Innhald

.

Søknad om småforskmidlar 2008
Glow 08.
Publisering 2007
MCB PhD Intro-day

NFR har løyvd midlar til ”små driftsmidlar” også i 2008.
Intern søknadsfrist blir onsdag 20. februar. Send framlegg til Marc (marc.bezem@ii.uib.no).
Søknaden kan (skal) vera kort og innehalda namn på søkjaren, kva driftsmidlane skal dekkja
og formålet med prosjektet.
Nokre viktige punkt i breva frå UiB og Fakultetet:
Forskningsrådet legger til grunn en videreføring av kriterier og søknadsprosedyrer fra 2007.
Det vil si at følgende kriterier gjelder:
- Det forutsettes at midlene går til gode enkeltforskere/forskergrupper som ikke
har store driftsmidler allerede. [Forskningsrådet har to siste årene avdekket brudd
på dette kriteriet ved UiB. Fra universitetsdirektøren er det derfor meddelt at dersom
dette også oppdages i 2008 vil dette medføre reduksjoner i tildelingene ved
involverte fakulteter.]
- Størrelsen på de enkelte bevilgningene settes til 15.000 -150.000 kr.
- Bevilgningene skal være ettårige, dvs. benyttes innenfor budsjettåret.
- Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling.
Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminarer, kurs, materiell, tekniskadministrativ assistanse og andre driftskostnader. Midlene skal komme enkeltforskere og
forskergrupper til gode.

Årets arrangement har fokus på hvordan kreativitet og innovasjon kan
bidra til økt verdiskaping både i eksisterende virksomheter og for
oppstart av nye etableringer.
Grieghallen 13. mars 2008. For meir informasjon, sjå: www.grow08.no

Publikasjonsresultata (i Frida) for 2007 viser at vi har produsert omlag 84 publikasjonspoeng i
2007 (siste åra har vi hatt 2004:79, 2005:75, og 2006:92). I 2007 var det i alt 59 på instituttet
som var medforfattarar på registrerte publikasjonar, og dei har produsert mellom 0,09 og
10,57 publikasjonspoeng. Det er i år 11 som produserte meir enn 2 publikasjonspoeng (sjå
lista nedanfor som og inneheld informasjon om kor mange publikasjonar som ligg til grunn).
I tillegg til publikasjonspoeng inneheld lista talet på publikasjonar.
For gruppene toppar Sikker kommunikasjon (Selmersenteret) med 41,99 og Algoritmer med
21,72. Dei andre gruppene har frå 2,36 til 6,00 publikasjonspoeng.
Eg gjer merksam på vi har døme på at tidsskrift som kjem både i elektronisk form og i
papirutgåve, og der artiklane vart publisert elektronisk i 2007 medan papirutgåva kjem i 2008.
Desse vil berre bli rapportert i 2008 og tel difor ikkje med i 2007 (det gjeld to artiklar i
Algorithmica som samla vil gje 2,5 poeng i 2008).
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MCB is the Molecular and Computational Biology Research School of the University of
Bergen. Partners in the school are the Department of Biomedicine, Department of Molecular
Biology, Department of Informatics, the Sars International Centre for Marine Molecular
Biology, and the Computational Biology Unit. The aim of MCB is to create an attractive and
stimulating training environment for doctoral students in molecular and computational
biology, with a strong association to research at the international level.
As a PhD student of one of the MCB partners you are hereby invited to join the MCB
PhD Intro-day on Wednesday March 12, 2008.
This event is for all PhD students who want to be a member of the research school, or want to
know more about MCB. At the Intro-day you will meet your fellow MCB-students, get
information about MCB, ongoing research activities at the MCB partner units, the PhD
programme and ethics in science. There will also be plenty of time for questions and
discussion.
The MCB board is also happy to announce a special lecture to the MCB PhD students by
Prof. Dr. Manfred Schartl, who will speak about his path through science. The lecture will be
followed by a social event in the evening, for both new and old MCB-students and post docs.
Manfred Schartl is Professor at the Biocenter of the University of Würzburg, Germany, where
his research is focused on cancer biology, stem cell biology, the evolution of sex, and sex
determination. His special interest is in using fish as a model for biomedical research.
Manfred has for many years been chairman of the Scientific Advisory Board of Sars, and
since January 2008 he is adjunct professor (Professor II) of the Department of Molecular
Biology, University of Bergen.
Programme overview (see attached poster for details):
12:00
Opening and lunch at VilVite.
13:00-16.30 Conference room B, VilVite: Information and discussions on "how to's",
FAQs, ethics in science, MCB activities in 2008, MCB registration, etc.
17:00
Keynote Lecture by Manfred Schartl, Stort aud., HIB
18:00-21.00 Pizza, beer and mingling at MBI
If you want to join MCB, this is the time to do it! Membership in MCB gives priority to MCB
Courses, opportunities to apply for MCB travel fellowships, and more.
The Schartl lecture and social part of the programme is open for all PhD-students and postdocs from the MCB partner units.
MCB web pages: http://www.mcb.uib.no/ <http://www.mcb.uib.no/>
Registration: e-mail to oddfrid.forland@mbi.uib.no

