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Hei dere, 

Gratulerer så mye til Christian Jørgensen som vår nye fremragende underviser, og som nytt medlem i det 

pedagogiske akademi. Det var fantastisk gledelig og veldig velfortjent. Cristian hold et glimrende og 

flammende kåseri på Solstrand i forbindelse med utmerkelsen, der han la vekt på betydningen av 

refleksjon omkring hva vi faktisk skal lære være studentene; hvilke egenskaper de trenger. Veldig bra. 

Gratulerer også til Pernille Eidesen fra UNIS som også be utnevnt til fremragende underviser. Veldig stas. 

Viktig melding: det blir strandryddedag den 21 mai. Sett av datoen. Hvis været tillater drar vi til en egnet 

strand (vi har dialog med Bergen og Omegnen Friluftsråd) og rydder den, og så blir det forhåpentligvis 

grilling og full fart. OBS: vi må dessverre ta værbehold, så dette blir spennende. Mer info kommer. 

10 april var den store søknadsfristen i forskningsrådet. Totalt var BIO involvert i 74 innsendte søknader! 

Tusen takk til alle dem som jobbet på søknader og til alle i administrasjonen som gjorde det de kunne for 

å  understøtte. Vi hadde kjempesuksess i fjor, og la oss krysse alt vi har av fingre og annet for at den 

gjentas. Det er jo spesielt spennende i år når forskningsrådet har lagt opp til helt nytt opplegg. 

Det jobbes i disse dager med å etablere en PhD/post doc forskerskole for hele BIO. Vi trenger en struktur 

som bidrar til å samle alle våre omtrent 130 PhD studenter og 22 post docer. En skisse for hvordan 

forskerskolen skal fylles av relevante aktiviteter som fremmer sosial interaksjon, økt kompetanse og bedre 

tilhørighet, skal diskuteres av faggruppelederne snarest. PhD/post docer skal tas med på prosessen. Det 

er planlagt at vi starter opp ila høsten.  

Det er valgtid, vi er et demokrati, og nå skal det nomineres kandidater fra alle grupper til instituttrådet. 

Fristen er 24 april kl 1200. Se https://www.uib.no/bio/125049/valg-p%C3%A5-nye-

instituttr%C3%A5dmedlemmer-til-institutt-biovitenskap-v%C3%A5ren-2019 for mer info. Erfaringsmessig 

er det få kandidater som nomineres, og det er uheldig, da blir det ofte ikke et reelt valg, så her er det bare 

å nominere på. 

Husk at vår nye og lenge etterspurte seminarserie starter like over påske, den 24 april, når Sushma 

Grellscheid  skal snakke om «Bioinformatics for biologists (not dummies)» Det er viktig at vi møter opp for 

faglig påfyll og diskusjon. 

Siden sist har Trond Roger Oskars og Johanna Myrseth Aarflot disputert for doktorgraden. Gratulerer så 

mye til dem og deres veiledere og fagmiljøet.  

Ha en riktig god helg og påskeferie dere, og bruk så mye tid som mulig ute i finværet. 

Ø 

 

  

https://www.uib.no/bio/125049/valg-p%C3%A5-nye-instituttr%C3%A5dmedlemmer-til-institutt-biovitenskap-v%C3%A5ren-2019
https://www.uib.no/bio/125049/valg-p%C3%A5-nye-instituttr%C3%A5dmedlemmer-til-institutt-biovitenskap-v%C3%A5ren-2019
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Hi everyone, 

 

Congratulations to Christian Jørgensen as our new outstanding teacher, and as a new member of the 

educational academy - wonderful and very well deserved! Cristian gave a brilliant and flaming talk at 

Solstrand in relation to his appointment, where he emphasized the importance of reflection on what we 

should actually learn to be the students; which skills they actually need. Very good. Congratulations also 

to Pernille Eidesen from UNIS who is also rewarded an excellent teacher statis. Brilliant! 

 

An important notice: there will be beach cleaning day May 21st. Reserve the date. If the weather permits, 

we go to a suitable beach (we have a dialogue with Bergen and Omegn Friluftsråd) and clear it, and 

hopefully there will be barbecues and full speed ahead. Please note: we must unfortunately take weather 

reservations, so this will be exciting. Further info will follow. 

