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Hei Alle, 

Da er vi godt I gang med høstsemesteret og undervisningen er i full sving. Vi har studenter i felt, på 
tokt, i lab og på fysisk undervisning. Det er et stort framskritt i forhold til semesterstart for ett år siden, 
da det aller meste var nedstengt og digitalt. Samtidig vet vi at smittesituasjonen nå også er 
utfordrende. Jeg er imponert over den bevisstheten alle som er involvert i undervisningen framviser i 
forhold til smittevern, og jeg vil også trekke fram studentene våre. Vi har hatt veldig få situasjoner der 
smitte har påvirket vår aktivitet og alle ansatte og studenter fortjener skryt for det. Tusen takk til dere 
alle for at dere fremdeles tar smittevernet på alvor. 

To av våre dyktige og trofaste professorer går i disse dager av med pensjon, etter en lang tjeneste i 
kunnskapsdannelsens tjeneste. Rune Male og Svein Rune Erga har begge satt dype spor etter seg og 
de vil bli savnet. Jeg vil trekke fram deres store innsats for fellesskapet og sine kolleger. Tusen takk til 
dere begge, og jeg håper dere får gode år i pensjonisttilværelsen framover, i trygg visshet og at dere 
har gjort en uvurderlig innsats for UiB og BIO. 

Det er sendt ut påmelding til oppfølgingsmøter i forbindelse med ARK undersøkelsen. Husk på å 
melde dere på. Jeg håper på stor oppslutning.  

En velfortjent ferie er over, men vi ser allikevel at mange har en del ferie til overs. Pass på å ta ut den 
ferien dere skal, det er kun 10 feriedager som kan overføres til neste år.  

Jeg liker ikke alt dette snakket om at nå er sommeren over; den kan vare lenge enda. Jeg håper dere 
får en fin helg i sommerværet og at dere får brukt mye tid ute. Ha en god helg alle sammen. 

Mvh, Ø 

 

 

Dear all 

Then we are well underway with the autumn semester and the teaching is in full swing. We have 
students in the field, on cruises, in the lab and on physical education. This is a big step forward 
compared to the start of the semester a year ago, when most of it was shut down and digital. At the 
same time, we know that the infection situation is currently challenging. I am impressed by the 
awareness that everyone involved in the teaching shows in relation to infection control, and I also 
want to highlight our students. We have had very few situations where infection has affected our 
activity and all employees and students deserve praise for it. Thank you all very much for still taking 
infection control seriously. 
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Two of our skilled and faithful professors are retiring these days, after a long service of knowledge 
formation. Rune Male and Svein Rune Erga have both left deep traces behind and they will be missed. 
I would like to highlight their great efforts for the community and their colleagues. Thank you very 
much to both of you, and I hope you have good years in retirement in the future, in the certainty that 
you have made an invaluable effort for UiB and BIO. 

An invitation to register for follow-up meetings in connection with the ARK survey has been sent to all 
staff. Please remember to sign up. I hope for great support. 

A well-deserved holiday is at an end, but we still see that many have a lot of holiday left. Be sure to 
take the vacation you are entitled to, only 10 days of vacation can be transferred to next year. 

I do not like all this talk about the summer being over; it can last a long time yet. I hope you have a 
nice weekend in the summer weather and that you get to spend a lot of time outside. Have a good 
weekend everyone. 

Ø 

 

 

 

 

 

 

Slik skaper vi et universitet uten vegger 

Dekanbloggen - Gunn Mangerud 

Noe av det viktigste fakultet må lykkes med i årene fremover er 
dette: 

Å realisere arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør (Et 
realfaglig kraftsentrum | Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet | UiB). 

Planene er at både nybygget og de to rehabiliterte byggene skal være klare i 2030. Klarer vi alt på tid 
har vi nybygget oppe i 2025. 

Les hele blogginlegget 

https://matnat.w.uib.no/arkiv/1446
https://www.uib.no/matnat/143243/et-realfaglig-kraftsentrum
https://www.uib.no/matnat/143243/et-realfaglig-kraftsentrum
https://www.uib.no/matnat/143243/et-realfaglig-kraftsentrum
https://matnat.w.uib.no/arkiv/1446
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Holiday registration 
Dear all 

If you have not yet registered your summer holiday in the self-service portal (selvbetjeninsportalen), 
please do so here: 

https://login.dfo.no?idp=feide&service=selvbetjeningsportal 

To register your holiday is mandatory. Any holiday already planned for the fall or winter (until 31. 
December), can be registered in the self-service portal now (link above).  Please remember that the 
general rule is that all available days of holiday must be used within the end of the year (including any 
days transferred from the previous year). For employees over the age of 62, it is also important to 
remember that the extra “senior days” (which are not part of your holiday) can only be used once you 
have used all your available days of holiday. 

