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ERC application to the final stage interview
Saket Saurabh, associated with our Algorithms group and a former postdoc at the department,
has been informed that his application for an ERC starting grant has been selected for the final
stage ‐ interview in Brussel. His application lists II/UiB as his host institution. We congratulate him
and look forward to (hopefully!) see him here in the near future.

Meeting with Miles
Torsdag 16.februar, kl. 14.15 – 15.30, blir det forelesning i Store Auditorium i 2.etg. Miles har gitt en
sum til instituttet som skal brukes til rekruttering, og vi ber om at alle ansatte og studenter møter på
forelesningen for å høre litt mer om Miles, hvilken kompetanse de har bruk for, og om vår
utdannelse er relevant for dem. Rammene er altså samhandling universitet‐næringsliv, og
kompetansebehov og relevans. Dette er som alltid aktuelle temaer.

Darwin Day / Horisonter
MatNat‐fakultetet starter i år opp en ny forelesningsserie/seminarserie for alle ansatte og studenter,
og andre interesserte, med sikte på å belyse store vitenskapelige spørsmål og utfordringer. Det er

planlagt 6 slike horisontforelesninger i år. Den første horisontforelesningen finner sted på Darwin‐
dagen, mandag 13. februar kl 18.00 på Kvarteret. Da er det Fred Spier fra Amsterdams universitet
som presenterer utdannings‐ og forskningsprogrammet «Big History». Begrepet Big History
innebærer en helhetlig historie om kosmos, jorda, livet og menneskeheten. Utgangspunktet er Big
Bang og en tverrfaglig arena for alle greiner av akademisk virksomhet.
Se info om seminarserien og Fred Spier her: www.uib.no/horisonter samt www.darwin.no
Se også intervju: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=50527
og leserbrev: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_leserbrev&id=50530

National conference at UoB 14th May
More information about program and enrollment will be given in March.

Three jubilees 2013-2015
In 2013 we will celebrate the Women’s Suffrage/the right to vote (100 years) In 2014
we celebrate our Constitution (200 years), and in 2015 the
Supreme Court of Norway (200 years.) The different
departments are asked to report any planned arrangements,
research, publications, etc. that can be related to these jubilees
within 1st April 2012 to the faculty, which will forward it to the
central administration.

Biotek 2021
Programmet Biotek 2021 er i gang og den første utlysningen planlegges med søknadsfrist 30. mai.
Det skal være en obligatorisk skisseprosess med frist 15. mars 2012. Det legges opp til store
samarbeidsprosjekter med flere partnere, og med ramme på 3‐5 år med bevilgning 10 mill. kr pr år. I
denne runden forventes tildeling til ca. fire prosjekter. Forskningsrådet har lagt opp til en
orienteringsrunde om programmet og forventninger til søknadene.
Informasjonsmøte i Bergen: Tid: Onsdag 15. februar 2012 kl. 11‐14. Sted: Stort auditorium, HIB

Erasmus-midler for lærerutveksling
UiB har mottatt erasmusmidlar for 2011/12. En av aktivitetene det er gitt midler til er lærerutveksling
(staff mobility ‐teaching assignment). Det står mer om lærerutveksling på SIU sine sider:
http://www.siu.no/nor/Hoeyere‐utdanning‐og‐forskning/Erasmus/Laerermobilitet
Søknadsfrist for utveksling som er planlagt gjennomført før 30. juni 2012 er 15. februar 2012.
Søknader sendes direkte til Studieadministrativ avdeling og søknader legges på sak 2011/9622.

Etikkseminar 14. mars
Erik Tunstad, høyskolelektor ved Høyskolen i Vestfold, kommer til vårens første frokostseminar for å
holde et foredrag med utgangspunkt i sin egen bok Juks. Boken er en kavalkade over smålåtne og
storslåtte forskningssvindler fra 1700‐tallet og frem til i dag. Erik Tunstad diskuterer berømtheter
som Darwin, Einstein, Mendel og Pasteur – og spør om man kan anvende nåtidens regler om
redelighet i forskning på fortiden. Matthias Kaiser vil til slutt kommentere foredraget
Tid: 14. mars 2012, fra kl 0800‐1000, Sted: Studentsenteret – ”Egget”. Påmelding via
www.uib.no/ledelsen/seminar/2012/01/frokostseminar