 

April 10 was the main application deadline for the Research Council. In total, BIO was involved in 74 

submitted applications! Thank you very much to all those who worked on applications and to everyone in 

the administration who did what they could to support. We had great success last year, and let's cross our  

fingers and everything else that can be crossed, to make it repeat. This is especially exciting this year as 

the Research Council has set up a completely new program. 

 

These days, work is in progress on establishing a PhD / post doc research school for the entire BIO. We 

need a structure that helps to gather all our approximately 130 PhD students and 22 post docs. An outline 

of how the research school will be filled with relevant activities that promote social interaction, increased 

competence and strongers bonds to BIO, will be discussed by the “faggruppe” leaders as soon as 

possible. PhD / post docs must be included in the process. Start-up is planned for this autumn. 

 

It is election time, we are a democracy, and now candidates must be nominated from all groups to the 

department council. The deadline is April 24 at 1200. See the election webpage for more info. It is our 

experience that few candidates are actually nominated which is unfortunate as the election may then 

become just a formal process rather than an actual election between several candiates.  So get your 

nominations going! 

  

Please remember that our new and long-requested seminar series starts just over Easter, April 24, when 

Sushma Grellscheid will talk about "Bioinformatics for biologists (not dummies)" It is important that we 

meet up for academic refills and discussion. 

 

Since the last issue, Trond Roger Oskars and Johanna Myrseth Aarflot have defended their doctoral 

degree. Congratulations to them and their supervisors and the academic community. 

 

Have a really good weekend and Easter holidays, and spend as much time as possible out in the nice 

weather. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Uaa6i1
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Viktig informasjon  

 

Ekspedisjonen stengt i påsken  

Instituttekspedisjonen vil være stengt hele påskeuken, det gjelder både i BIOLOGEN og i 

Høyteknologisenteret.   

 

PAKKER SOM MOTTAS I PÅSKEN MÅ DEN ENKELTE SELV SØRGE FOR Å TA HÅND OM 

 

Det vil være ansatte tilstede i administrasjonen mandag til onsdag.  Dørene vil derfor være åpne til kl. 12 

onsdag 17. april. 

 

 

The reception will be closed during Easter week 

The Department’s reception will be closed during the entire Easter week, starting Monday 15. April.  This 

applies both to BIOLOGEN and Høyteknologisenteret.  

 

ANYONE RECEIVING PACKAGES DURING EASTER WEEK WILL THEREFORE HAVE TO HANDLE 

THESE THEMSELVES 

 

There will be staff present in the administration Monday to Wednesday.  The doors will therefore be kept 

open until 12am Wednesday 17. April. 

 

 

  

Stemningsrapport fra lærersamlingen i desember.  Foto: Vigdis Vandvik 
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Stoltzekleiven opp 2019 

 

 

 

 

 

 

INFO VEDR POSTLEVERING, BUSS OG MATERIELL - PÅSKEN 2019. 

 
Post: 

Mandag 15. april og tirsdag 16. april vil internposten gå som vanlig.  

Onsdag 17. april vil det ikke bli postombæring.  

 

Campusbuss: 

Campusbussen går som vanlig i påskeuken.  

Onsdag 17. april avslutter den ruten 1210. Dvs at siste avgang denne dagen er: Fra Musèplass, ved 

Christie statuen, kl 1130, og fra Haukeland, sentralblokken, kl 1200.  

Bussen går i normal rute igjen, etter påske, f.o.m. tirsdag 23.april  

 

                           Vi ønsker alle våre kunder en formidabel sprek påske. 

 

 

 

 

 

 Eventuelle spørsmål om åpningstider, 
drift etc. kan rettes til postansvarlig Knut-

Egil Larsen: 
 

Tlf kontor: 55 58 20 71        
 Mobil tlf : 905 04 899 

E-post: knut-egil.larsen@uib.no 
 

 

mailto:knut-egil.larsen@uib.no
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UiB har fått nytt serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner!  

Holder du på å planlegge din foreldrepermisjon? Da må du ta kontakt med 

serviceteamet og de vil hjelpe både leder og ansatt i prosessen. Teamet skal 

hjelpe både mødre og fedre ved UiB som skal ut i foreldrepermisjon med 

søknader og rettigheter. 

