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Hei dere 

Nå er sikkert endel av dere på høstferie. I så fall svært velfortjent.  

Jeg vil gjerne si noen ord om hjemmekontor. Jeg vet at det er utfordrende, både i forhold til arbeidslyst, tekniske 

løsninger, arbeidsro og ikke minst den manglende sosiale og faglige kontakten med kolleger. Jeg vil gjerne presisere 

at ingen er pålagt å benytte seg av hjemmekontor, selv om det oppfordres til det, hvis mulig.  Slik situasjonen er nå 

opplever jeg at personaltettheten ved BIO er tilfredsstillende i forhold til smittevernreglene, og at det er rom for at 

flere enn i dag kan komme til BIO for å jobbe - om ikke annet så i hvert fall for å kunne treffe kolleger, være en del 

av fellesskapet som vi verdsetter, og få en variasjon i arbeidshverdagen.  Alle bør nok ikke være på BIO hver dag, 

men vi bør klare å ordne oss slik at alle i hvert fall kan være på BIO 2-3 dager i uken. Jeg vet at noen faggrupper 

allerede har opprettet et rulleringssystem, og jeg oppfordrer andre til å se på muligheter til å gjøre det samme. 

Signalene fra universitetsledelsen tilsier at vi nå belage oss på at denne situasjonen i hvert fall vil vare fram til 

sommeren, og vi kan ikke leve i hjemmekontorisolasjon så lenge. 

Som dere vet har BIO avlyst sitt store felles julebord i år. Det er dumt, men vi kunne umulig ha gjennomført det 

innenfor dagens smittevern-regime. Jeg håper allikevel at dere kan arrangere mindre lokale julebord, f.eks. i 

faggruppe-regi, slik at vi kan ha det hyggelig sammen med våre gode kolleger opp mot jul, men i mindre forsamlinger. 

Og jeg håper inderlig vi alle sammen kan samles til vårt store felles julebord til neste år. 

Jeg vet også at noen av dere opplever det som utfordrende å gjennomføre undervisningen digitalt. Man sitter der og 

snakker til en forsamling av studenter man ikke ser og ikke kan ha direkte kontakt med. Vi ønsker å gi våre studenter 

den best mulige undervisningen og det er frustrerende at vi ikke kan gjøre det. Samtidig er det avgjørende viktig at 

vi gjør det beste ut av situasjonen. Våre studenter trenger det, de trenger undervisere som selv greier å motivere 

dem til å studere, tilegne seg kunnskap, gjennomføre og ta eksamen. Gjør det dere kan for å holde dem oppe, og 

inne i loopen, og ha kontakt med hverandre, gjerne gjennom samarbeid i studiehverdagen. 

Korona-situasjonen sliter på oss alle, enten vi underviser, forsker, studerer, skal gjennomføre doktorgraden eller 

bistår de faglige i alle mulige administrative og tekniske gjøremål. Dere gjør en fantastisk innsats. Og selv om dette 

er en utfordrende situasjon ser jeg hver dag alt det arbeidet dere legger ned, med stor entusiasme og kvalitet. Dere 

gir ikke opp, dere står i det, og jeg er veldig imponert og glad for den jobben dere gjør. 

Ha en riktig god helg. 

Ø 
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Dear all, 
 
Some of you are probably currently on autumn vacation. In that case, very well deserved. 
 
I would like to say a few words about working from home-office. I know that it is challenging, both in terms of 
motivation, technical solutions, peace of mind and not least the lack of social and professional contact with 
colleagues. I would like to emphasize that no one are required to work from home, even if you are encouraged to do 
so, if possible. In the current situation, it is my experience that the density of people at BIO is satisfactory with regard 
to the infection control measurements, and that there is room for more people be present at BIO for work - if only 
to be able to meet colleagues, be part of the community that we value, and get some variety in your everyday work. 
Not everyone should be present at BIO every day, but we should be able to make arrangement to allow everyone to 
be here 2-3 days a week. I know that some professional group (faggrupper) have already created a system of staff-
rotation, and I encourage others to look at opportunities to do the same. The signals from the university management 
indicate that we are now assuming that this situation will at least last until the summer, and we cannot live in home 
office isolation for that long. 
 
As you know, BIO has canceled its large joint Christmas party this year. It's unfortunate, but we could not possibly 
have gone through with it within the current infection control regime. I still hope that you can arrange smaller local 
Christmas parties, e.g. under the auspices of a professional group (faggruppe), so that we can enjoy a good time with 
our splendid colleagues in the time before Christmas, but in smaller groups. And I sincerely hope we can all gather 
for our big joint Christmas party next year. 
 
I also know that some of you find it challenging to carry out your teaching digitally. You sit there and talk to an 
assembly of students which you do not see and cannot be in direct contact with. We want to give our students the 
best possible teaching, and it is frustrating that we cannot do that. At the same time, it is crucial that we make the 
best of the situation. Our students need it, they need teachers who manage to motivate them to study, acquire 
knowledge, and do their exams. Please do what you can to keep them going and in the loop, and do keep in touch 
with each other, f.ex. through collaboration in everyday teaching. 
 
The Corona situation is straining us all, whether we are teaching, doing research, studying, completing our doctorate 
or assisting the scientific staff in all possible administrative and technical tasks. You are making a fantastic effort. And 
even though the situation is challenging, I see every day all the work you put in, with great enthusiasm and quality. 
You do not give up, you carry on, and I am very impressed and happy with the job that you do. 
 
Have a great weekend. 

 

Ø. 

 

Dekanbloggen - I koronatider må forskningen beskyttes 
6. oktober 2020 helgekdahleforskning, ledelse, MatNat, strategi  

 

Siden 12. mars har UiB hatt et veldig sterkt fokus på at studentene skal bli minst mulig 

skadelidende på grunn av korona-epidemien.  Dette har vært viktig og riktig, men har vi glemt 

forskningen? 