This year we encourage you to use as much as possible of your holiday between 1st of July and 30th of 
September. This is due to the Corona pandemic situation. We want as many of you as possible present 
at work when the situation normalizes, hopefully sometime during the fall semester. 

Not sure exactly when you will use the rest of your holiday? Please register your tentative 
holiday anyway - you can always change it later (That way you also avoid personal follow-up 
through emails from the administration ����). 

Please contact your local HR professional personal@bio.uib.no if you have questions. 

 

 

Skiltdatabasen – lag ditt eget dørskilt 

Vi ber om at du sjekker at du har (riktig) navn på dørskiltet ditt.  Har du ikke det kan lage navneskilt 
til døren i UiBs skiltdatabase: 

https://skiltdb.app.uib.no/login.php 

Finn først riktig bygg og deretter riktig etasje i bygglisten.  Du vil da få opp en liste med romnumre.  
Velg ditt eget romnummer og bruk funksjonen «Skriv ut skiltinnlegg» for å lage skiltinnlegg i riktig 
format.  Vær oppmerksom på at det brukes litt ulike formater på dørskiltene.  Det kan derfor være at 
du må skalere ned utskriften for at teksten skal passe i skiltrammen.  I administrasjonsarealet vil 
f.eks. formatet bli riktig om teksten skrives ut i 80% av original størrelse.   

 

 

 

https://login.dfo.no/?idp=feide&service=selvbetjeningsportal
mailto:personal@bio.uib.no
https://skiltdb.app.uib.no/login.php
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Helse, miljø og sikkerhet 
 

HMS-kartlegging 2021 
I forkant av HMS-runden (uke 35-37), ønsker vi å gjøre en kartlegging. Alle temaene i kartleggingen er 
ikke relevante for alle. Du skal kun besvare det som er relevant for deg. 
 
Under hvert tema har vi listet opp noen eksempler, men disse er ikke uttømmende. Dersom du vil 
melde inn forhold som gjelder flere rom, vennligst bruk ett skjema pr. rom.  Dersom du ikke har noe 
å melde inn, vennligst klikk på “Ingenting å melde” helt til slutt i skjemaet, slik at din respons blir 
registrert. Eventuelt, send en e-post til evy.skjoldal@uib.no   
 
Kartleggingsskjemaet finner du her:  
Laboratorier: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708924  
Kontorer: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708283  
Svarfrist: Mandag 30.august 
 
 
 

HSE mapping 2021 
We hereby invite you to participate in a survey ahead of the HSE-round 2021 (week 35-37) All topics 
are not relevant to everyone, and you do only need to answer the questions relevant to you.  
 
Under each theme we have listed some examples as a guide, but the lists are not exhaustive. If you 
want to report conditions that apply to multiple rooms, please use one form per room.  If you have 
nothing to report, please click on “Nothing to report” in the end of the form, for registration of your 
participation. Or you can send an e-mail to evy.skjoldal@uib.no   
 
Please find the survey her:  
Laboratories: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708924  
Offices: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708283  
Closing date: Monday 30th of August 
  

mailto:evy.skjoldal@uib.no
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708924
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708283
mailto:evy.skjoldal@uib.no
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708924
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10708283
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Registration for ARK survey follow up  

Dear all  
It is time for a follow up on the Working Environment and Climate  survey-ARK we had in March 
2021  . Please register in the right group  if you are able to join : 
 
Deadline for registration is Wednesday 8th September 12:00 

• Technicians please register here: Registration Technicians-ARK  
• PhDs, postdocs,temporary staff please register here: Registration-PhDs,postdocs and 

temporary staff 
• Permanent scientific staff please register here: Registration-permanent scientific staff 

 
All 3 meetings will take place at VilVite Nash Auditorium, Thormøhlensgt 51. The meeting will last 
approximately 2 hours. 

• Technicians : Wednesday 22nd September 12.00-14.00 
• PhDs,postdocs, temporary staff : Monday 27th September 14-16.00 
• Permanent scientific staff: Wednesday 29th September 13.00-15.00 

 
Do you have any question I’m happy to help nina.holland@uib.no  
We hope as many as possible will register for the meeting 😊😊 

 

 

 

BIO in the Media 
UiB-forskere er med i NRK-serien Norsk hodepine  
NRKs omtale: Rykende aktuelt drama fra virkelighet og 
rettssal – tett på miljøaktivister, forskere og politikere, 
gjennom tre runder av klimarettssaken mot staten. 
 
