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Vacant position
Postdoctoral fellow in computational biology
Deadline: 19 April
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=73929

REMINDER: Meeting on taxation
If you are an English-speaking employee and have questions about the tax return,
we strongly recommend you to attend one of the following meetings. The Department
of Human Resources invites to an information meeting for English speaking
employees about income tax return and taxation in Norway.
There are two meetings (same topic, different time and place):
Tuesday 12th of April:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/TAXHaukeland.pdf
Wednesday 13th of April
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/TAXStudentsenteret.pdf

Proposals for SFF
The Department of Informatics has 2 (3) proposals in the first SFF application round
this year:
1) Computational Gene Regulation – Collaboration between our department
(Inge Jonassen), the Department of Biology, the Department of Molecular
Biology, SARS, Centre for Medical Genetics and CBU)
2) The Selmer Centre for Applied Information Theory – Proposal from parts of the
members of the Reliable Communication Group at our department
3) MedViz Center of Excellence in Quantitative Imaging, Visualization, and
Targeted Therapy – Proposal formally sent from the Faculty of Medicine and
Dentistry - from the MedViz cross-disciplinary leadership team (several
departments and centres, in- and outside the UiB, among them the
visualization group at our department).

Kurs i førstehjelp
Fredag 29. april kl 09.00-14.30
Informasjon og påmelding: http://www.uib.no/poa/kurs/2011/03/kurs-i-forstehjelp

Debattmøte om byråkratisering av høyere utdanning
Forskerforbundet ved UiB arrangerer 4. april kl 15.15 en debatt om byråkratisering av
høyere utdanning i Norge. Sted: Sydneshaugen skole, auditorium A. For mer
informasjon:
http://fapuib.b.uib.no/

Stipenddagen - NFR
Onsdag 13 april inviterer Forskningsrådet til et seminar, "Flink? Ut? Stipenddagen
2011", i forbindelse med lanseringen av Stipendbasen for mobilitetsstipend av
individuelle studenter og forskere. Stipendbasen gir en oversikt over ulike
stipendordninger for mobilitet ut/inn til de viktigste geografiske områder hvor Norge
har satset på bilateralt forskningssamarbeid (Europa, USA, Canada, Russland, India,
Kina, Japan, Argentina, Brasil, Chile og Sør-Afrika).
Sted: Universitetet i Oslo, Georg sverdrups hus
Dag: Onsdag 13 april
Tid: 10.00 - 14.00
Møtet er åpent for alle interesserte. Program, påmelding m.m.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Stipendbasen_lanseres_13_april/1253965308607
?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Fagseminar om internasjonalisering
Torsdag 7. april kl 13.15-15.00 arrangeres et fagseminar på Vilvite om internasjonalisering,
med vekt på inngåelse av Erasmusavtaler. Mer informasjon:

http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Erasmus.pdf

Summer course for PhD-students
UiB is taking part of the university network Coimbra who is arranging a summer
school for PhD-students. Read more about the course and how to apply here:
http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses2011/leadersummercourseforphdstudents/

Seminar: Folkemakt, grunnlov og vilkår for politisk
deltakelse
Demokrati og rettsstatsatsingen ved UiB arrangerer åpent seminar om demokratisk
deltakelse og folkelig makt tirsdag 5. april kl 13.00-16.00 på Studia. Mer informasjon
finner du her:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Studia.pdf

Debattmøte om forskerskoleordningen
UiB har nedsatt en egen arbeidsgruppe for evaluering av forskerskoler som skal
både kartlegge UiBs forskerskoler og utarbeide en rapport på grunnlag av evaluering
av forskerskoleordning og kartleggingen i forhold til de etablerte kvalitetskriterier for
forskerskoler. Evalueringsgruppen inviterer til åpent debattmøte om
forskerskoleordningen. Alle aktører i UiBs forskerskoler, forskerskoleledere,
forskerskolekandidater, leder for den øvrige forskerutdanningen, fakultets- og
instituttledelse samt alle ph.d.-kandidater og forskerutdanningsadministratorer/ph.d.koordinatorer inviteres til å delta på åpent debattmøte.
Tid: 12. april
Sted: Egget, Studentsenteret
Mer info: http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Forskerskole.pdf

Debattmøte om digitalisering av undervisningen
Realistutvalget ved MNFA arrangerer et debattmøte om digitalisering av
undervisningen onsdag 6. april kl 10.15-12.00. Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget.
Mer info: http://uhu.uib.no/studentarr/