Les hele blogginnlegget til dekan Helge Dahle 

 

https://matnat.w.uib.no/arkiv/1211
https://matnat.w.uib.no/arkiv/author/helgekdahle
https://matnat.w.uib.no/arkiv/category/forskning
https://matnat.w.uib.no/arkiv/category/ledelse
https://matnat.w.uib.no/arkiv/category/uncategorized
https://matnat.w.uib.no/arkiv/category/strategi
https://matnat.w.uib.no/arkiv/1211
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UiB og BIO info 
 

Oktober er sikkerhetsmåned  
Kjære studenter og medarbeidere 
 
Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i 
Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på 
informasjonssikkerhet denne måneden. 
 

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at 
alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet. 
 
Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt 
UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå. 
 
Følg også med i internavisen På høyden, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på 
hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet. 
 
Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB.  
 
Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern.  
 
Med vennlig hilsen 
Dag Rune Olsen og Kjell Bernstrøm 
 
 

October is Security Awareness Month 

Dear students and fellow members of staff 
 
October is National Security Awareness Month. The University of Bergen (UiB) therefore plans to have an extra 
special focus on information security in October. 
 
UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We 
therefore want all students and employees to be fully aware of security. 
 
Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information 
security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the 
course, please do so now.  
 
We also recommend following the internal news channel På høyden this month <https://pahoyden.no> (NO), which 
will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, 
how to report a breach of IT security. 
 
Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB  
 
Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection. 
 
Best regards, 
Dag Rune Olsen og Kjell Bernstrøm 

https://mitt.uib.no/ie-is-not-supported.html
https://pahoyden.no/
https://www.uib.no/foransatte/120401/oktober-er-sikkerhetsm%C3%A5ned
https://www.sikresiden.no/?locality=196
https://mitt.uib.no/ie-is-not-supported.html
https://www.uib.no/en/foremployees/120461/october-security-awareness-month
https://www.sikresiden.no/en?locality=196
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VERNEOMBUD VED BIO FOR PERIODEN 2021-2022.  
Disse er valgt til verneombud og varaverneombud for perioden 2021-2022 

Område 2.6.1 BIO-blokk 1, 3, 4.etg: 

Verneombud, Per Gunnar Espedal 

Varaveneombud, Lindsey Moore 

Område 2.6.2 A-blokk: 

Verneombud, David Rees 

Varaverneombud, Beate Ulrikke Rensvik 

Område 2.6.3 B-blokk: 

Verneombud, Birte Töpper 

Varaverneombud, Heikki Savolainen 

Område 2.6.4 Marin Biologisk Stasjon: 

Verneombud, Mette Hordnes 

Varaverneombud, Tomas Sørli 

Område 2.6.5 BIO-blokk 5.etg: 

Verneombud, Linda Veka Hjørnevik 

Varaverneombud, Diana Turcu 

 

 

 

 

SAFETY DELEGATES AT BIO FOR THE PERIOD 2021-2022.   
The following persons are elected at safety delegates for 2021 and 2022 

 

Area 2.6.1 BIO-block 1, 3, 4. floor: 

Safety delegate, Per Gunnar Espedal 

Substitute representative, Lindsey Moore 

Area 2.6.2 A-block: 

Safety delegate, David Rees 

Substitute representative, Beate Ulrikke Rensvik 

Area 2.6.3 B-block: 

Safety delegate, Birte Töpper 

Substitute representative, Heikki Savolainen 

Area 2.6.4 Marin Biological Station: 

Safety delegate, Mette Hordnes 

Substitute representative, Tomas Sørli 

Area 2.6.5 BIO-block 5. floor: 

Safety delegate, Linda Veka Hjørnevik 

Substitute representative, Diana Turcu 
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TØRRIS SKAL IKKE LAGRES I FRYSEROM PÅ GRUNN AV MANGEL PÅ 
VENTILLASJON OG HØY SUBLIMERINGSRATE VED MINUS 20 GRADER. 
 

TØRRIS ER CO₂ I FAST FORM OG SUBLIMERER, FORDAMPER, DIREKTE TIL CO₂ -GASS SOM FORTRENGER LUFT OG 

KAN FØRE TIL KVELNING. 

-Dersom tørris må lagres skal dette skje i minus 80 grader fryser som er godkjent for lagring av tørris. 

-Fryseren skal merkes på utsiden og isoporesken skal merkes med tørris-symbol. 

Kapitel 8 i HMS-håndboken beskriver fremgangsmåten. https://mitt.uib.no/courses/11056/pages/torris  

Ved sending av prøvemateriale på tørris anbefales det å bruke World Courier. UiB har rammeavtale med World 

Courier for Ekspress- og spesialfrakttjenester, blant annet forsendelser på tørris. World Courier beregner mengde 

tørris i forhold til mengde og type prøver og distanse for transporten, inklusiv mellomlandinger osv. De beregner 

nødvendig størrelse på isoporkassen, eventuelt om det trengs spesialkontainer. Denne type forsendelse medfører 

ikke oppbevaring av tørris ved instituttet. 

 

 

DRY ICE SHOULD NOT BE STORED IN FREEZERS DUE TO LACK OF VENTILATION 
AND HIGH SUBLIMATION RATE AT MINUS 20 DEGREES. 
 

DRY ICE IS CO₂ IN SOLID FORM AND SUBLIMATES, EVAPORATES DIRECTLY INTO 

CO₂ GAS THAT DISPLACES AIR AND CAN CAUSE SUFFOCATION. 

-Dry ice should only be stored in a minus 80-degree freezer that is approved 

for the purpose 

-The freezer must be marked on the outside and the Styrofoam box must be 

marked with the dry ice symbol. 

Chapter 8 of the HSE handbook describes the procedure. 

https://mitt.uib.no/courses/11056/pages/DRY%20ICE?titleize=0  

We recommend using World Courier when sending sample on dry ice. UiB has an agreement with World Courier 

for Express and Special Freight Services, including shipments on dry ice. 

World Courier calculates the amount of dry ice depending the amount and type of samples and the distance for the 

transport, including stopovers, etc. They calculate the required size of the Styrofoam box, or special containers if 

needed. This type of shipment does not involve storage of dry ice at the department. 

