange. Delt på de aktuelle programmene ser tallene slik ut:
Marinforsk, 8 koordinator-søknader, 14 som partner med andre; Havbruk 2
6/5; Miljøforsk 3/1; Biotek2021 1/0; Bionær 0/1; Klimaforsk 0/1.
Igjen er det på sin plass å reflektere over om denne søknadsfristen er
feilplassert, i hvert fall i forhold til universitetssektoren. Forberedelser og
kontakter mot samarbeidspartnere starter formodentlig i god tid før
sommeren, men den mest hektisk innspurten kommer på et tidspunkt da
våre vitenskapelig ansatte er travelt opptatt med andre ting, som semesterstart, forelesninger,
feltkurs, nye masterstudenter etc. etc. Det betyr sannsynligvis at færre gir seg i kast med
søknadsskriving enn det som eller ville vært tilfellet.
Det er grunn til å stille spørsmål ved om ikke dette også - utilsiktet - kan favorisere
instituttsektoren på bekostning av UH-sektoren i disse programmene. Det hadde vært fint om
Forskningsrådet også kunne reflektere over dette.
Men takk til alle som har stått på og laget gode søknader - inklusiv Sjoukje Kuipers og Thomas
Hugøy i administrasjonen som har bidratt til å få formaliteter, støttebrev og budsjetter på plass.
Så krysser vi fingrene - på sedvanlig naturvitenskapelig vis!
Hilsen Anders

Ukens bilde
M arin bio div e r si t et p å
ko n f e ra n s e i P o rt u g a l
Forskergruppen marin biodiversite
sammen med Universitetsmuseet
Bergen, deltok på International Dee
Sea Biology Symposium i Aveir
Portugal. Det var en uke med hø
faglig kvalitet og stor bredde. Tota
deltok 350 forskere og studenter fra
sammen
35
land.
Mang
organismegrupper,
de
fles
dyphavshabitat og alle verdenshav v
dekket av de 438 bidragene. Et vikt
fokus for konferansen var utfordring
knyttet til fremtidig forvaltning a
dyphavet og menneskers påvirknin
av livet i dypet. BIO var represente
med 5 presentasjoner og 5 postere.
Foto: Raquel Pereira (Uppsala
Universitet)
Bak fra venstre: Hans Tore Rapp, Endre Willassen, Jon A. Kongsrud, Torkild Bakken (NTNU), Solveig
Thorkildsen. Midten fra venstre: Anne-Helene Tandberg, David Rees, Adriana Alvizu, Joana Xavier, Jon T.
Hestetun. Foran fra venstre: Bernt R. Olsen, Katrine Kongshavn, Francisca M. Carvalho, Mari H. Eilertsen
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Intervalltrening i motbakke – neste ukes plan
Intervalltrening i motbakke tirsdager kl. 14.30 i regi Christian Irgens, mob.
90638152. Førstkommende tirsdag 15. september blir intervalltreningen
opp Ulriken. Avreise med sykkel fra BIO/HIB kl. 14.30, eller oppmøte ved
Montana kl. 15.00 dersom du kjører eller tar buss.
Alle er velkomne til å bli med!

Et dagsverk for flyktningene
Vi er noen universitetsansatte som har startet en innsamlingsaksjon til støtte for flyktningene i
Middelhavet.
Syriakrisen har utviklet seg til den største humanitære krisen vi har vært vitne til etter andre
verdenskrig. I følge NRK sine kilder er det så langt over 320 000 drepte og over 20 000 av disse er
barn. Ni millioner er i dag på flukt, hvorav seks millioner fortsatt befinner seg inne i Syria.
Aksjonen retter seg mot både ansatte og studenter ved UiB, og i første omgang er målet å samle inn
300 000 kroner. De innsamlede midlene vil gå uavkortet til Flyktninghjelpen.
Flyktninghjelpen er religiøst og partipolitisk uavhengig, og tilbyr hjelp, beskyttelse og varige løsninger
til mennesker drevet på flukt: flyktninger og internt fordrevne, i tillegg til bistand til vertssamfunn som
tar i mot mennesker i disse gruppene. Flyktninghjelpen er den eneste norske humanitære
organisasjonen som har spesialisert seg på beskyttelse og hjelp til mennesker på flukt.
Flyktninghjelpen bistår i den akutte nødhjelpsfasen, hvor behovene er prekære.
Dersom du ønsker å støtte aksjonen, kan du klikke deg inn på denne linken.
Det er selvsagt frivillig og anonymt om du vil bidra eller ikke, og utfra nettdiskusjoner og nyhetsoppslag
vet man at folk har ulik oppfatning av hvordan man best kan hjelpe flyktningene, og ikke minst hvor.
De fleste er dog enige om at man er nødt til å hjelpe på et vis, og at situasjonen er akutt. Denne
humanitære krisen kommer ikke til å gå over av seg selv.
Vennlig hilsen studenter og ansatte ved UiB

