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Hei Alle,
Nå nærmer påsken seg og jeg tipper de aller fleste av oss ser fram til påskeferie. Det blir velfortjent. Samtidig tipper
jeg også at vi alle frykter at påsken skal medføre ytterligere smittespredning, med påfølgende enda strengere tiltak
etter påske. La oss gjøre vårt til å forhindre det, ved å følge
lokale, nasjonale og våre egne smitteverntiltak.
Litt om innovasjon: BIO er kanskje det mest aktive instituttet på UiB på innovasjonsområdet, både i forhold til forskerog student-drevet innovasjon. Samtidig tror jeg vi har et stort potensiale til å bli enda mer aktiv. Vi har
forskningsaktivitet på en rekke fagområder der samfunnet trenger nye bærekraftige løsninger på utfordringer og det
er en økende forventning om at UiB bidrar med vår kunnskap. Så hvis du har en ide, på et veldig tidlig stadium, om
hvordan vi kan bidra innen marin bioproduksjon, mikrobiologi, økologi, molekylærbiologi eller et av de mange andre
fagområdene våre, så er det nå mulig å søke midler internt på UiB, gjennom UiBIde. Se www.uib.no/ide for mer info.
Søknadsfrist er 6 april.
På torsdag i neste uke er det instituttrådsmøte, der budsjett for 2021 skal vedtas. Som dere alle vet er BIO i en
utfordrende økonomisk situasjon, og vi gjør alt vi kan for å hente inn et betydelig underskudd. Det handler bl.a. om
å stramme inn på pengebruken på vår generelle drift, redusere takten på utlysning av nye stillinger, gjøre det vi kan
for å ha en god kontroll på vår infrastruktur og hente inn så mye som mulig av midler gjennom eksternfinansiering.
Selv om den økonomiske situasjonen er vanskelig, opplever jeg at dere er ivrige på å bidra til bedring og ser positivt
framover. Vårt langtidsbudsjett tilsier at vi skal gå i balanse innen 2025. Jeg er (som vanlig) optimistisk på at vi skal
klare det, men det vil kreve at vi jobber hardt med å redusere utgifter og øke inntekter, uten at det har store negative
konsekvenser for vår faglige aktivitet.
På tampen minner jeg om at vi trenger kandidater til valg til instituttrådet. Ta kontakt med Nina.
Og helt til slutt minner jeg også om rektorvalget. Skal vårt universitetsdemokrati ha oppslutning i framtiden er det
viktig at alle bruker sin stemmerett. Og så er det jo selvsagt også viktig at UiB får en ypperlig rektor og et høykompetent rektorat. Det trenger vi. Så løp og stem i starten av neste uke, og godt valg.
Jeg ønsker dere alle en god helg.
Mvh, Ø
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Hi everyone,
Easter is approaching and I guess most of us are looking forward to Easter holidays. It will be well deserved. At the
same time, I also guess that we all fear that Easter will lead to further spread of infection, with subsequent even
stricter measures after Easter. Let us do our part to prevent this, by following local, national and our own infection
control measures.
A few words about innovation: BIO is perhaps the most active department at UiB in the field of innovation, both in
relation to researcher- and student-driven innovation. At the same time, I think we have a great potential to become
even more active. We have research activity in a number of fields where society needs new sustainable solutions to
important challenges and there is a growing expectation that UiB contributes our knowledge. So if you have an idea,
at a very early stage, about how we can contribute in marine bioproduction, microbiology, ecology, molecular biology
or one of our many other fields of research, then it is now possible to apply for funding internally at the University,
through UiBIde. See www.uib.no/ide for more info. The application deadline is 6 April.
Thursday next week, there is a department council meeting, where the budget for 2021 will be adopted. As you all
know, BIO is in a challenging financial situation, and we are doing everything we can to make up a significant deficit.
Among other things, it deals with to tighten spending on our general operations, reduce the pace of job vacancies,
do what we can to have good control over our infrastructure and raise as much funding as possible through external
funding. Although the financial situation is difficult, I find that you are eager to contribute to improvement and look
positively ahead. Our long-term budget indicates that we will balance in 2025. I am (as usual) optimistic that we will
be able to do it, but it will require that we work hard to reduce expenses and increase revenues, without having
major negative consequences for our professional activity.
At the end, I remind you that we need candidates for election to the department council. Contact Nina.
And finally, I also remind you of the principal election. If our university democracy is to have support in the future, it
is important that everyone exercises their right to vote. And, of course it is also important that UiB gets an excellent
rector and a highly competent rectorate. We need that. So run and vote at the beginning of next week, and good
choice.
I wish you all a nice weekend.
Mvh, Ø