Teamet skal også bistå med føring av sykefravær for enhetene og styrke 

oppfølging av refusjoner mot Nav. Les mer her.  

 

New serviceteam for absence and parental leave at UiB! 

Are you planning your parental leave? If so, you need to contact the Serviceteam who will help both you 

and your leader in this process. The Serviceteam will help everyone who will take parental leave, both 

mothers and fathers, by guiding them through their rights and the applications. 

The serviceteam will also support the units on registration of absence and strengthen the refund-process 

towards Nav.  Read more about the service here (Norwegian).   

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er resertifisert som 

Miljøfyrtårn 

 

2. april ble Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet resertifisert som 

Miljøfyrtårn. Resertifiseringen inkluderer instituttene, sentrene og 

fakultetsadministrasjonen. 

 

For å bli resertifisert som miljøfyrtårn, har fakultetet dokumentert at vi oppfyller 

en rekke krav innen det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg til krav innen 

avfall, innkjøp, transport og energi.  

 

Å være Miljøfyrtårn forplikter oss som institusjon og som enkeltansatte til å gjøre miljøbevisste valg i 

hverdagen. Miljøsertifikatet er gyldig i 3 år. Når det skal fornyes i 2022, må vi kunne dokumentere at vi er 

blitt enda bedre. 

 

På følgende lenke på UiBs nettside finner dere eksempler på hvordan hver enkelt av oss, både ansatte 

og studenter, kan bidra: 

 

https://www.uib.no/hms-portalen/84112/hvordan-kan-jeg-bidra#studenter-ansatte 

 

 

 

https://www.uib.no/foransatte/123463/foreldrepermisjon?step=1
https://www.uib.no/foransatte/123463/foreldrepermisjon?step=1
https://www.uib.no/foransatte/121864/serviceteam-fravær-og-foreldrepermisjoner
https://www.uib.no/foransatte/123463/foreldrepermisjon?step=1
https://www.uib.no/foransatte/121864/serviceteam-fravær-og-foreldrepermisjoner
https://www.uib.no/hms-portalen/84112/hvordan-kan-jeg-bidra#studenter-ansatte
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The Faculty of Mathematics and Natural Sciences is recertified as an 

Eco-Lighthouse  

 

On April 2, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences was recertified as 

Eco-Lighthouse (“Miljøfyrtårn”). The recertification includes the departments, 

centers and faculty administration.  

 

In order to be recertified as an Eco-Lighthouse, the faculty has documented 

that we fulfill a number of requirements within the systematic HSE work, in 

addition to requirements in the field of waste, purchases, transport and energy.  

 

Being an Eco-Lighthouse commits us as an institution and as an individual employee to make 

environmentally conscious choices in everyday life. The environmental certificate is valid for 3 years. 

When it is to be re-newed in 2022, we must be able to document that we have become even better.  

 

Under the following link on UiB's website you will find examples of how 

each us, both employees and students, can contribute: 

 

https://www.uib.no/en/hms-portalen/110661/contribute-sustainable-uib 

 

 

  

https://www.uib.no/en/hms-portalen/110661/contribute-sustainable-uib
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Forskning/utlysning  

 

Akademiaavtalen - Utlysning våren 2019 (forskerprosjekt og 

feltkursmidler) 

Bakgrunnen for Akademiaavtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Equinor. 

Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og 

kompetanseområder som omfattes av avtalen. Den økonomiske støtten som tildeles under avtalen skal 

fortrinnsvis benyttes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning. 

Det legges opp til følgende utlysninger i 2019: 

1) Mobilitetsmidler/faglig utveksling - Søknadsfrist: 24. april 2019. 

2) Feltkursmidler - Søknadsfrist: 24. april 2019. 

3) Forskerprosjekt - Søknadsfrist: 6. mai 2019. 

4)  

Informasjon om Akademiaavtalen samt avtalen er tilgjengelig på nettsiden. 

 

 

NFR Infoseminar 7. mai H2020 Mat, hav og bioøkonomi  

Din kunnskap er nøkkelen til morgensdagens bioøkonomi! Vi er nå inne i den siste perioden for 

Horisont 2020. For området samfunnsutfordringer 2, "Mat, hav og bioøkonomi", ligger det over 8,7 

milliarder kroner i potten. Disse midlene byr på store muligheter for bedrifter og forskningsmiljøer.  