Vigdis Vandvik er i Flåm og gjør målinger av fjellplanter 
som vokser  i varmere temperaturer   
Siri V Haugum, stipendiat er i Lygra og måler 
karbonnivå i bakken 

 
• Les mer her: https://www.facebook.com/realfaguib/ 
• Og se filmen her: https://tv.nrk.no/se?v=KOID75006420 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10935463
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10935680
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10935680
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10936188
mailto:nina.holland@uib.no
https://www.facebook.com/realfaguib/
https://tv.nrk.no/se?v=KOID75006420
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Utdanning  

 

Do you wish get to know more people and socialize in an active, Norwegian-English melting pot? Kvarteret 
- the student house of Bergen - is recruiting volunteers for their many groups and very diverse tasks! 

Wednesday 8th of September, a recruitment meeting will be held in English. Read more about it on 
Facebook: 
https://www.facebook.com/events/2780901495503708/?event_time_id=2780901495503708&ref=newsfee
d (Links to an external site.) 

Best wishes from, 

Louise Hestholm  
PR Manager 
pr@kvarteret.no | +47 920 59 297 
  
Det Akademiske Kvarter // Studentkulturhuset i Bergen AS 
Olav Kyrres gate 49, 5015 Bergen | +47 55 58 99 10 | www.kvarteret.no 

  

https://kvarteret.no/
https://www.facebook.com/events/2780901495503708/?event_time_id=2780901495503708&ref=newsfeed)
https://www.facebook.com/events/2780901495503708/?event_time_id=2780901495503708&ref=newsfeed)
mailto:pr@kvarteret.no
http://www.kvarteret.no/
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Forskning/utlysning  
 

Søk om støtte til klimatiltak innen 22. september 

Det nærmer seg ny søknadsfrist til UiB sitt klimafond. Innen 22.09.2021 kan 
studenter og ansatte søke om midler til både mindre og mer omfattende 
tiltak begrenset oppad til 100.000 kroner. 

Klimafondets primære formål er å engasjere ansatte og studenter i arbeidet 
for et mer klimavennlig universitet, som kan bidra til å redusere universitets 
klimaavtrykk, eller som er med på å engasjere og motivere flere studenter 
og ansatte til en felles klimadugnad. 

Fondet åpner også for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet. 
Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader. 

Kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett sendes 
til klima2030@uib.no innen søknadsfristen 22.09.2021.  Les mer: https://www.uib.no/klimafond 

 

 

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2021/22 
Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-
programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte som vil undervise 
ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). På grunn av 
lav mobilitet i 2020/21, regner vi med å ha midler til å finansiere alle som 
søker om undervisningsmobiliteter, og vi vil understreke at det også i 
2021/22 er mulig å reise på Erasmus-opphold til Storbritannia. 
 
Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-

avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. 
Undervisningsoppholdet vare minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises åtte timer. 
Det er også mulig å reise på et kombinert undervisnings- og opplæringsopphold, og da må det 
undervises fire timer. Mer utfyllende informasjon finnes her:   
http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet  
 
Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er vanligvis 20. august og 20. januar, men i 
år vil vi være mer fleksible enn vanlig på grunn av situasjonen vi er i. Det er derfor mulig å sende 
inn søknad fortløpende, men vi ønsker å finansiere så mange som mulig og vil vanligvis gi støtte til 
en ukes opphold. Gjennomsnittlig stipend er 800-1000 € for en ukes opphold. 
 
Søknaden må sendes via instituttet.  Kontakt Julie Stavnes dersom du tenker søke.   Utfylt og signert 
Mobility Agreement (vedlagt) brukes som søknad. 

mailto:klima2030@uib.no
https://www.uib.no/klimafond
http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet
https://www.uib.no/personer/Julie.Stavnes
https://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/2021/Mobility%20Agreement%20for%20teaching.pdf
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NFR:  Utlysninger av Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist i 
2022  

 
Kompetanse- og samarbeidsprosjekt har to utlysninger:  

• Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet   
• Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv 

Utlysningene har frist 9. februar 2022. 
 
Vurderer du å søke, meld deg på søkerwebinarene: 

• Søkerwebinar: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – 
18.10.2021 

• Søkerwebinar: Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet – 18.10.2021 
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig 
 
Fra og med 19. oktober kan du også delta på tematiske webinarer om utlysningene. Du vil 
om litt finne tidspunkt for de tematiske webinarene i tidslinjen på utlysningene.  
 
 
 
 

NFR:  Utlysninger av Forskerprosjekt med frist i 2022 

 
Utlysningstekstene for Forskerprosjekt med frist 2. februar 2022 kommer senere. Nedenfor 
finner du lenke til sidene der utlysningene blir publisert. NFR informerer når utlysningene er 
ute. 
 

