BIO-info
Nyheter fra Institutt for biologi
BIO-info 33/2015, 9. oktober 2015
Submission bio.info@bio.uib.no

Fra toppen!
Budsjettløft for forskning
Forslaget til statsbudsjett for 2016 som ble lagt frem denne uken viser vilje til å
satse på forskning og utdanning. Både fri forskning, marin forskning, og
næringsrettet forskning får et løft. Innovasjonsforskning og gründerstipend for
studenter blir også styrket. Dette er gledelige toner fra Regjeringen. Det ser
også ut til å komme noen mindre endringer i studiefinansieringen, der det blir
lagt inn en gradsindikator for fullførte bachelor- og mastergrader. Det betyr at
gjennomføring (og mindre frafall) blir viktigere enn før, uten at det er helt klart
hvordan dette vil slå ut. Fullføringen av oppussingen av Universitetsmuseet er
også inne, slik det ble lovet tidligere i høst. Rektor Dag Rune Olsen er i hvert
fall fornøyd.
Mer skuffende er kutt i støtten til utviklingsforskning. Det er underlig at ikke Norge skal se seg råd til å
bruke ørlite mer av statskassen til å bygge opp kompetanse og kapasitet gjennom samarbeid med
partnere i sør. Her bør budsjettkameratene Venstre og KrF kjenne sin besøkelsestid og påvirke
budsjettforhandlingene i riktig retning.
I budsjettforslaget foreslås det også en ny runde med Sentre for fremragende utdanning (SFU). Det
henvises til de gode erfaringene med ordningen og de sentrene som ble etablert i første runde. Full
honnør til vår egen SFU og gjengen i bioCEED med Vigdis Vandvik i spissen!
Full honnør også til vår lakselus-SFI (SLRC), som får toppkarakter i midtveisevalueringen som ble
offentliggjort i forrige uke. Vi var vel aldri i tvil, men nå er det i hvert fall klart at lakselusforskningen
fortsetter til 2019. Gratulerer til Frank Nilsen og medarbeiderne hans. Gratulerer også til CRISPSFIen på HI, der BIO er en aktiv partner. Her ble det også anbefalt videreføring basert på solid
forskningsinnsats.
Hilsen Anders

Ukens bilde

Forsiden på tidsskriftet
Seizure
European journal of epilepsy (2015, vol
28), med et bilde laget av Harald Kryvi:
Et besjelet bilde.

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

Brannkurs – ekstrakurs for BIO 3. november
Alle UiB sine brannkurs denne høsten er nå fulltegnet. BIO har bestilt et ekstra brannvernskurs her på
Marineholmen 3. november kl. 9-11. Den teoretiske delen foregår i K1/K2 og den praktiske delen
utenfor på plassen. Påmelding til ekspedisjonen. Kapasitet: 25 personer. Kurset holdes på norsk.

BIOs tilbud om fysisk aktivitet neste uke




Store Lungegårdsvannet rundt, onsdag kl.
14.45. Kontaktperson: Evy Foss Skjoldal
Ulriken, onsdag kl. 14.45. Buss linje 12, fra
Florida kl. 14.50 til Montana. Kontaktperson:
Evy Foss Skjoldal.
Intervalltrening i nærområdet, torsdag kl.
14.45. Kontaktperson: Julie Skadal

Physical activity – what do BIO offer
next week?





Walk:
Store
Lungegårdsvannet,
Wednesday at. 14.45. Contact Evy Skjoldal
Hiking: Mount Ulriken, Wednesday at.
14.45. Bus line 12, leaving from Florida at
14:50 to Montana. Contact Evy Skjoldal.
Interval training, Thursday at. 14:45.
Contact: Julie Skadal

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Arrangement

Tid og sted

12. oktober Hjort Guest Lecture: Brian J. Rothschild: “Birth Kl. 14:15 at VilVite
and death of ideas in marine science, population
regulation, and the legacy of Johan Hjort”
15. oktober Horizons lecture by Ray Bradley: “The Fierce
Urgency of Now”

Kl. 16:00 at VilVite

Høringssaker
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2013/120 under EU-forordning 1829/2003
Søknaden gjelder genmodifisert soya FG72xA5547-127. Høringsfristen er 2. november 2015. Her
finner du høringsdokumentene.

PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider
Norwegian Language Courses for Foreign Employees at UiB and their Partners
The Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies offer courses in Norwegian Language
and Culture for foreign employees at UiB, as well for their partners. In order to apply you must have a
100% engagement at UiB for a minimum period of 6 months. The application form is open – you may
find information about the courses and the application form on this page.
The application deadline is 1 November.
N.B. Different rules apply to international agreement and program students, as well as refugees and
immigrants. Look here for detailed information.
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Velferdstilbud fra UiB

UiBs velferdstilbud

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset
vinteren 2016
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til Uheimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for
perioden 3. januar 2016 – 17. mars 2016.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem
ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og
passord. Søknadsskjema og informasjon om
hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt
ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til
utleie».
Søknadsfristen er 2. november, trekningen foretas
3. november 2015.

Ledige stillinger

New application period for the
cottages at Ustaoset – winter 2016
It is now possible to apply for U-heimen,
Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the
period from 3 January until 17 March 2016.
Please use the UiB electronic cabin system by
logging in with your registered username and
password. Application forms and information
can also be found at the Employee Pages
under "Employment conditions" - "Welfare" "Cabin hire (NO)".
The application deadline is 2 November.
Drawing will be done 3 November 2015.