Temaene som vil lyses ut for 2020 spenner bredt – de omfatter biologiske ressurser fra hav og land, og 

alt som inngår i bioøkonomien. 

Kom i gang og delta på Forskningsrådets informasjonsseminar om neste års finansieringsmuligheter i 

Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet). På seminaret vil du få innsikt i temaene som 

er planlagt for 2020-utlysningene. Du vil også få nyttige tips om hva du bør tenke på når du utformer en 

søknad. I tillegg vil vi dele resultater fra de siste utlysningene. Du vil også høre siste nytt om det nye 

programmet Horisont Europa som står på trappene. 

 

Tid: 07.05.2019 kl. 09:30 – 15:00 

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsjservering. Alle foredrag holdes på engelsk.  

Les mer om programmet og meld de på her. 

 

  

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/akademiaavtalen_retningslinjer_for_sokere_2019.pdf
https://www.uib.no/fa/74235/styringsgruppen-akademiaavtalen
https://forskningsradet.pameldingssystem.no/horisont2020
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Utlysning Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere 

 

Planlegger du en karriere i akademia? Nå kan du søke opptak til karriereutviklingsprogrammet 

Momentum for yngre forskere ved Universitetet i Bergen.  

Karriereprogrammet Momentum skal skape en tverrfaglig arena og inspirere til økt innovasjon og 

fremragende faglig utvikling for UiBs beste forskertalenter. Programmet skal bidra til å øke UiBs 

deltagelse i ERC, FRIPRO Unge forskertalenter og andre relevante konkurransearenaer for yngre 

forskere. Kandidatene får tilgang til verdifulle nettverk og får kompetanse til å videreutvikle sin 

vitenskapelige karriere. 

Alle deltakerne vil få støtte fra en internasjonal mentor. Utvelgelse av mentor skjer i samarbeid mellom 

kandidat, fagmiljø og styringsgruppen i Momentum programmet. Kandidatene vil få disponere 100 000,- i 

driftsmidler som skal benyttes til mentor, reiser og faglige aktiviteter som nettverksbygging, 

forskningsopphold og workshoper. 

Målgruppen for programmet er fremragende yngre forskere som ønsker en vitenskapelig karriere på et 

forskningsuniversitet.  

Søknadsfrist er 10.05.2019. Mer info 

Merk at søknad krever et anbefalingsbrev fra faglig ledelse på instituttet. Tar kontakt med instituttledelse 

hvis du tenker å søke.  

 

  

Nyheter fra RFFVEST 

-Regionalt forskingsfond Vestlandet får ny nettsider 24. april. Dette får konsekvensar for deg som skal 

sende inn søknad om kvalifiseringsstøtte med fristen 21.05.2019. Kva gjer du då? Les mer. 

 

 

Nyheter fra Norges forskningsråd 

-Forskningsrådets porteføljestyrer er klare. Se hvem (fra UIB) skal sitte i de nye styrene.  - Les mer  

-100 søkere vil etablere nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Se listen over søkere. – Les mer 

 

https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere
https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-vestlandet/Nyheter/Vi_far_nye_nettsider_etter_paske/1254040014782?WT.mc_id=nyhetsbrev-vestlandet
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningsradets_portefoljestyrer_er_klare/1254039917167?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/100_sokere_vil_etablere_nye_sentre_for_forskningsdrevet_innovasjon/1254039985750?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
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2019 NCI Grants for Member University Researchers 

The Nordic Centre in India (NCI) has announced the following programmes for researchers at NCI 

member universities (UIB is also a member): 

 NCI Travel Grant: NCI will annually support 6 scholars from member universities travelling to India 

for the purpose of research with an NCI Travel Grant that covers travel expenses upto 500 Euros 

per successful applicant.  

 NCI Academic Activity Grant: NCI will be supporting collaborative academic activities between 

member universities and Indian higher educational institutions through a grant for a max of 3500 

Euros per successful application.  