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Arrangement

Tid og sted

14.9

Mastereksamen – Inge Døskeland

kl. 10:15, Grupperom 2143, 2. etasje,
datablokken HIB

16.9

Ph.d. forelesning – Angelico Madaro

kl. 10:15, Seminarrom K3, Biologen
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Høringssaker
Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-RX-001 under EUforordning 1829/2003
Søknad om genmodifisert mais. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 30. september 2015. her finner
du høringsdokumentene.

PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider
Introductory seminar for new employees on 25 September
As a new employee at the University of Bergen, you will be offered an introductory seminar that
provides basic information about what it entails to be an employee at the University of Bergen. The
introductory seminar is held at least once a semester, both in Norwegian and in English. The
introductory seminar in English is tailored for new employees who do not speak Norwegian.
The introductory seminar covers mutual prerequisites and expectations, equal opportunities, HR policy
and HSE, among other things. The labour unions and various welfare offerings will also be presented.
Information about the seminar and registration.

Håndtering av vold og trusler - innføringskurs
UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Universitetets ledere har ansvar for at
arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og at Retningslinjer for håndtering av vold og trusler
følges opp. Som et ledd i dette arbeidet tilbyr HMS-seksjonen innføringskurset «Håndtering av vold og
trusler».
Kursdato: fredag 27.11.15, kl. 09.00 - 12.00.
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1
Målgruppe: Ledere på alle nivå, samt universitetets hovedverneombud
Mål:
 Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet.
 Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges.
 Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner.
 Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer.
Kurslederne: Bjørn Petter Hanssen og Geir Olsen.
Påmeldingsfrist: fredag 20. november 2015. Elektronisk påmelding.

Velferdstilbud fra UiB

UiBs velferdstilbud

Plutti Putti Pott, Grieghallen - En eventyrmusikal for barn i alle aldre av Per Asplin
Det er i år mer enn 40 år siden Per Asplin diktet
og komponerte eventyret om den lille
nissegutten Putti Plutti Pott og hans reise til
Onkel Per, Petter og Caroline med Julenissens
trylleskjegg. Les mer
Fredag 27/11 kl 16.30
Lørdag 28/11 kl 15.30
Søndag 29/11 kl 13.00
Billetter kjøpes hos Billettkontoret i Grieghallen
eller ved å ringe tlf: 55 21 61 50. Alle må
referere til UIB tilbud – pris kr 265,- per billett.
Vis frem ansattkort ved henting av billetter
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Birthmark, Carte Blanche
Studio Bergen 16. – 19. september kl. 19.30
Spesialpris til Ansatte ved UiB: kr 220,Bestill billett til spesialpris på billett@ncb.no,
tlf. 902 36 000 (mandag – fredag 09.00 – 16.00)
I sin første programmering for Carte Blanche, ønsker teatersjef
Hooman Sharifi å sette fokus på kjønn og likeverd. Derfor hyret han
fem kvinner, Helgebostad & Berstad, Jøntvedt & Hall og Majdalanie,
som sammen med danserne i Carte Blanche har skapt tre forestillinger om samhold, mot,
forfengelighet og kroppsideal. Kunstnerne er valgt fordi de gjennom sitt virke har skapt sterke sceniske
kvinnebilder og karakterer. Dette, og deres nyanserte og direkte tilnærming til det motsatte kjønn gjør
arbeidene deres svært viktige, og det er vår glede å få dele dette med publikum.
«Til sammen har Hooman Sharifi og Carte Blanche laget en veldig fin forestilling som overrasker, som
får deg til å tenke, og som ikke minst bryter med sjangerforventinger og hva du tenker dans er.»
Karen Frøsland Nystøyl, NRK