UiBs ledige stillinger

To stipendiatstillingar i evolusjonsøkologi (klimatilpassingar) ved BIO
Søknadsfrist 18. oktober. Her finner du stillingsannonsen.

Avdelingsingeniør (midlertidig stilling) ved BIO
Søknadsfrist 18. oktober. Her finner du stillingsannonsen.

Førsteamanuensis i geobiologi ved BIO
Søknadsfrist 21. oktober. Her finner du stillingsannonsen.

UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
BIO 280
Studentene på BIO 280 under høstens disseksjon av fiskehoder. Stor innsats, mye å lære!
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UiB sin første årlige læringskonferanse
UiB ønsker velkommen til en dagskonferanse 10. november om hvordan vi kan
forbedre undervisning og læring ved universitetet. Dr. Dee Fink, keynote speaker,
er en ledende ekspert innen ulike aspekt ved undervisning i høyere utdanning.
Konferansen er for alle som er interessert i undervisning og læring i høyere
utdanning og vi ønsker spesielt vitenskapelig ansatte velkommen.
Deltakelse er gratis og inkluderer en hel dag med program pluss frokost og lunsj.
Tid og sted: 10. november kl. 08.30 – 16.00, VilVite
Program og påmelding. Påmeldingsfristen er 6. november.

Invitasjon til frokostmøte med DigUiB 15. oktober
15. oktober inviterer DigUiB til et åpent frokostmøte med temaet:
«Når læring er det sentrale. Om eksamen og alternative vurderingsformer.”
Når: 15. oktober kl. 08:30-10:00
Hvor: Christie (Godt brød), Universitetsaulaen
Med professor Arild Raaheim
Mer informasjon

Frokostmøte 12. november:
Hjelp og tjenester for digital formidling og undervisning
Universitetet i Bergen har som mål å bli ledende innen digital læring
og formidling. Det er nå etablert en rekke tjenester for å nå dette
målet. DigUiB inviterer til frokostmøte om hva kan du gjøre selv og
hvilke tjenester du kan støtte deg på i arbeid med undervisning og
formidling på digitale flater.
12. november 2015, kl. 08.30 til 10.00, Christie, Universitetsaulaen.
Mer informasjon.

PÅ VEG
Tysdag 13. oktober arrangerer MN fakultetet, med god hjelp frå institutta, informasjonsveka PÅ VEG
2015. Eit arrangement der målgruppa er fyrstesemesterstudentar. Arrangementet gir denne gruppa
anledning til å tenkje på viktige spørsmål som: Kva skal du bli? Kva er målet med studiane? Korleis
skal du nå målet? Arrangementet PÅ VEI vil gi dei svar på nokre av spørsmåla, men i tillegg gi dei nye
idear og syne dei nye moglegheitar.

Undervisningsprisen 2014/2015
Sjå Realistutvalet sin nominasjonsliste til undervisningsprisen. Vinnaren blir kåra i dag fredag 9.
oktober. Overrekking av prisen skjer tysdag 13. oktober under PÅ VEG.
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FORSKNING
Nyheter fra:
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Menn mest sjalu på sex – kvinner på følelser»,
«Presisjonsskyter Botox inn i «migrenesenter»», «Spreke
eldre faller like mye», «Snart kan batteriene vare lenger» og
«-Vindkraft er et godt klimatiltak».

Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker er
bl.a. «Statsbudsjettet gir forskning og innovasjon nøkkelrolle i
omstilling», «250 millioner til nytt bioteknologi-senter» og
«Husk søknadsfristen 14. oktober».

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

Trainee opportunities for students in marine science. Call for applications
The exchange program between Canada and Norway called "Prediction and Observation of the
Marine Environment" (POME) provides a framework for cooperation in higher education to enhance
trainee opportunities for students in marine science at the BSc, MSc, and PhD. levels.
POME will establish a closer collaboration in marine science education between scientists from the
University of Bergen, Dalhousie University, the Halifax Marine Research Institute, the Nansen Center,
and the Institute of Marine Research in Bergen.
POME has allocated an annual sum of 500000 NOK (80666 CAD) to support:
(i) Staff exchange and mobility related to teaching and supervision,
(ii) MSc & bachelor student scholarships (13500 NOK (2178 CAD)/month),
(iii) PhD student scholarships (13500 NOK (2178 CAD)/month),
(iv) Young scientist topical workshops, and
(v) Student internships (13500 NOK/per month, max. 2 months (2178 CAD/month))
Deadline for the next call of proposal is 30 November 2015. Applications (max 2 pages) should be
sent by email to knut.barthel@uib.no and jon.grant@dal.ca

MØTER, SEMINAR OG KURS
Invitation to the Nordic PhD course "Bio-8303: Molecular and Clinical Aspects of Cancer"
th

th

The course will take place at the University of Tromsø in week 10 and 11 next year (March 7 to 18 ,
2016). An international faculty teaches the course. There is no course fee and for the cost of 2.500
NOK each external PhD student will be offered housing at an Apartment Hotel in the centre of Tromsø.
st
Please note that the application deadline is DECEMBER 1 . More information and application
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En polar ettermiddag om Antarktis

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here
Alle nye artikler tas med i neste ukes BIO-info grunnet høstferie for forskningskoordinatoren
inneværende uke.
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