  

https://mitt.uib.no/courses/11056/pages/torris
https://mitt.uib.no/courses/11056/pages/DRY%20ICE?titleize=0
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Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis for employees 
 

Please forward this information to English speaking employees in your department who carry out risk assessments 

and safe job analysis related to HSE for the local work environment and work tasks: 

 

https://www.uib.no/en/hms-portalen/139130/november-16-course-hse-risk-assessment-and-safe-job-analysis-sja-

employees 

 

Best regards 

Bente-Lise Lillebø, Division of Human Resources 

 

 

 

 

 

 

 

Velferdstilbud: Rabatterte BIFF-billetter 

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 7. oktober til 18. oktober.  
 
Ansatte får rabatterte billetter til kr. 55 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er 
begrenset til 1 billett per person per film. Nytt av året er at man også kan kjøpe rabatterte billetter på nett og vise 
ansattbevis når man går på filmen. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget.   
 
Les mer om programmet her 

  

 

 

 

 

Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets 

 Bergen International Film Festival will take place from October 7 th to October 18th. 
  
Employees at UiB can buy 1 discounted ticket for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 55 
NOK. Please remember to bring your staff ID to the cinema if you buy the ticket online. 
  
Read more about the program here  
 
  

https://www.uib.no/en/hms-portalen/139130/november-16-course-hse-risk-assessment-and-safe-job-analysis-sja-employees
https://www.uib.no/en/hms-portalen/139130/november-16-course-hse-risk-assessment-and-safe-job-analysis-sja-employees
https://www.biff.no/
https://www.biff.no/english/?language=english
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Utdanning  
 

Redesign av biologiutdanningen – hvordan lager vi den beste 
biologiutdanningen for framtiden?  
  
Videreutvikling av bachelorgraden i biologi er underveis! Prosessen inkluderer faglige og administrativt ansatte ved 
Insitutt for biovitenskap (BIO), bioCEED og UiB læringslab, og er finansiert gjennom DIKU-prosjektet «Studentaktiv 
forskning og overførbare ferdigheter i redesign av biologiutdanningen».  Ved å ta utgangspunkt i en modell for 
redesign utviklet av Texas A&M tar prosjektet sikte på å tilpasse modellen til en norsk sammenheng. Modellen har 
en systemtilnærming til undervisningsutvikling på akademisk nivå og anvender metoden «baklengs planlegging» (fra 
engelsk backwards planning) hvor en først definerer ønsket læringsutbytte for kandidater ved avsluttet utdanning. 
Videre tilpasses det faglige innholdet og strukturen i graden på bakgrunn av det overordnede læringsmålet for 
graden. 
 
Gjennomføringen av prosjektet gjøres i samspill mellom fagmiljøene, ledelse og studenter ved BIO, noe som 
gjenspeiles i redesignlagets (styringsgruppens) sammensetning. Som et av to pilotprosjekt for redesign av 
studieprogram ved UiB får styringsgruppen drahjelp av UiB Læringslab. Resultatene og erfaringene fra prosjektet vil 
være viktige for videreutvikling og tilpasning av utdanningstilbud, samtidig som prosessen utgjør et grunnlag for 
pågående utdanningsfaglig forskning ved bioCEED. 
 

 

Bilde: Student workshop, BIO oktober 2019 (bilde: bioCEED/UiB) 

Studentenes innspill er viktige for arbeidet med å definere ønsket læringsutbytte for graden. Under workshopen 
«Hvordan lage den beste biologiutdanningen from framtiden» i oktober 2019 delte BIO-studenter egne perspektiver 
og konkrete erfaringer fra studiet, og bidragene er inkludert i den pågående prosjektutviklingen. I tillegg omfatter 
prosjektutviklingen kontakt og kommunikasjon med BIO-studentene, videreutvikling av moduler som biORAKEL, 
bioSPIRE og bioSKRIV samt i videreutvikling av utdanningstilbudet med vekt på studentaktiv forskning. 
 
 
Redesignlaget arbeider med et forslag til læringsutbyttebeskrivelse for bachelorgraden i biologi. Denne prosessen 
tar utgangspunkt i innspillene fra lærersamlingen i 2019 hvor de overordnede målene for graden ble diskutert i lys 
av biologifagets betydning for framtiden. Disse bidragene har redesignlaget videreført i det pågående arbeidet med 
læringsutbyttebeskrivelsene. I høstsemesteret 2020 vil faggruppene og studenter ved BIO involveres ytterligere i 
arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene. Den endelige teksten vil fungere som et verktøy for videreutviklingen av 
studiet og samtidig konkretisere fagprofilen. 
 
Prosjektet jobber direkte med bachelorgraden i biologi, samtidig som vi bygger kompetanse for 
undervisningsutvikling for hele BIO. Flere av gradene ved BIO benytter seg av de samme emnene og vil være viktige 
for den samlede utviklingen ved BIO. Selv om det gjennom prosjektet nå legges særlig vekt på bachelorgraden i 
biologi, er utvikling av undervisningskvalitet ved hele instituttet sentralt. 

https://cte.tamu.edu/Faculty-Teaching-Resource/Program-ReDesign
https://cte.tamu.edu/Faculty-Teaching-Resource/Program-ReDesign
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Bilde: BIOs lærersamling 2019, Voss. (bilde: bioCEED) 
 
Har du lyst til å vite mer? Det kommer til å bli arrangert et zoom-møte hvor vi forteller mer om prosessen, og vi 
kommer til å besøke faggrupper og studenter. Hvis du vil vite mer kan du også ta kontakt med prosjektet leder 
Sigrunn Eliassen eller prosjektkoordinatorer postdoktor christian.stromme@uib.no eller seniorkonsulent 
kristin.holtermann@uib.no. 
 

 

 

: #Realutfordring ft. BIR 
  

Fra søppel til spisebord: BIR har gitt de nye studentene en 

#realutfordring: 

  

Matavfall kan bli larvefôr. Larver kan bli laksefôr. Og laksen, den 

kan vi spise til middag. Snakk om bærekraftig kretsløp! Det er 

bare noen floker som må løses først ... UiB er på saken! 