Billetter til BIFF: “STEVE JOBS: THE MAN AND THE MACHINE”
Tips om gratis film for UiB-ansatte under BIFF: UiB har også i år et samarbeid
med BIFF, og i år får vi gratisbilletter til filmen STEVE JOBS: THE MAN AND
THE MACHINE, tirsdag 22.09 klokken 16:00 i MB2.
Først til mølla, her er påmeldingsskjema.

Invitasjon til kommunikasjonsfrokost 29. september.

Vanskelige saker i media
Er det mulig å ta kontrollen selv i formidlingen av vanskelige saker i media? Og hva når
kommentarfeltene koker og man til og med kan oppleve trusler?
Kommunikasjonsavdelingen inviterer til ny #uibfrokost for forskere og andre interesserte UiBansatte, tirsdag 29. september, Sydneshaugen skole (Auditorium A).
Det faglige opplegget varer fra 08.30–09.45, dørene åpner for enkel frokost fra 08.00. Påmelding
innen torsdag 24. september.
Innledere er stipendiat i medisin Kristin Greve-Isdahl Mohn, professor i sosialantropologi Christine
Jacobsen og seksjonsleder ved Kommunikasjonsavdelingen, Margareth Barndon.
Mer informasjon og påmeldingskjema:
http://www.uib.no/foransatte/91336/vanskelige-saker-i-media
Ledige stillinger

UiBs ledige stillinger

2 senior scientist / scientist at Greenland Institute of Natural Resources
Søknadsfrist: 25. september. Her finner du stillingsannonsen.
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To stipendiatstillingar i evolusjonsøkologi (klimatilpassingar) ved BIO
Søknadsfrist 18. oktober. Her finner du stillingsannonsen.

PhD Scholarship in population genomics at the National Institute of Aquatic Resources
(DTU Aqua)
Application deadline: 25 September. For more information see the announcement.

UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
Ph.d. forelesning - Selvvalgt emne: Angelico Madaro: " Basic knowledge about good and
bad fish welfare".
Bedømmelseskomite: Professor Audrey Geffen, Forsker Tom Ole Nilsen
Tid og sted: Onsdag 16. september 2015, kl. 10:15, Seminarrom K3, Biologen, Thormøhlens gt. 53B
Alle interesserte er velkommen

Mastereksamen - Inge Døskeland: The effect of low temperatures and photoperiods on
growth in Atlantic salmon (Salmo salar)
Inge Døskeland holder mandag 14. september avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i
Havbruksbiologi.
Veiledere: Sigurd Stefansson, Albert Imsland, Sigurd Handeland. Intern sensor: Mikko Heino. Sensor:
Tom Hansen, HI
Tid og sted: Mandag 14. September, kl. 10:15, Grupperom 2143, 2. etasje, datablokken HIB.
Alle interesserte er velkommen

FORSKNING
Nyheter fra:
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a. «Ny
kreftbehandling er mer skånsom», «Fiskehjerner avslører din
hjernes hemmeligheter», «Moser får 100 millioner i gave», Ny
app kan hjelpe deg ut av fare» og «Her skapes framtidas
energi-Norge»
Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker er
bl.a. «Store forventninger til evalueringen av samhandlingsreformen», «Rekordoppslutning om forskningskampanjen»,
«Næringslivet henter hjem mer EU-midler» og «Kartlegger
nasjonal innsats på miljø-, klima- og polarforskning».

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

MØTER, SEMINAR OG KURS
Presentation about droplet digital PCR technique
th

Tuesday 15 September it will take place a presentation about droplet digital PCR technique by the
people of Bio-Rad, one of the world leaders in this technology. This technique is oriented to the
quantification of a particular target in a PCR. Therefore, can be of the interest of all present and future
qPCR users. The presentation will take place on Tuesday 15th September, in Knekken, at 14:00.

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