Dekan Helge K. Dahles blogg
Dette må kandidatene svare på før jeg stemmer
Denne uken er siste anledning til å spørre rektorlagene om saker vi mener er viktige
for UiB og fakultetet de neste fire årene.
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MOBBING, TRAKASSERING, KONFLIKT OG VARSLING
«Lærings- og arbeidsmiljøet ved UiB skal være fullt forsvarlig. Dette innebærer blant annet at studenter
og ansatte ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.»
Les mer om UiB sin policy og retningslinjer i forhold til disse tingene i HMS-håndboken, kap 3
https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq

BULLYING, CONFLICTS AND WHISTLEBLOWING
«The learning and working environment at UiB must be fully justifiable. This means, among other things, that
students and employees must not be subjected to harassment or other inappropriate behavior. »
Information about UiBs policy and guidelines regarding these subjects in BIOs HSE-Handbook, cap.3
https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq

Valg til fakultetsstyret 2021
Vi trenger fortsatt forslag på kandidater i alle grupper til fakultetsstyret og instituttrådene, både kvinnelige og
mannlige kandidater.
Forslagsfristen er 23. mars 2021 kl. 12:00!
Her finner du mer informasjon om valget og hvordan du fremmer forslag. Forslag sendes til gry.parker@uib.no
Godt valg!
Gry 😊😊
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Election to the MN-Faculty Board 2021
We still need proposals for all the groups to the faculty board and the institute boards , both female and male
candidates.
The deadline for proposing a candidate is 12 noon on 23rd March 2021.
For further details about the election and how to propose your candidate – please click here. You send your
proposal to gry.parker@uib.no
Best wishes,
Gry �

Introduction courses for new international employees
If you start working from abroad, we encourage you to take part in these courses.
This is a 3-part course to introduce new employees to working at UiB.

https://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees
Part 1 – This is an E-learning course that gives you a basic introduction to working at UiB. You must complete
this course before signing up for Part 2. You will need a UiB account to sign in too this course.
• Part 2 – goes more in depth into various aspects of working at UiB. Two courses will be offered for the spring
semester. Please register for course Wednesday April 28.
• Part 3 – Working with Norwegians. Crack the hidden codes of Norwegian workplaces and social life to reduce
the risk of cultural misunderstanding. This course will explain some traits of Norwegian workplace culture.
Target group is those that have already worked at UiB for at least a couple months. Courses are held once or
twice per semester

Norwegian Language Courses
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies offer a range of Norwegian language courses to international

students and international employees at the University of Bergen, as well as immigrants and refugees. Partners and
spouses of international employees at the UiB may also apply for admission.
https://www.uib.no/en/lle/30674/norwegian-language-courses
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From the TEG News archive
Professor emeritus Marc Mangel turns 70
Marc Mangel has been a collaborator of the Theoretical Ecology Group (TEG) since the
1990s, first with Jarl and then with almost everyone, and adjunct professor in our group
for the last ten years.
Read more about Marc and lots of other cool stuff in the TEG news archive.
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Forskning/utlysning
Søknadsskjema for støtte til felt, lab og tokt for masterstudenter
På Ansatt ved Institutt for biovitenskap sine sider på MittUiB finner dere lenke til Støtte til felt, lab og tokt for
masterstudenter.