• Forskerprosjekt for fornyelse 
• Forskerprosjekt for unge talenter 
• Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet 

 

 

  

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/kompetanseprosjekt-naeringsliv/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Utlysning/Mobilisering&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Utlysning/Mobilisering&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-samarbeidsprosjekt-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-naringsliv/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Arrangement&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-kompetansebyggende-prosjekt-for-naringslivet/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Arrangement&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-fornyelse/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Utlysning/Mobilisering&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-fornyelse/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Utlysning/Mobilisering&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-unge-talenter/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Utlysning/Mobilisering&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-internasjonal-mobilitet/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Utlysning/Mobilisering&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
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Midler til Internasjonalt kunnskapssamarbeid 
• Erasmus+-utlysninger med søknadsfrist 7. september 
• EØS-midler til utdanningsssamarbeid med Slovenia, søknadsfrist 30. september 
• EØS-midler til utdanningssamarbeid med Romania, søknadsfrist 25. oktober 
• EØS-midler til utdanningsprogrammet i Tsjekkia, mer informasjon kommer 
• EØS-midler til utdanningsprogrammet i Slovakia, mer informasjon kommer 
• INTPART, mulig utlysning senhøst 2021, med søknadsfrist 2022 
• Erasmus+-utlysninger for 2022 kommer i oktober. Søknadsfrister i 

februar/mars 2022. 
• UTFORSK inkludert Russland, utlysning kommer i september med søknadsfrist 

i april 2022. 

DikU:  Ny utlysning i Sentre for fremragende utdanning 
 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 140 millioner 
kroner til etablering av nye sentre for fremragende utdanning. Status 
som Senter for fremragende utdanning tildeles miljøer som allerede kan 

vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for 
videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater 
og kunnskapsspredning. 
  
Søknadsfrist er 20. april 2022 Les utlysningsteksten 

 
 
 
Data Management Planning workshop for Life Science Projects 

 
 
 
 

 
All projects that receive funding from the RCN are required to submit a data management 
plan as soon as possible after the contract with the RCN has been signed. This workshop 
focuses on how-to generate a data management plan for a Life Science research project 
that will meet the requirements of the RCN. 
The workshop will take place on September 7.- 8. 9:00-13:00 both days, online. 
 
Registration deadline: September 3. Sign up here  

Utlysning av forskningsmidler fra Dyrevernalliansens forskningsfond  

https://sender.dialogapi.no/l/XXjY5qRQ7TR7PJWo8Uzf7Q/c_lIpMw9znN-48nrf_q-xAU72sZw6rYBvEQG7z2Y8MM=
https://sender.dialogapi.no/l/0NL6AJuDGvaOQAeEycO6iA/c_lIpMw9znN-48nrf_q-xAU72sZw6rYBvEQG7z2Y8MM=
https://sender.dialogapi.no/l/5bLJ-9MaiGVIahfalOm44g/c_lIpMw9znN-48nrf_q-xAU72sZw6rYBvEQG7z2Y8MM=
https://sender.dialogapi.no/l/rLZ18xK2Hugy-un9pkh8jQ/c_lIpMw9znN-48nrf_q-xAU72sZw6rYBvEQG7z2Y8MM=
https://sender.dialogapi.no/l/C5VVjZpx95tzFZCnltGblQ/c_lIpMw9znN-48nrf_q-xAU72sZw6rYBvEQG7z2Y8MM=
https://sender.dialogapi.no/l/2FDMhjeqPRHYtDGU5kxwQA/c_lIpMw9znN-48nrf_q-xAU72sZw6rYBvEQG7z2Y8MM=
https://diku.no/programmer/sentre-for-fremragende-utdanning
https://www.digitallifenorway.org/services/data-management/events/dmp-workshop-for-life-science-02.html
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Fondets formål er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet 
som bidrar til å fremme dyrs interesser. I 2021 vil det bli utdelt inntil 
1.500.000 kroner.  

Vi vil med dette invitere vitenskapelig ansatte og studenter hos dere 
til å søke om midler. Vi prioriterer prosjekter som angår dyr i 

intensivt landbruk, fiskeoppdrett og dyreforsøk.  
  
Søknadsfristen er 24. september 2021.  
   