 Ganga Mahal Scholar in Residence Programme: NCI will support one scholar annually from a 

member university travelling to India for the purpose of research with the NCI Ganga Mahal 

Scholar in Residence Programme. This programme is in cooperation with Karlstad University and 

it covers travel costs upto 500 Euros and one month's stay at Karstad University's India Study 

Centre located in Varanasi. 

The deadline for receiving applications for this Spring 2019 Call is 15.05.2019. A second call will be 

announced in the Fall of 2019. See the attached flyers for more information.  

Also note: 

- The NCI office can also offer accommodation, office space and meeting rooms for researchers and 

scholars from UiB who wish to make use of this when visiting Delhi. 

- NCI also offers good and organized summer programs and semester programs at several excellent 

universities in India for UiB students who would like to attend a stay India. 

 

 

 

 

Vikariat for forsker innen otolitter på bunnfisk 

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en forsker i et vikariat på 7 måneder ved forskningsgruppe 

Bunnfisk. Hovedarbeidsområdet for forskeren som ansettes vil være å sikre kvalitetssikringen av 

alderslesing ved instituttet, jobbe med allerede eksisterende prosjekter på otolittforskning, jobbe opp mot 

ICES og ha ansvaret for katalogisering og drift av Havforskingsinstituttets otolittarkiv. 

Søknadsfrist: 1. mai 2019 

Les hele utlysningen 

 

http://www.nordiccentreindia.com/nci-travel-grant/
http://www.nordiccentreindia.com/nci-academic-activity-collaboration-grant/
http://www.nordiccentreindia.com/nci-ganga-mahal-resident-scholar-programme/
https://universityofbergen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/magnus_nerheim_uib_no/Ee8qbGejwvtOjMVRVzbkgOIBXErnIvPsJonz6LiXN01gdQ?e=wCVdMt
http://vedlegg.uib.no/?id=6c9f65dd5c805b8dedfb85be3c062c1d
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https://mailchi.mp/073a7b70c18f/euromarine-2018-funding-calls-are-open-1599709?e=9a86b1d649
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Utdanning  

 

Studer på Svalbard til høsten - søknadsfrist 15. april / Spend the autumn 

semester in Svalbard - Application deadline 15th of April 

Universitessenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr kurs på bacehlor, master og ph.d-nivå innenfor 

fagområdene  

 Arktisk biologi  

 Arktisk geologi 

 Arktisk geofysikk 

 Arktisk teknologi 

 Arktisk sikkerhet (kun master) 

Søknadsfrist er 15. april for opprtak til kurs i høstsemesteret. Finn mer informasjon om opptakskrav og 

søknadsporsess her. 

 

 

The University Centre in Svalbard (UNIS) offers courses on bachelor's, master's and PhD level within the 

following subject areas: 

 Arctic Biology 

 Arctic Geology 

 Arctic Geophysics 

 Arctic Technology 

 Arctic Safety  

Application deadline is 15th of April for uptake to courses in the autumn semster. More information about 

the entry requirements and application process here. 

 

Vennlig hilsen/Regards 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences 

 

 

 

Utlysning av insentivmidler for kvalitetsarbeid i studiene - korreksjon 

Ved utlysningen av UiBs insentivmidler for kvalitetsarbeid i studiene ble det lagt ved feil versjon av 

retningslinjene. Endringen i forhold til teksten som ble sendt ut gjelder formuleringen om frikjøp fra stilling. 

De korrigerte retningslinjer finner dere her:  

Retningslinjer insentivmidler 2019 

 

 

https://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/
https://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/
https://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/
https://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/
file://///sysfelles.uib.no/http_filer_uib_no/ekstern/bio/Informasjon/Retningslinjer%20insentivmidler%202019.pdf
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Kalender 

 

23. april.  Prøveforelesning, Jan Håkon Vikane 

Non-native species - a threat or an opportunity to local and global biodiversity  

10:15–12:00, Lille auditorium, Høyteknologisenteret 

 

 

23. april.  Disputas, Jan Håkon Vikane 

”Predicting decline of threatened species, invasiveness of alien species, and invasibility of semi-natural 

habitats:  

12:25–15:00, Auditorium 2, Realfagbygget 

 

 

24. april. Ph.d. Midtveisevaluering Rosa Helena Escobar 

The effect of bath delousing chemotherapeutants, hydrogen peroxide and the combination of 

azamethiphos and deltamethrin, on mortality and behavior of non-targeted zooplankton near salmonid 

aquaculture sites  

10:15–11:00, Seminarrom K1, Blokk A, Biologen 

 

24. april.  BIO-seminar, Sushma Grellscheid 

Bioinformatics for biologists (not dummies)  

12:00–13:00, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormølens gate 55 

 

 

24. april.  bioSEMINAR 

 

Bruker vi studentevalueringer på feil måte?  