  

Oppgaven var: «Hvordan skal vi samle inn og behandle matavfall 

for at det skal bli mat til larver?» 

  

Seks lag og rundt 80 studenter deltok på #realutfordring, og 

vinnerne ble fiskehelsestudentene som begynte nå i høst. Laget 

ble ledet av mentorene Anna Nygård Johansen og Ranja Ræstad.  

  

Fiskehelsestudentene ønsker å bruke fornybar energi til å frysetørke matavfallet. Etter at maten er frysetørket, males 

matavfallet til små blokker som pakkes i lufttett biofilm. Blokkene transporteres til larvefabrikken der det tilsettes 

vann, og maten gis til larvene – som så blir mat til oppdrettsfisken. En effektiv løsning som kan sørge for at vi ikke 

må importere soya fra bl.a. Brasil.  

  

Juryen fra BIR sier at det er imponerende at de har kommet opp med denne løsningen på kun to timer. Løsningen er 

både realistisk og kreativ.  

  

Lenke til sak om #realutfordring ft. BIR: https://www.uib.no/realfag/138573/fra-s%C3%B8ppel-til-spisebord-bir-har-

gitt-studentene-en-realutfordring 

Foto: @realfaguib 

mailto:christian.stromme@uib.no
mailto:kristin.holtermann@uib.no
https://www.uib.no/realfag/138573/fra-s%C3%B8ppel-til-spisebord-bir-har-gitt-studentene-en-realutfordring
https://www.uib.no/realfag/138573/fra-s%C3%B8ppel-til-spisebord-bir-har-gitt-studentene-en-realutfordring
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Forskning/utlysning  
 

UiBs deltagelse i One Ocean - ønsker innspill til forskningdelen av toktet 

Kjære dere, 

UiB har som de fleste sikkert vet, landet en forpliktende avtale med Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl (SSSL) 

ved Håkon Vatle om at vi skal delta aktivt på seilasen One Ocean som starter i august 2021 og ender i april 2023. UiB 

skal leie skipet for 4 måneder om bord Valparaiso – Palau for å levere emnet Hav-Klima-Samfunn («SDG 2-

Lehmkuhl») sommeren 2022. 

Det er også planlagt en forskningsrettet del av toktet ved at det skal samles prøver under hele toktet som varer i 18 

måneder fra August 2021 til April 2023. Denne delen har vært organisert via en utstyrskomite ledet av HI med bred 

UiB deltagelse og deltagelse fra HVL. Utstyrskomiteen har laget et godt opplegg for måling av parametre langs hele 

seilasen og de har også bistått med installasjon av viktig utstyr om bord på skipet. Denne gruppen er nå i full gang 

med mer detaljer planlegging av tilstedeværelse og måling om bord på skipet i hele perioden. 

Vi tenker oss at denne delen av toktet skal være en dugnad hvor vi har 2 studenter til stede på skipet til enhver tid 

som har ansvar for at det tas prøver langs hele toktet. Noen prøver gir umiddelbare data som skal lastes opp, slik at 

studenter også kan følge toktet og resultatene fra land. Tanken er at studentene skal være ombord i 2 måneder hver, 

langs hele ruten. Det betyr at vi trenger ca 20 studenter med forskjellig bakgrunn og kompetanse innen de forskjellige 

fagområdene, til å delta på toktet.  

I denne omgang ønsker vi innspill på om noen av faggruppene kan være interessert i å sende studenter med på deler 

av toktet. De som ønsker å sende studenter med på toktet må dekke kostnadene med reise til og fra, samt kost og 

losji ombord på skipet (250NOK per dag).  

Vi ber om at faggrupper/fagmiljøer som er interesserte i å delta tar kontakt.   

Vi er fremdeles i planleggingsfasen, så det er ingen bindende føringer ved å spille inn navn/grupper.  Det vil likevel 

være fint å få en indikasjon på hvor mange som kan være interessert i å delta. Dette er jo en fantastisk mulighet for 

opparbeiding av datasett over en unik og delvis understudert rute over 18 måneder, så vi håper på stort engasjement 

i fagmiljøene!  

Beste hilsener, 

Lise 

Ta gjerne kontakt med Lise Øvreås om dere ønske mer informasjon. 

  

https://oneoceanexpedition.com/
mailto:lise.ovreas@uib.no


Side 10 av 22 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen  

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

 

INTPART International Partnerships for Excellent Education, Research and 
Innovation 
Norwegian research organisations may apply for funding for partnerships with Brazil, Canada, India, Japan, China, 
Russia, South Africa, South Korea and the USA. Funding may also be sought for partnerships with Germany and 
France under this call. 
 
The INTPART programme is administered jointly by the Research Council of Norway (NFR) and the Norwegian Agency 
for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (Diku). The objective of this call for 
proposals is to develop world-class research groups in Norway through long-term international institutional 
cooperation. 
 
Funding is available for international collaborative activities that are not already supported under the ongoing 
project. Funding may be awarded to establish new international partnerships as well as to strengthen existing 
cooperation. 
 
The amount available under this call is NOK 150 million. Applicants may apply for NOK 2 million per year over a five-
year period, totalling NOK 10 million. 
 
Note: Own financing of the project budget must comprise a minimum of 20 per cent. 
 
Funding available for this call:  150 000 000 NOK 
Funding scale per project:  10 000 000 NOK 
Project duration:  60-60 months 
 
Application deadline: 18.11.2020. Click here for the call text and full program description document  
 
Applicants planning a proposal to INTPART are asked to inform the department (emal: Sjoukje.kuipers@uib.no) 
A.S.A.P. as NFR has defined a maximum number of proposals per institution. 
 
 
 
 

Kreftforeningen inviterer til nominasjon av kandidater til Kong Olav Vs 

Kreftforskningspris 2021. 

Her finnes invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere 
og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen. På at på grunn av Covid-
19 blir årets prisvinner offentliggjort ved utgangen av 2020 og arrangementet 
er derfor utsatt.  
  