Les mer og finn søknadskriterier: https://dyrevern.no/dyrevern/sok-midler-fra-dyrevernalliansens-
forskningsfond/  
  
 
Vennlig hilsen  
Live Kleveland // Kommunikasjonsleder // Jurist 
Tlf. 22 20 16 50 // Mob. 906 85 738 
Dyrevernalliansen // www.dyrevern.no 
Brenneriveien 7, 0182 Oslo 
  

https://dyrevern.no/dyrevern/sok-midler-fra-dyrevernalliansens-forskningsfond/
https://dyrevern.no/dyrevern/sok-midler-fra-dyrevernalliansens-forskningsfond/
https://www.dyrevern.no/
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IPBES calls for experts and Early Career Scientists 

 

 

 

The Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES) has announced a call for nominations of experts to participate 

in the thematic assessment of the interlinkages among biodiversity, water, food and 

health (nexus assessment) and the thematic assessment of the underlying causes of 

biodiversity loss and the determinants of transformative change and options for 

achieving the 2050 Vision for Biodiversity (transformative change assessment). 

 

The IPBES fellowship programme, which is part of a larger capacity-building portfolio of 

activities, targets early-career individuals who wish to gain experience by participating in 

the work of IPBES. Selected fellows will participate in the preparation of the chapter of 

the assessment for which they are selected, and their contribution acknowledged as part 

of the citation for that chapter. 

For Experts, apply here before 6 September 2021. 

For Early Career scientists, apply here before 20 September 2021. 

 

  

https://marineboard.us10.list-manage.com/track/click?u=2869e6448eb2a60f72bf9154c&id=319169c2c9&e=6546a1f10a
https://marineboard.us10.list-manage.com/track/click?u=2869e6448eb2a60f72bf9154c&id=f84e68b4aa&e=6546a1f10a
https://marineboard.us10.list-manage.com/track/click?u=2869e6448eb2a60f72bf9154c&id=6f6fa64585&e=6546a1f10a
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BIO-kalender 

Mandag 6. september  
 
Masterpresentasjon, Maren Ødegaard Tangen: Lethal and sub-lethal effects of repetitive 
exposure to the anti-sea lice pesticide azamethiphos on European lobster larvae (Homarus 
Gammarus) 
12:15–12:45 
Møterom "Kroken" (SVÆRT BEGRENSET PLASS) eller Zoom (kontakt Ingvil.Sahr@uib.no for lenke) 
 
 

Tirsdag 7. september  
 
Masterpresentasjon, Ainslie Nash: A tale of two fishes: The depth preference of migrating Atlantic 
salmon smolts, and their aquatic predator Brown trout, in a Norwegian freshwater lake 
09:15–09:45 
Zoom (contact ingvil.sahr@uib.no for link) 
 
 

Onsdag 8. september  
 
Prøveforelesning, Emmanuel Moutoussamy: Evolution, structure and function of animal 
Phospholipase A2 proteins as enzymes and venom cytotoxins  
09:15–10:00 
ZoomWebinar https://tinyurl.com/2x5cchsx 
 
 

Torsdag 9. september 
 
Prøveforelesning, Marion Lebouvier: Regulation of lipid metabolism during aging in model 
organisms 
09:15–10:00 
Zoom Webinar https://tinyurl.com/3mp799ye 
 
 

Tirsdag 14. – onsdag 15. september  
 
The Ocean 2021 (konferanse) 
Påmeldingsfrist: 14.09.2021, kl. 09:00 
14.09.09 09:00 – 15.09.09 16:00 
Grieghallen/digitalt  

mailto:Ingvil.Sahr@uib.no
mailto:ingvil.sahr@uib.no
https://tinyurl.com/2x5cchsx
https://tinyurl.com/3mp799ye
https://www.uib.no/matnat/147177/ocean-2021
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Torsdag 16. september  
 
Disputas, Emmanuel Edouard Moutoussamy: Close-up on the interactions between 
phospholipases and choline-containing lipids  
10:15–12:15 
Zoom Webinar https://tinyurl.com/zpv44vwc 

 

Mandag 20. september 

Disputas, Marion Lebouvier: Food uptake, lipid transport and vitellogenesis in the sea anemone 
Nematostella vectensis 
10:15-12:15 
Zoom Webinar https://tinyurl.com/35zashvf 

 
 
 
 
 
 
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 2020-publikasjoner i CRISTIN) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Information for International Researchers 

Ledige stillinger på UiB  

HMS 

BioCEED 

https://tinyurl.com/zpv44vwc
https://tinyurl.com/35zashvf
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=2020&ar-til=2020&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/hms-portalen
http://bioceed.b.uib.no/

	Disputas, Marion Lebouvier: Food uptake, lipid transport and vitellogenesis in the sea anemone Nematostella vectensis 10:15-12:15 Zoom Webinar https://tinyurl.com/35zashvf