13:15–14:00, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret 

 

 

https://www.uib.no/nb/bio/126361/jan-h%C3%A5kon-vikane-non-native-species-threat-or-opportunity-local-and-global-biodiversity
https://www.uib.no/nb/bio/126316/jan-h%C3%A5kon-vikane-%E2%80%9Dpredicting-decline-threatened-species-invasiveness-alien-species-and
https://www.uib.no/nb/bio/126316/jan-h%C3%A5kon-vikane-%E2%80%9Dpredicting-decline-threatened-species-invasiveness-alien-species-and
https://www.uib.no/nb/bio/125838/phd-midtveisevaluering-rosa-helena-escobar-effect-bath-delousing-chemotherapeutants
https://www.uib.no/nb/bio/125838/phd-midtveisevaluering-rosa-helena-escobar-effect-bath-delousing-chemotherapeutants
https://www.uib.no/nb/bio/125838/phd-midtveisevaluering-rosa-helena-escobar-effect-bath-delousing-chemotherapeutants
https://www.uib.no/nb/bio/125751/bioinformatics-biologists-not-dummies
https://www.uib.no/nb/bio/125766/bruker-vi-studentevalueringer-p%C3%A5-feil-m%C3%A5te
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25. april.  Disputas, Torstein Nielsen Hole  

Learning through practice in biology education  

10:30–13:15, Auditorium 2, Realfagbygget 

 

 

25. april.  Kunnskapseplet: PopVit i biblioteket 

Biblioteket inviterer til «Kunnskapseplet: PopVit i biblioteket» 

torsdag 25. april kl 14:15. Denne gangen kommer PhD-

stipendiat Adam Takacs fra institutt for fysikk og teknologi for å 

snakke om partikkelfysikk. Foredraget vil foregå på engelsk og 

tittelen er «How do Quarks build up other Particles?». 

Arrangementet varer ca. 30 minutter, og det vil bli servert kaffe, 

kjeks og (kunnskaps)epler. Velkommen!  

The library invites everyone to «Kunnskapseplet: Popular 

Science talks in the Library» Thursday 25th at 14:15.  

This time Adam Takacs, PhD student at Department of Physics and Technology, is giving a popular 

science talk about “How Do Quarks Build Up Other Particles?” The event lasts about 30 minutes. Coffee, 

biscuits and apples will be served. Welcome!  

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2265112047142245/ 

UiB Calendar: https://www.uib.no/en/ub/126419/how-do-quarks-build-other-particles 

 

26. april, gjesteforelesning Roger Säljö 

Simulations and professional learning: Virtual experiences and access to expertise  

10:15–11:00, Auditorium 128, Bjørn Christiansens hus (Christies gate 12) 

 

26. april. Workshop, Arjun Ahluwalia and Karin Pittman 

 

Poster workshop for PhDs and Post Docs  

12:15–16:00, Realfagbygget, Allégaten 41, Seminarrom 2+3 (1.etasje) 

 

Foto: Colourbox 

https://www.uib.no/nb/bio/126317/torstein-nielsen-hole-%E2%80%9Dlearning-through-practice-biology-education%E2%80%9D
https://www.facebook.com/events/2265112047142245/
https://www.uib.no/en/ub/126419/how-do-quarks-build-other-particles
https://www.uib.no/nb/bio/126045/simulations-and-professional-learning-virtual-experiences-and-access-expertise
https://www.uib.no/nb/ub/126304/poster-workshop-phds-and-post-docs


Side 14 av 15 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen  

Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO 

 

 

26. april. Ph.d. Midtveisevaluering Mathilde Lindivat 

Flow cytometry analysis of fish patogen  

12:15–13:00, Seminarrom K1, Biologen Blokk A, Thormøhlens gate 53A 

 

 

30. april.  Disputas, Tom Jasper Langbehn 

”Light and visual foraging in the pelagic: Opportunities and constraints along gradients of seasonality” 

10:15–13:15, Lille auditorium, Høyteknologisenteret 

 

 

21. mai. Standryddedag 

21. mai gjentar vi fjorårets strandryddesuksess, så rydd plass i kalenderen!  Vi får tildelt en ryddesone av 

Bergen og omegn friluftsråd som koordinerer arbeidet med strandrydding i Bergensområdet.  Vi må ta 

forbehold om at været blir håndterbart.   