Innstillingsutvalget er internasjonalt, nominasjonen må leveres på engelsk, se maks antall sider i invitasjonen. 
  
Nå er det mulig å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris 2021. Fristen for å sende inn forslag er 
15.11.2020 
  
Mer informasjon finnes også på nettsider: 
https://kreftforeningen.no/forskning/kong-olav-vs-kreftforskningspris/ 
 
 
 

https://diku.no/programmer/intpart
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/internasjonale-partnerskap/
https://www.forskningsradet.no/contentassets/c83ca60a846f4d628f301e2f19b7a54b/intpart_programbeskrivelse2020_no.pdf
mailto:Sjoukje.kuipers@uib.no
http://vedlegg.uib.no/?id=c99cc420e0afe9040408ce4c45ebea95
http://vedlegg.uib.no/?id=b957ec60ebec05e23fe7f6359d49af43
http://vedlegg.uib.no/?id=31c3d926a06fb64f6d6dd7cc5ea75feb
https://kreftforeningen.no/forskning/kong-olav-vs-kreftforskningspris/
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UIB’s ERC online video academy to design and write competitive ERC proposals 

The ERC wants to support younger researchers to become and 

stay independent. Experienced trainers will help you to 

demystify the ERC and take you through a comprehensive 

journey in short videos that you can take when it suits you. The 

courses will be followed by a live q&a call.  

This is an interesting opportunity for everyone who plans to 
apply for an ERC grant at some point. Elements of the course, 
such as idea development, hypothesis and the ground-breaking 
nature of projects, are also very useful for preparing 
applications to the Research Council of Norway. In addition, you 
will hear about the differences between these programs.  

The course is aimed at early stage researchers (2-7 years after 
PhD for ERC Starting Grants) and more experienced researchers 
(7-12 years after PhD for Consolidator Grants). 

Time and place: 04.11.2020–04.12.2020; Online 
Registration deadline: 01.11.2020  
More information and registration here. 

 

Nature Masterclasses ved UiB 

Som forsker ved UiB har du sjansen å følge nettkurs fra prestisjetunge Nature.  

De såkalte Nature masterclasses legger fokus på forskningsprosessen med utgangspunkt i realfagene: 

• Scientific Writing and Publishing 

• Effective Collaboration in Research 

• Focus on Peer Review 

 

Kursene er tilgjengelige via campus-lisens her.  

Merk at tilgang krever registrering og VPN-tilkobling dersom man jobber hjemmefra og er off-campus. 

Det er lagt ut nyhetssak på UiBs webside og På Høyden.  

Informasjon om kurset på engelsk:  

https://www.uib.no/en/boa/122506/video-academy-design-and-write-competitive-erc-proposals
https://www.uib.no/ub/138954/akademiske-ferdigheter-–-veiledning-forskere
https://pahoyden.no/forskning-nettkurs/tilbyr-prestisjetunge-nettkurs/101771
https://www.uib.no/en/ub/138911/develop-your-career-and-your-academic-skills
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H2020 Webinar "Your user profile in the Funding & Tenders Portal"  

To users of the EU’s Funding and Tenders Portal:  
This week the EC hosted  the webinar "Your user profile in the Funding & Tenders 
Portal" to introduce a new feature in the Portal: the ‘Person Profile’, compiling the 
existing information on your involvement in projects and organisations, and 
allowing you to complement this with other personal information. Watch the 
recording to learn more about the new feature and its functioning! 

 

 

2021 SDG CONFERENCE BERGEN Day Zero: Wednesday 10 February 

Fancy feedback on your ongoing research or want to report results? Register your event for "Day Zero" - an academic 
festival with activities relevant to the UN's Sustainable Development Goals.  
 
Entrance is free, and there will be opportunities for local workshop hubs to engage in person pending COVID-19 local 
restrictions.   
 
Day Zero will be hosted on a digital conference platform to give us the opportunity for networking to meet new 
people engaged with the SDGs. We will also host an all-digital virtual cocktail hour at the end of the event, “on top” 
of Mount Fløyen in Bergen. More details will come soon. Day Zero remains free for all participants.  
 
Abstracts will be evaluated by the Day Zero Planning Committee. Accepted workshops will be notified 30 November 
2020. 
Registration deadline: 15.11.2020 Read more 
 
 
 
 

Worldwide Universities Network (WUN) International Development Program for 

Early Career Researchers 

WUN is pleased to announce a special international network 

development program for early career researchers under the 

theme of developing the next generation of research leaders for 

sustainable development. 

Our inaugural event, which will also serve as an information session 

on the workshop program, will be held on 28th October 2020. The 

event will feature guest speaker Professor Jeffrey Sachs, President 

of the UN SDSN, Chair of the Lancet COVID-19 Commission, 

economics professor and global leader in sustainable development. 

Please see here for more information.  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event201008.htm#zoom-app
https://www.uib.no/en/sdgconference/138845/day-zero-wednesday-10-february
https://wun.ac.uk/article/international-development-program-for-early-career-researchers


Side 13 av 22 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen  

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

 

Ocean Sustainability Conference – Poster submission by 15.10.2020 

Dear PhD students (even some who have already (just!) finished, some who are about to finish!!), 

For the second year in a row, UiB will host the Ocean Sustainability Conference in Bergen, hosted by Ocean 

Sustainability Bergen (OSB) led by Prof. Lise Øvreås on 11.11.2020. 

This year we invite motivated students from Mat.Nat., Social Science, Medicine and Law, indeed ALL faculties, to 

present posters on their research related to Ocean biodiversity, sustainability, blue carbon, marine innovation, 

marine exploration, seafood, human health, policy and climate change themes. We will host a hybrid conference 

this year, with most participants following online and some in the Aula. Thus, we are thinking a bit out-of-the-box 

when it comes to the poster session: 

Each student who is motivated to submit a poster will: 

• submit a first poster draft by October 15th to dorothy.dankel@uib.no 
• receive concrete feedback from the organizers by October 22nd 
• re-submit your poster for printing by November 1st 
• record your 2-minute poster video in a UiB studio with a coach (Dorothy + any other volunteers!) and a 

video technician during the first week of November. 

