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Employee number
All UiB employees now have an employee number. In the new accounting system at UiB
(PAGA), each employee has a unique 6-digit employee number. You find this number on
your payslip in the box entitled "lønnsnummer". Up to now we have not used this number on
the various UiB schemas, such as travel forms. However, with the new accounting system
everyone must use this number in all schemas. It will take some time to implement the new
accounting system, but the central accounting department is doing its best to do this as
efficiently and effectively as possible.

Nye medarbeidere/ medarbeidere i nye roller

Frederic Dorn

Sjur Dyrkolbotn

Postdoc ALGO

Stipendiat PUT

Anya Helen Bagge
Universitetslektor (60%)

Bioinformatikk
"Bioinformatikkprosessen" er en prosess der målet er å organisere bioinformatikk på UiB på
best mulig måte. Et viktig aspekt er hvordan CBU (Computational Biology Unit) skal føyes
inn i UiB. CBU ligger per i dag under BCCS i Unifob AS. Hovedprinsippet for UiB er at
aktivitet som mottar betydelig støtte fra institusjonen, skal foregå innenfor UiB. Fordelen med
å organisere forskingsvirksomhet i en AS er først og fremst større fleksibilitet i personalpolitikken. En ulempe er selvfølgelig at instituttene på UiB blir mindre og svakere når det
gjelder forskning. I tillegg er det en utfordring å få til en tett kobling mellom forskning
utenfor instituttene og undervisningen ved instituttene. Uten en slik kobling blir
undervisningen mindre forskningsbasert, samt at det ikke rekrutteres nok studenter til denne
typen forskning.
Bioinformatikk er en viktig del av vårt institutt som vi ønsker å beholde. Prosesser for
omorganisering som blir styrt ovenfra, har en viss fare i seg ved at det enkelte institutt sine
interesser blir overprøvd. Derfor er det viktig at instituttets politikk er klar og tydelig, spesielt
når det gjelder faste stillinger. Jeg vil formulere instituttets politikk i forhold til
bioinformatikk på følgende måte:
Under forutsetning av at omorganiseringen har blitt vedtatt og ikke svekker bioinformatikkgruppen på institutt for informatikk, er vi innstilt på å lyse ut et professorat i bioinformatikk
(med hovedvekt på informatikksiden).
Les mer her: http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2008/10_15/087.htm

Instituttseminar
Solstrand - 1. og 2.desember 2008. Det er et årlig seminar til de faste vitenskapelige ansatte
og noen inviterte gjester. Foreløpig plan:
Klokken

Mandag 1.desember

09:00

Avgang buss fra HiB

10:00

Ankomst Solstrand, te og kaffi

10:15

Marc ønsker velkommen og introduserer 1.tema

1.Tema: EU-prosjekter
Anja Hegen, rådgiver Forskningsavdelingen:
Ca. 10:30
Hjelp og støtte fra FA og aktuelle prosjekter
- Spørsmålsrunde
11:15

Pause

11:30

Helwig: Praktisk erfaring med søknad

12:15

Lunsj

13:15

2. Tema: Undervisning
Fredrik introduserer temaet
Dag Langmyhr, programsensor informatikk:
Evaluering av informatikkundervisningen

14:15

Pause

Representant fra Matematisk institutt - om studenttiltak
14:30
Anya : Opplæring av gruppeledere
15:30

Innssjekk og pause med litt mat

16:00

Siv: Frafall på master
Diskusjon

Ca 17:30 Slutt for dagen
Middag
19:00
Klokken

Tirsdag 2. desember

07-09:00

Frokost

09:00

3.tema: HMS-møte for vit.ansatte
Pause

09:45
10:00

4.Tema Bioinformatikk og instituttstrategi
Marc introduserer tema og ny fakultetsdirektør
Inge og Ingvar har sine innledninger

11:00

Pause og utsjekk

11:30

Diskusjon om instituttets strategi fremover

13:00

Lunsj

14:15

Bussen går til HiB

Legater og fond, søknadsfrist 1. desember
1. Søk midler fra MN-fakultetets fond innen 1.desember. Eneste aktuelle for informatikere er:
Det alminnelige naturvitenskapelige forskningsfond, totalt ca. kr. 133 000,Fondet har som formål å fremme forskning og annen vitenskapelig virksomhet ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. For informasjon og
søknadsskjema, se: http://www.uib.no/mnfa/legatfond/
2. L. Meltzers forsknings- og utdanningsfond - søknadsfrist 1.desember.
http://www.uib.no/meltzer/
3. Bergen universitetsfond inviterer med dette forskerne med tilknytning til Universitetet i
Bergen til å søke støtte fra fondet. Søknadsfrist 1.desember. Les mer og søk:
http://www.uib.no/fond/
Kronikkurs: http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=41944
Instituttledelse 24-28 november
Marc er på konferansereise og Fredrik tar over i perioden 24-28 november. Neste II-nytt
kommer i desember.