Invitasjon til å søke ph.d.-stillinger med Pandemitema

Pandemisenteret, Universitetet i Bergen, inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger. Pandemisenteret er
et tverrfaglig senter og alle fakulteter ved UiB er representert i den strategiske arbeidsgruppen og invitert til å søke.
Stillingene er fireårige, med 25 % pliktarbeid. En tredel av pliktarbeidet skal utføres ved det instituttet der kandidaten
blir tilknyttet, og 2/3 av pliktarbeidet skal knyttes opp mot aktiviteter innen Pandemisenterets arbeidsfelt. Prosjektet
skal inkludere fagmiljøer fra minst to fakultet ved UiB. Stillingene er åpne for alle fagområder ved UiB.
Prosjektleder/hovedveileder må være fast ansatt ved UiB i vitenskapelig stilling i hele stipendiatperioden. Stillingene
vil bli knyttet til Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Den ene stillingen skal ha
hovedveileder ved Det medisinske fakultet. Den andre stillingen skal ha hovedveileder ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet. Mer info og søknadsskjema finnes her.
Søknadene skal sendes fra institutet. Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje Kuipers er satt til
30.03.2021

Help EMBL-EBI maintain its services: articulating the value of
open data
📢📢 Calling all life science researchers!
If you use open data in your work, could you please
spare 15 minutes of your time to fill in this impact
survey from the European Bioinformatics Institute
(EMBL-EBI). Help estimate the value of open data
resources and keep the data flowing.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/EMBLEBI_Impact_SM
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Utlysning av UiB Idé: Nytt innovasjonsprogram for tilsette og
studentar

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og for innovasjonsidear som kan utviklast vidare til
samfunnsnyttige prosjekt er det oppretta eit program. UiB idé gjer det muleg å teste ut og utvikle ideane vidare.
Ramma for programmet er på 2 millionar kroner for 2021, og søknadsfristen er 6. april 2021. Les meir om
programmet på uib.no/ide og i På Høyden. Om du er nysgjerrig på kva dette er, eller vil vite meir, blir det arrangert
eit webinar om UiB idé 25. februar kl. 13-14.

UiB Idé (Proof of Concept): New innovation program for staff
and students
Good ideas arise everywhere at the University of Bergen, and for innovation ideas that can be developed further into
socially beneficial projects, a program has been created. UiB idé idea makes it possible to test and develop the ideas
further. The framework for the program is NOK 2 million for 2021, and the application deadline is 6 April 2021. Read
more about the program at uib.no/ide and in På Høyden. If you are curious about what this is, or want to know more,
a webinar on UiB idea will be arranged on 25 February at 13-14.
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Søk støtte til forskning og formidling fra DKNVS

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) deler hvert år ut midler til stipend, forskning og formidling. I
2021 skal DKNVS dele ut totalt 450.000 kroner. 150.000 kroner er øremerka studenter under 30 år som jobber med
forskningsprosjekter på masternivå eller høyere. Alle fagdisipliner kan søke på de 300.000 kronene som er satt av til
forskning og formidling, men midlene kan ikke støtte masteroppgaver. Søknadsfrist er 6. april 2021.
Her finnes oppsummert informasjon og lenker til nettsider og søknadsskjema. Merk at selv om del 2 av utlysningen
som gjelder stipender fra I.K. Lykkes fond er formulert til forskere og studenter i Trondheim, så er utlysningen likevel
åpen for studenter ved UiB.

Early Career Researchers networking workshop on SDG 11
Sustainable Cities and Communities
The Worldwide Universities Network (WUN) – of which the University of Bergen is a member – cordially invites you
to register for the next in our series of Early Career Researchers (ECR) Networking Workshops focusing on the UN
Sustainable Development Goals (SDG).
Although this program is designed to provide benefit to Early Career Researchers (defined as researchers in the final
year of their PhD or within five years of having been awarded the degree), we also welcome middle and senior career
colleagues to join as the diversity of participation makes the event even more valuable.
The focus area of this third ECR Networking Workshop is SDG 11 Sustainable Cities and Communities.
Date: Wednesday 24 March 2021
Time: 15:00 – 16:30 (local time Bergen)
Registration (deadline 21 March at 12:00): https://www.accelevents.com/e/WUNECRSDG4
NOTE: University of Bergen email address (@uib.no) is required for successful registration!