 

 

21. May. Beach cleaning day  

21. May we will repeat last year’s beach cleaning success.  We will be assigned to a specific area by 

Bergen og omegn friluftsråd who coordinate the work.  Please note that we will depend on the weather 

being manageable.   

 

 

5-9. August.  International Congress Comparative Physiology and 

Biochemistry 

 

Dear ESCPB members, 

on behalf of the Organiser, Charles Antoine Darveau, 

I am pleased to announce that the registration / 

abstract submission for the 10th ICCPB (International 

Congress of Comparative Physiology and 

Biochemistry; Ottawa, Aug 5-9) is now open.  

 

Deadline is May 1st, 2019. It can be accessed via the website (http://www.iccpb2019.com), by selecting 

Registration and Abstract Submission. I am sure it will be an excellent congress, and Ottawa is a nice 

place to be in August! 

 

My warmest regards, Elena Fabbri, Università di Bologna 

https://www.uib.no/nb/bio/126235/phd-midtveisevaluering-mathilde-lindivat-flow-cytometry-analysis-fish-patogen
https://www.uib.no/nb/bio/126221/tom-jasper-langbehn-%E2%80%9Dlight-and-visual-foraging-pelagic-opportunities-and-constraints
http://www.iccpb2019.com/
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8-21 September.  European Society for Mathematical and Theoretical 
Biology (ESMTB) Summer School 

On behalf of the European Society for Mathematical and Theoretical Biology (ESMTB, www.esmtb.org), 

we as the management and scientific committee are pleased to inform about organization of the ESMTB 

Summer School 2019: Modelling in Marine Ecology. This school will be organized from 8 to 21 

September 2019 in the Saracen Hotel close to Palermo (www.saracenhotelpalermo.com). The web 

page of the summer school is http://biomat1.iasi.cnr.it/esmtbschool2019.  

Yours sincerely, 

The management and scientific committee of the ESMTB Summer School 2019: 

Ludek Berec, University of South Bohemia, Czech Republic, ludek.berec@prf.jcu.cz 

Jean-Christophe Poggiale, Aix-Marseille University, France, jean-christophe.poggiale@univ-amu.fr 

Simona Panunzi, Italian National Research Council (CNR), Rome, Italy, simona.panunzi@biomatematica.it 

 

 

 

 

 

 

Faste Lenker 

BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte) 

BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO) 

Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2018-publikasjoner i CRISTIN) 

BIO-call calendar (oversikt over utlysninger og søknadsfrister) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Activities for International Researchers 

Ledige stillinger på UiB  

Høringer 

HMS 

BioCEED 

 

http://www.esmtb.org/
http://www.saracenhotelpalermo.com/
http://biomat1.iasi.cnr.it/esmtbschool2019
mailto:ludek.berec@prf.jcu.cz
mailto:jean-christophe.poggiale@univ-amu.fr
https://www.researchgate.net/institution/Italian_National_Research_Council
mailto:simona.panunzi@biomatematica.it
https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq
http://www.uib.no/bio/kalender
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2018&ar-til=2018&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&ukat=ARTIKKEL&ukat=ANTOLOGI&ukat=MONOGRAFI&sort=alfabetisk&bs=50
https://universityofbergen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/magnus_nerheim_uib_no/ESVc0fGcZVtNsBmSUmTUjXcBvBnAxqUCwQGOiTt2WFZeow?e=ISNawx
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
http://www.uib.no/en/ir/79995/activities-international-researchers
http://www.uib.no/en/ir/79995/activities-international-researchers
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte/94487/h%C3%B8ringer
http://www.uib.no/hms-portalen
http://bioceed.b.uib.no/