All accepted posters will be printed on high-quality material by the OSB organizers for display in the Aula during 

the conference.  

Your poster videos will be in the "Expo" function in the digital interface (Hopin) of the conference for all digital 

participants to view. We have been inspired by these "Om i morgen" talks and will follow a similar format. 

If you know of any of your peers at UiB (no matter what faculty), please feel free to forward this invitation also to 

them. We will be selecting up to 8 student posters. 

Please register your interest here by 06.10.2020 

  

http://uib.no/hav/136914/osb-conference-2020
https://www.uib.no/hav
mailto:dorothy.dankel@uib.no
https://www.omimorgen.com/mesmerize/oim-talks-episoder/
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9073412
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Internasjonal Open Access uke 19.-23. oktober  

Det er internasjonal Open Access uke 19.-23. oktober, og UIS og USN har laget et program for hele uken med 

relevante og varierte tema. 

Se: https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/open-access-week  

og https://www.uis.no/oaw/program/?s=27371 

 

Program 

 

Mandag 19. oktober 

• Kl. 10.00: Åpning av Open Science Week  

• Kl. 10.15: Hvordan kan et universitet legge til rette for åpen forskning?  

• Kl. 11-12: Nytt og gammelt om Cristin, kanalregisteret og open access 
Tirsdag 20. oktober 

• Kl. 10.00: Forskningsrådets implementering av Plan S: Hva betyr dette for norske forskere?  

• Kl. 11.00: Trying to do Open Science  

• Ethical issues in Open Science  

• Kl. 13.00-14.00: Plan S 
Onsdag 21. oktober 

• Kl. 10.00: Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering av forskningsartikler og forskningsdata  

• Kl 11-12: Åpen tilgang til forskningsresultater og Creative Commons lisenser 
Torsdag 22. oktober 

• Kl. 10.00: Åpen tilgang til forskningsdata  

• Kl.11-12: Forskningsdata ved USN: Hvordan vurdere, hvordan håndtere 
Fredag 23. oktober 

• Kl. 10.00: Evaluering av forskere i lys av åpen forskning   

https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/open-access-week
https://www.uis.no/oaw/program/?s=27371
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Blå Skog Uka 2020 

Norsk nettverk for blå skog inviterer til BLÅ SKOG UKA 2020 på nett. Programmet varer om lag tre timer hver dag fra 

mandag 9. til fredag 13. november. Det er gratis å delta.  

 Gjennom uka kan du lære om hvilken rolle tare, sjøgress, tang og mangrover spiller i havets økosystemer og hvilken 

nytte disse habitatene kan gi om vi forvalter dem fornuftig: Hvordan kan de bidra til et rikere og mer mangfoldig 

hav? Hvordan kan de fjerne CO2 fra atmosfæren? Kan de legge grunnlag for ny industri og nye arbeidsplasser uten å 

skape alvorlige konflikter? 

 Du vil treffe bl.a. klima- og miljøministeren, forskere som representerer det beste av norsk kompetanse samt 

representanter for næringsliv og forvaltning. Vi vil også legge til rette for at du som deltar kan bli informert og 

engasjert, både før, under og etter at uka er over.  

 Konferansen er åpen for alle, enten du er forsker, politiker, student, forvalter, lærer, driver en bedrift - eller bare 

nysgjerrig. Vi lover at den eneste måten du blir «blå» på, er ved at du får masse ny kunnskap og inspirasjon om det 

havet av muligheter vi skal ta et dypdykk i!   

Klikk her for konferansesiden 

Klikk her for påmelding 

 

 

Norsk lansering av Horisont Europa 
Knferansen gir deg innblikk i hva som er nytt i Horisont Europa og hvilke muligheter dette gir norske aktører. Du får 
møte forskere og bedrifter som bidrar til å skape nye arbeidsplasser og løse store samfunnsutfordringer, med støtte 
fra EU. Les mer 
 

 
 
 
 

https://nbfn.no/nb/blauke/
https://nbfn.no/nb/blauke/
https://braverinnovation.typeform.com/to/kq248S2I
https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZddI5_qONSCBhrp_79roApoNcNe7GIQw0UtC2UBlyO8Y6s9xHRzhv8oYaQdqv91mPtw/x1eIjuLmT0yvvqXHXxQclbaJdQCgG6NAY4Df8xGp0bAOfKtkWD-cguzQwb70wfTrNhmA4PCykHPqg7pyz4uFijVoSx3ot67N0kL6wVn4-1h9J7Pc0lhENw0-KSOm1RfzB4SUZ9tc52pamcApaZ-ewwjyKJ12PGV4FEemy9HJ6FdItCs5mOvpoxSS4MqX96UzPnxD9TGu6YCU0gzFngY4PjJt45mJwRRPl6FV4r_eKjzWFdC2wGxHSeGZzdG3ftzabahWp5HCd7-yhGuqc8RCcs_mcDuUzhSpFHsKGW6CUf6ibtlRGMv-7eukZFOhwFtP4BHmoMj9qd9wCj0Wmm2g9-1TA/x1eyApv-Ie7qCLJwadS3vfLr9unA1fgZlhWyAVEgasmuiVzo4iqEzoWEpRdXxHL39LA/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/lanseringskonferanse-heu/?utm_campaign=20-08-2020&utm_content=test2&utm_medium=email&utm_source=apsis&utm_term=test1
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NFR Kurs  
NFR tilbyr flere kurs for deg som vil lære mer om Horisont Europa. Alle kurs strømmes, og noen kurs arrangeres flere 
ganger. Se forskningsradet.no/arrangementer for å finne et kurs som passer deg.  
 
09.10.20: Innovation in Horizon Europe - Hva mener Europakommisjonen med innovasjon i FoU-prosjekter? 
 
12.11.20: Getting Ready for Horizon Europe - Gjør deg klar til Horisont Europa – webinar med Dr. Seán McCarthy. 
 
26.11.20: Horizon Europe: A practical insight - Et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa 
Media Group. 
 