Find the program and more information here.
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Informasjon om Horisont Europa:
Strategisk plan.

Kommisjonen har nå publisert Strategisk Plan for Horisont Europa. Den strategiske planen definerer retningslinjene
for de første fire årene av programmet og skisserer bidragene til de forskjellige delene. Se den her.

Søknadsmaler til Horisont Europa (RIA/IA) og ERC nå er publisert.
Se lenker nedenfor:
•
RIA/IA •

ERC CoG •

ERC StG

Informasjonsmøte om MSCA i Horisont Europa 23. mars
Europakommisjonen strømmer et informasjonsmøte om
mulighetene som ligger i Marie Sklodowska-Curie Actions i
Horisont Europa den 23. mars 09:00 - 12:30. Siden det ikke
er store omveltninger i hovedstrukturen, er fokuset på
endringene i regler og rammeverk som er planlagt for hver
action. Deltakerne kan sende inn spørsmål på forhånd
gjennom Slido. Vi anbefaler alle som har tenkt å delta i
MSCA om å sette av tiden i kalenderen. Det er ingen
registrering til arrangementet. Lenke til strømmingen og
program ligger på nettsiden til MSCA. Les mer
MSCA-NCP´ene vil arrangere en Q&A-kafé i etterkant slik at de norske miljøer som fortsatt sitter igjen med mer
detaljerte spørsmål (og det gjør man jo gjerne) kan få diskutert disse med NCP´ene. Dette møtet avholdes etter
påskeferien, og informasjon om dette legges ut under "Arrangementer" på Forskningsrådets nettside senere.

Delta på Kommisjonens webinar “How to prepare a successful proposal
in Horizon Europe”. 24. mars
Den 24. mars 2021 arrangerer Kommisjonen et åpent webinar. Formålet er å informere alle potensielle søkere til
Horisont Europa om fremgangsmåtene for å utarbeide et prosjektforslag. Agenda er delt inn i to hovedpunkter:
"Submission and Evaluation" og "Model Grant Agreement". Dette første Horizon Europe-webinaret vil bare finne
sted via YouTube 24.03.2021 fra kl. 10.00. Se her for registrering og her for agenda.

Delta på ERC webinar “Current and upcoming ERC grant competitions”.
26.mars
ERC arrangerer et webinar 26.03.2021 kl. 12:00 – 13:00 om "Current and
upcoming ERC grant competitions". Møtet er åpent for alle, ingen
påmelding. Lenke til strømmingen på YouTube
Om man vil sende inn spørsmål på forhånd, kan man gjøre det via Twitter
og LinkedIn.
Scan to get ERC and MSCA-updates on Twitter!
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Informasjon fra NFR:
Kinesisk-norsk forskningssamarbeid innenfor klimasystemer

Nå kan du søke midler til samarbeid mellom kinesiske og norske forskere innenfor klimasystemforskning. Målet med
utlysningen er å bidra til bedre klimaprognoser gjennom videreutvikling av metoder og modeller, økt forståelse av
de ulike komponentene i klimasystemet og bedre innsikt i polarområdenes rolle.
Søknadsfrist er 12. mai. Du kan opprette søknad fra og med 24. mars. Les mer

Søk Svalbard Strategic Grant

Søk støtte til økonomiske aktiviteter som gir mer samarbeid mellom forskningsmiljøer på Svalbard, setter
Svalbardforskning inn i et større pan-arktisk perspektiv, eller prosjekter som stimulerer til samarbeid med Svalbard
Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS). Søknader kan sendes inn fortløpende.

Svalbardkonferansen 2021

NFR inviterer igjen til Svalbardkonferanse 2.-3. november. Konferansen arrangeres av Svalbard Science Forum og
Forskningsrådet i samarbeid med Norsk Polarinstitutt og Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC). Call
for abstracts og påmelding åpnes i mars. Hold av datoen! Les mer

Utlysninger i Horisont Europa om hav- og polarområdene

Koblingen hav og klima skal styrkes og prioriteres i EUs nye rammeprogram, Horisont Europa. EU-kommisjonen har
signalisert at utlysningene publiseres rundt april. Det er viktig å danne gode partnerskap allerede nå. Les mer

Søkerwebinar- bioøkonomi

Bli med på webinar om midler til bioøkonomirelatert forskning og innovasjon. Her får du oversikt over flere
støtteordninger fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, inkludert Grønn plattform. 25.03.21 kl. 10.
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NFR Rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og behandling
av søknader om Forskerprosjekt

Hva kan gjøres, i Forskningsrådet og i sektoren ellers, for å sikre at systemet for finansiering av forskning i Norge
fungerer best mulig? Mer info finnes her. Se opptak
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The 2021 Call for POGO-SCOR Fellowships is
open!

The Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO) and Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)
are pleased to announce that the POGO-SCOR Visiting Fellowship programme for 2021 is now open for applications.
The scheme is designed to promote training and capacity development, leading towards a global observation scheme
for the oceans, and is aimed at scientists, technicians, graduate students (preferably PhD) and post-doctoral fellows
involved in oceanographic work at centres in developing countries and countries with economies in transition.
Priority is given to applicants in the early stages of their career development. The fellowship offers the opportunity
to visit other oceanographic centres for a short period (1 to 3 months) for training on aspects of oceanographic
observations, analyses, and interpretation. It provides financial support to cover the return airfare from the fellow's
home country to the host institution, and a contribution towards accommodation and subsistence for the period of
the visit.
The deadline for applications is 30.04.2021. More information and details on how to apply can be found here.

JPI OCEANS STRATEGY LAUNCH

In an online event on 29 March, JPI Oceans will launch its Strategy Framework 2021-25, present recent developments
in its Joint Actions and projects, and discuss contributions to Horizon Europe, the UN Ocean Decade and other
initiatives. Join the event and learn more about JPI Oceans’ ambitions for the coming years! Read more
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SEMINAR NR 2: Insight in medical research and economic
consequences

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen R. Nakstad deltar på seminaret som representant for
myndighetene.
A: Medisinsk forskning
A: Ludvig Munthe: Defining the immune cells that correlate with fatal acute lung injury in COVID-19 and in two
clinical trials for severe disease
A: Kristin Hofsø: Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs
A: Rebecca Cox: COVID-19 infection in healthcare workers and the general population
B: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid
B: Per Olav Skjervold: Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff
B: Cathrine Hadley: PREDCOV – Blood test to predict the severity of COVID-19
C: Økonomiske konsekvenser
C: Lasse B. Lien: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer
C: Erling Barth: Labor Demand in Crisis and Recovery
C: Simen Markussen: The corona crisis and its economic consequences

Parallelle sesjoner, 3 alternativer. Her gies en lengre presentasjon av hvert prosjekt i gruppen og det er anledning
til å ha en dialog med prosjektleder:
24.03.2021 kl 9:30-11:30; Registrering/påmelding finnes her
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Informasjon fra Diku:
EØS-midlane: Latvia og Estland lyser ut midlar til utdanningssamarbeid

I EØS-midlane er det no lyst ut midlar til mobilitets- og prosjektsamarbeid med Latvia og Estland. Målet med
utlysingane er å både styrke utdanningssamarbeid og etablere sterkare koblingar mellom utdanning og forsking med
desse landa. Begge utlysingane er opne for alle fagområder, men norske institusjonar som allereie inngår i
prosjektsamarbeid med Estland, Latvia og Litauen finansiert av det baltiske forskingssamarbeidet i EØS-midlane, the
Baltic Research Programme, vert særskilt oppfordra til å og søkje.
Latvia:
Kring 1.5 millionar Euro er lyst ut til mobilitet av studentar og tilsette mellom Noreg og Latvia.
• Student- og tilsettmobilitet: 10 000 – 200 000 Euro
Søknadsfrist: 12. april 2021. Les meir om utlysinga her
Estland:
Nesten 500 000 Euro er lyst ut til mobilitet og institusjonelt samarbeid med estiske partnarar innan høgre utdanning.
• Institusjonelt samarbeid: 10 000 – 150 000 Euro
• Student og tilsettmobilitet: 500 – 150 000 Euro,
Søknadsfrist: 10. mai 2021. Les meir om utlysinga her
Merk at i EØS-midlane er det alltid partnaren i samarbeidslandet, her Latvia og Estland, som er prosjektkoordinator,
og som difor er formelt ansvarleg for å søkje.

Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning

Diku lyser ut inntil 84 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker
studentens læring og møter arbeidslivets behov.
Søknadsfrist: 24. september 2021 innen kl 12:00. Les mer

Program for studentaktiv læring

Dijku lyser ut inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive
lærings- og vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som
omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.
Søknadsfrist: 24. september 2021 innen kl 12:00. Les mer
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Utdanning og forskerutdanning
Kunne du tenkt deg å tilbringe et semester på Norges nordligste
og mest eksotiske universitet, nemlig Universitetssenteret på
Svalbard?
Nå har UNIS åpnet søknadsweb for søknader til emner høsten 2021.
Søk her: https://www.unis.no/apply-for-autumn-courses-2021/
Søknadsfrist er 15. april. 2021.
UNIS tilbyr en rekke emner innen arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi på bachelor-,
master-, og ph.d nivå og er spesielt aktuelt for studenter på Institutt for biologi, Institutt for Geovitenskap,
Geofysisk Institutt og Institutt for Fysikk og Teknologi.
Beste hilsen,
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Would you like to spend a semester at Norway's most northern
and most exotic university, namely the University Center at
Svalbard?
UNIS has now opened the application web for applications for courses during autumn 2021.
Apply here: https://www.unis.no/apply-for-autumn-courses-2021/
Application deadline is April 15th 2021.
UNIS offers a number of courses in Arctic Biology, Arctic Geology, Arctic Geophysics and Arctic Technology at
bachelor-, master-, and PhD levels and is especially relevant for students at the Department of Biological Sciences,
the Department of Earth Science, the Geophysical Institute and the Department of Physics and Technology.
Kind regards,
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
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BIO-kalender
Tirsdag 23. mars
MOLBIO-seminar, Lakshmi Narasimha Murthy Chavali: Investigation of Algal Toxins in regulating cell
stress granule formation and cell survival via DJ1
09:15 – 10:00
Zoom: kontakt Sandra Ninzima for lenke
PhD Survival Kit and Shut Up & Write
Påmeldingsfrist: 23.03.2021, kl. 09:00
10:15–15:00
Zoom, du mottar lenke ved påmelding
Disputas : Côme Jacques Cyprien Denechaud: Set in stones: the influence of long-term environmental
changes on Northeast Arctic cod viewed through the analysis of otoliths
13:15–16:15
Digitalt i Zoom Webinar: https://tinyurl.com/ycgyrsvy
Legg til i din egen kalender

Torsdag 25. mars
Prøveforelesning Bojan Krtenic: Machine learning in protein bioinformatics: history and recent
developments
11:15 -12:00
Zoom Webinar: https://tinyurl.com/yhezg6nm
Storm i et vannglass – et digitalt rekrutteringsarrangement av havnæringene!
17:00 – 19:30
Digitalt, lenke sendes ved påmelding

Fredag 26. mars
Mastereksamen, Solveig Holm Hjelle: Modelling effects of the North-East Atlantic common minke whale
(Balaenoptera acutorostrata) fish and krill (Thysanoessa inermis) consumption on Norwegian commercial
fish stocks
11:15-11:45
Zoom videokonferanse, kontakt ingvil.sahr@uib.no for lenke og password
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Tirsdag 6. April
Prøveforelesning Muhammad Tanveer Khan: Lipid droplets in cellular lipid and energy homeostasis
9:15 – 10:00
Zoom Webinar https://tinyurl.com/bz93duub

Mandag 12. april
Disputas Bojan Krtenic: A classification framework for diverse protein superfamilies: application to the
GNAT acetyltransferases
11:15 – 13:45
Zoom Webinar: https://tinyurl.com/24ehns4e
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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
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