 
 

 
Lansering: Forslag til nasjonal satsing under FNs havforskningstiår 

 
Velkommen til lansering av Norsk satsing under FNs havforskningstiår. Forslag til innsats. 

 
Forslaget kommer fra en ekspertgruppe leda av Peter Haugan. På seminaret får du blant 
annet høre Peter Haugan presentere forslaget og overlevere det til fiskeri- og 
sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og næringsminister Iselin Nybø. 
 
Når: 16.10.20 10.00 - 11.30 
Arrangementstype: Digitalt arrangement 
Les mer 
 

 
 

 

NERC Reviewer request 
 
The UK Natural Environment Research Council (NERC, 
https://nerc.ukri.org/) are seeking interest from those of you who would 
like to be involved in reviewing proposals to be submitted to the UK 
Research and Innovation, NERC and ESRC funded Sustainable Management 

of UK Marine Resources Programme. Through this programme, the Natural Environment and Economic and Social 
Research Councils will fund up to six £1.5m interdisciplinary research projects that bring social and economic 
researchers together with marine scientists to address key strategic policy challenges.  
 
Whilst no payment is offered to reviewers, this represents an opportunity to gain an insight into the development of 
this interdisciplinary community and the current status of research in this field.  
 
Reviewing will begin after the proposal submission deadline of 20th October. We anticipate that the review process 
will be complete by the end of November. Each proposal is likely to take ~3 hours to review. If you would be 
interested in putting your name forward as a potential reviewer, please email smmr@nerc.ukri.org (cc’d to 
smmr@nerc.ukri.org ) using SMMR Review in the subject line and stating your name, institution and area of 
expertise in the contents of the email.  
 
 

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/?utm_campaign=05-10-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/webinar-horisont-europa---innovation-in-horizon-europe2/?utm_campaign=05-10-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/get-ready-for-horizon-europe-by-europa-media-group22323/?utm_campaign=05-10-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/get-ready-for-horizon-europe-by-europa-media-group22223/?utm_campaign=05-10-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/lansering-forslag-til-nasjonal-satsing-under-fns-havforskningstiar/?utm_campaign=08-10-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://nerc.ukri.org/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnerc.ukri.org%2Fresearch%2Ffunded%2Fprogrammes%2Fmarine-resources%2F&data=02%7C01%7Cmaj8%40st-andrews.ac.uk%7Ca984edf97b5b487dbfe108d86a9d3d60%7Cf85626cb0da849d3aa5864ef678ef01a%7C0%7C0%7C637376570891861332&sdata=GVAE40BCGOOntX1xkRRU2wc3fbZfkguqrNwVTqO1nLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnerc.ukri.org%2Fresearch%2Ffunded%2Fprogrammes%2Fmarine-resources%2F&data=02%7C01%7Cmaj8%40st-andrews.ac.uk%7Ca984edf97b5b487dbfe108d86a9d3d60%7Cf85626cb0da849d3aa5864ef678ef01a%7C0%7C0%7C637376570891861332&sdata=GVAE40BCGOOntX1xkRRU2wc3fbZfkguqrNwVTqO1nLY%3D&reserved=0
mailto:smmr@nerc.ukri.org
mailto:smmr@nerc.ukri.org
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1st International Symposium on Human Health & the Ocean in a Changing 
World 2020 2-3 December 2020, Monaco & online  
 

The 1st International Symposium on Human Health & the Ocean in a Changing World 2020 will be organized as a 
hybrid event. The Symposium will focus on the various risks human activities expose the oceans to, and the threats 
that those activities and the resulting ocean degradation pose to human health, but also to consider the various 
benefits that the Ocean can bring to the health and wellbeing of populations. The event will take place in Monaco 
from Wednesday 2 to Thursday 3 December, with scientific sessions running during the afternoon. All the 
participants will be able to join the sessions on site, but also online through our website, live from the meeting room. 
 
EMB Executive Director, Sheila JJ Heymans, will chair the session on "Ocean Health and benefits to Human Health" 
together with Pr. Manual Barrange. 
 
The organizing committee has also noted that all fees will be waived to all participants both on site and online. More 
information is available on the conference website. Read more 
 
 
 
 
 
 

7th EMB Forum - Big Data in Marine Science: Supporting the European 
Green Deal, the EU Biodiversity Strategy, and the Digital Twin Ocean 

 
The 7th EMB Forum brings together diverse stakeholders from 
government, academia, NGOs and industry to discuss the role of big data, 
digitalization and artificial intelligence in marine science to support of the 
EU Green Deal, the EU post-2020 Biodiversity Strategy and the 
development of a Digital Twin Ocean. Due to the ongoing COVID-19 
pandemic, the 7th EMB Forum on 23rd October 2020 will be a hybrid 

event, combining remote presentations and in-person panel discussions with panelist based in Belgium. The in-
person event will take place at BluePoint Brussels, and will be live-streamed to a remote audience, who will be able 
to submit questions to panelists via Sli.do. A small in-person audience will be present (by invitation only) to ensure 
social distancing. In the event of a full lockdown in Brussels or Belgium at the time of the Forum, the event will take 
place entirely online. You can find out more, see a draft agenda and register here. 
 

 

http://www.oceanhealthmonaco.org/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm#:~:text=It%20aims%20to%20put%20Europe's,global%20post%2D2020%20biodiversity%20framework.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/green_deal/gdc_stakeholder_engagement_topic_09-3_digital_ocean.pdf
https://www.bluepoint.be/en/brussels/?gclid=EAIaIQobChMIvoTaht7J6wIVhrTtCh0XRwd2EAAYASAAEgLI1PD_BwE
https://www.marineboard.eu/7th-marine-board-forum
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HPC and NIRD Toolkit course fall 2020 
The UIB IT department’s Scientific Computing Group has announced the course on the national HPC systems & 
NIRD Toolkit and a basic course on UNIX. More details are available on the course webpage 
  
The course is free of charge and is on Zoom. Zoom link will be sent to all participants before the course.  
 
For registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9042605  
 
The HPC course will be held between 27th -29th October (900-12:30) and the UNIX course between 19th &20th 
October (900-12:30). 
 
Register before 14.10.2020 for the UNIX course and before 21.10.2020 for HPC & NIRD Toolkit Course. 
 

 

 

BiodivERsA and Water JPI Utlysning:  “Conservation and restoration of 
degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic 
system 
 

Den 5. oktober lyser Forskningsrådet ut 10 MNOK til norske forskere som vil delta i 
internasjonalt forskningssamarbeid om vern og restaurering av økosystemer og 
naturmangfold.  
 
Utlysningen dekker følgende tre tematiske områder: 
•Studying the biological and biophysical processes at stake for 
conservation/restoration, and their interactions. 
•Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for 
conservation and restoration. 
•Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and 
restoration actions. 

 
Utlysningen har et særlig fokus på ferskvann, men det er også lov å søke om midler til å forske på terrestriske 
økosystemer. Norske forskere kan derimot ikke søke om midler til å søke på marine økosystemer. 
 
Utlysningen er et samarbeid mellom BiodivERsA og Water JPI. Leter du etter europeiske partnere å samarbeide med, 
kan du bruke søkeverktøyet BiodivERsA har laget for denne utlysningen. 
 
Søknadsfrist 1: 07.02.2020  
Søknadsfrist 2: 03.05.2021  
 
Mer info finnes her. Utlysningen finnes på BiodivERsAs nettsider.  
 

  

https://docs.hpc.uib.no/wiki/HPC_and_NIRD_toolkit_course_fall_2020
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9042605
https://www.biodiversa.org/undefined/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.waterjpi.eu/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/conservation-and-restoration-of-degraded-ecosystems-and-their-biodiversity-including-a-focus-on-aquatic-systems/?utm_campaign=01-09-2020&utm_content=test2&utm_medium=email&utm_source=apsis&utm_term=test1
https://www.biodiversa.org/1587
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2030 Bergen Innovation Competition 

 
 
2030 Bergen er et program hvor man skal innovere for en fossilfri framtid. Næringslivet i Bergen leverer egne 
"hodepiner" som må løses. Forskere, studenter, teknologer, ledere og klima- og miljøforkjempere går sammen for 
løse næringslivets problemer i en innovasjonskonkurranse 16. og 17. oktober. Det er gratis å delta på 
innovasjonskonkurransen og vinneren mottar 50 000 kr. Programmet arrangeres av StartupLab, Norges ledende 
inkubator for ambisiøse tidligfase teknologibedrifter. 
 
ENGLISH: 
2030 Bergen - Let's hack the climate crisis! 
2030 Bergen is a hackathon where corporate organizations deliver their climate headaches that are stopping them 
from reaching our 2030 goal, and ambitious teams innovate solutions in an innovation competition 15th - 17th of 
October 2020. Anyone can apply to hack the climate crisis here: https://www.20tretti.no/ 
 

 

 

 

https://www.20tretti.no/
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OYSTER 2020 Survey on the impact of the Covid-19 crisis on marine Early Career 

Researchers 

The EuroMarine early career researcher group 
OYSTER (Orienting Young Scientists of 
EuroMarine*) is currently conducting a survey to 
gain insight into some personal and professional 
impacts the COVID-19 pandemic has had on 
marine Early Career Researchers (ECRs).  
 

For the purpose of this survey, marine ECRs are defined as: PhD candidates, postdoctoral researchers, research 
assistants or those within 5 years of completing their PhD. Respondents must be currently residing in Europe and/or 
working in a European institute or university, or within a non-European institute or university that is a current 
EuroMarine member organisation (list of members found here).  
 
With this survey, we aim to capture some of the short- and long-term changes the COVID-19 pandemic has brought 
about for marine ECRs and to help raise awareness about some of the consequences of these changes. Ultimately, 
the group hopes that such insights may be used by marine research institutes and universities to help ECRs navigate 
their careers successfully through this pandemic.  
 
The survey will be open for responses from 07/10/2020 - 31/10/2020 and can be accessed via this link: 
https://oyster.onlinesurveys.ac.uk/c19_ms_ecr_survey 
 

 

 

 

 

  

https://oyster.onlinesurveys.ac.uk/c19_ms_ecr_survey
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BIO-kalender 
 
 

Tirsdag 13. Oktober 
Masterpresentasjon Ana Gomez Delgado: Concentrations of heavy metals and 

arsenic in blue mussels (Mytilus edulis L.)  

13:00.  Zoom meeting: Kontakt Beate.Rensvik@uib.no for møtelink 

 

 

Fredag 16. oktober  
Ph.d. prøveforelesning Nestory Peter Gabagambi: Co-evolutionary arms races: On parasite manipulation 

of host behaviour. 

10:15, Zoom Webinar: https://tinyurl.com/yycbz76h 

Webinar Passcode: x@kG8Z^R 

 

 

Tirsdag 20. oktober 
PhD prøveforelesning Ludwik Piotr Gąsiorowski: Jaw development in vertebrates 

10:15. Zoom Webinar: https://tinyurl.com/y2vb78ve 

Webinar Passcode:Tpu$6r4# 

 

 

Fredag 23. Oktober 
Ph.d. disputas Nestory Peter Gabagambi: Biological and ecological effects of Ligula intestinalis (Linnaeus, 

1758) in a fish host Engraulicypris sardella (Gütter, 1868) from Tanzanian side of Lake Nyasa 

10:15, Zoom Weminar: https://tinyurl.com/yy42zu4d 

Webinar Passcode: RQH.YP1m 

 

 

 

  

mailto:Beate.Rensvik@uib.no
https://tinyurl.com/yycbz76h
https://tinyurl.com/y2vb78ve
https://tinyurl.com/yy42zu4d
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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 2019-publikasjoner i CRISTIN) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Information for International Researchers 

Ledige stillinger på UiB  

Høringer 

HMS 

BioCEED 

 

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=2019&ar-til=2019&rapportkandidater=1&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://www.uib.no/en/international/128545/international-staff
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/

