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Hei dere, 

 

Jeg hilser hastig fra en pause på Bjørnafjorden hotell. Fakultetsledelsen og instituttlederne er her for 

å jobbe med GenderAct programmet. Dette er viktig, og jeg gleder meg til at vi skal jobbe med 

kjønnsbalanse på BIO i tiden framover.  

 

Og så en sterk gratulasjon før helgen. Gratulerer veldig mye til Professor Lise Øvreås, som er valgt 

som ny preses i Det Norske Vitenskaps-Akademi. Lise har en framtredende posisjon innen norsk 

akademia og samfunnsdebatt, og har selvsagt også en sterk vitenskapelig posisjon, så medlemmene 

har virkelig gjort et godt og riktig valg. Jeg gratulerer Lise igjen og ønsker henne lykke til. Jeg er sikker 

på at Akademiet vil utvikle seg veldig positiv med henne som leder. 

 

Neste vår, lørdag 23. april, får vi og alle UiBs gode samarbeidspartnere på Marineholmen, anledning 

til å presentere oss og vår virksomhet for Bergens befolkning.  En folkefest på Marineholmen er 

Mat.nat. fakultetets bidrag til feiringen av UiBs 75 års jubileum.  Det blir en strålende anledning til å 

formidle noen smakebiter av alt det fantastiske instituttet har å by på innen kunnskapsbygging og 

verdiskaping og jeg håper mange har lyst til å bidra. 

 

Så ønsker jeg dere alle en riktig god helg i det fine været 

Ø 
 
 
Dear all, 

 

I greet you quickly from a break at Bjørnafjorden hotel. The faculty leadership and the heads of 

department are here to work with the GenderAct program. This is important, and I look forward to 

working with gender balance at BIO in the future. 

 

And then a strong congratulations before the weekend. I congratulate Professor Lise Øvreås, who has 

been elected as the new president of the Norwegian Academy of Sciences. Lise has a prominent 

position in Norwegian academia and public debate, and of course also has a strong scientific position, 

so the members have really made a good and proper choice. I congratulate Lise again and wish her 

all the best. I am sure that the Academy will develop very positively with her as leader. 

 

Next spring, Saturday 23 April, we as well as all of the University’s partners at Marineholmen, will have 

the opportunity to present ourselves to the people of Bergen. An open event at Marineholmen will be 
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the Mat.nat. Faculty's contribution to the celebration of UiB's 75th anniversary. That will be a brilliant 

opportunity to convey some samples of what we have to offer in terms of knowledge development, 

and I hope many will want to contribute. 

 

Finally, I wish you all a really good weekend in the nice weather 

 

Ø 
 
 
 
 

UiB og BIO-nytt 
Lise Øvreås er ny leder av Det Norske Videnskaps-Akademi 

Lise Øvresås ble i gårsdagens møte i Det Norske 
Videnskaps-Akademi presentert som akademiets 
nye preses (leder).  Valgperioden er 3 år.   
 
Det Norske Videnskaps-Akademi er en uavhengig 
medlemsorganisasjon som arbeider for å 
fremme vitenskap og styrke vitenskapens rolle i 
samfunnet.  

 
 

— Vitenskapen er under press. Vi har statsledere som ikke bryr seg, passer ikke vitenskapen med 
politikken, så bestiller de heller bare nye rapporter, sier Øvreås (Kilde: Khronos). 
 
Les mer i Khronos 
 
 
 

Hjelp oss å holde Marineholmen ryddig  

����ved å bruke søppelspannene som er tilgjengelig utendørs og innendørs.  

Emballasje i utallige former og farger, munnbind, flasker, tabeletter, en død and (!), to e-sparkesykler 

i hekken, utallige snusposer, plastbøtte, håndkle, isoporboks, sperrebånd. Dette var noe av tingene vi 

fant da vi hadde en runde rundt byggene her i nærmiljøet for å plukke avfall. Takk til Marthe, Beate, 

Tone og Knut Olav som var med og ryddet i nærmiljøet vårt.  

Foto: Eivind Senneseth 

https://khrono.no/lise-ovreas-er-ny-leder-av-det-norske-videnskaps-akademi/611944?fbclid=IwAR2l8wO6rQtoJ-XluOwn0q5tv1TBNTL9THJ2eKsI24S0-Kkjca0-cVB4roA
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UiB 75 år: Folkefest på Marineholmen 23. april 2022 

Universitetet i Bergen fyller 75 år i år.  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil som sitt bidrag 
til jubiléet fokusere på Marineholmen og forsknings- og innovasjonsmiljøene der.  Arrangementet 
skulle etter planen gå av stabelen nå i september, men er utsatt grunnet koronasituasjonen.  Ny dato 
er lørdag 23. april 2022.  Hele byen er invitert til folkefest og vi håper det vil myldre av interesserte i 
alle aldre den dagen! 

Les mer om arrangementet 

Både universitetsmiljøene og våre samarbeidspartnere på Marineholmen blir bedt om å bidra med 
smakebiter knyttet til egen forskning og innovasjonsvirksomhet.  Vi håper mange ved instituttet 
ønsker å bidra til å presentere hele bredden av vår virksomhet!  Det er ikke lagt noen tematiske 
rammer for arrangementet, målet er å gi smakebiter fra hele bredden av forskning og innovasjon i 
miljøet her. 

Arrangementet vil foregå i området mellom byggene, på kaifronten og i lobbyen på 
Høyteknologisenteret.  Det vil bli satt opp scener for foredrag, det vil bli satt opp stands der det vil 
være mulig å gjennomføre enkle demonstrasjoner o.l. (det vil bli tilgang på strøm og vann) og det blir 
matservering.  I tillegg til foredrag og demonstrasjoner/stands vil det også bli satt stor pris på om vi 
kan tilby ett eller flere aktivitetsbaserte opplegg.  Artsjakt rundt storelungeren?  Miljøtoksikologisk 
ekskursjon i de gamle verftsområdene?  Fugletitting fra tak til tak?  Kanskje ikke de beste ideene – men 
noen av dere har sikkert noen helt glimrende forslag! 

Foto/ill: Havkollektivet 

https://www.uib.no/matnat/145917/uib-75-%C3%A5r-folkefest-p%C3%A5-marineholmen
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Vi har mange dyktige kunnskapsformidlere og håper at noen av dere ønsker å formidle noen glimt fra 
vitenskapens magiske verden til bergensere fra 5 til 95 år på denne dagen! 

Les mer om UiBs 75 års jubileum  

Dersom du ønsker å bidra eller har spørsmål om arrangementet, kontakt knut.daasvatn@uib.no 

 

UiB 75 years: “Folkefest” at Marineholmen 23. April 2023 
The University of Bergen celebrates its 75th anniversary this year. The Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences will, as its contribution to the anniversary, focus on Marineholmen and the research 
and innovation environments there. The event was scheduled to take place this September but has 
been postponed due to the corona situation. New date is Saturday 23 April 2022. The whole city is 
invited to meet researchers and collaborators, we hope the place will be crowded with curious people 
of all ages that day! 

Both the university departments and our partners at Marineholmen are asked to contribute. We hope 

many at the department want to help present the full breadth of our science! No thematic framework 

has been set for the event, the goal is to provide examples from the entire breadth of research and 

innovation at Marineholmen. 

The event will take place in the area between the buildings, on the quay front and in the lobby of the 

High Technology Center. Stages will be set up for lectures, stands will be set up where it will be possible 

to carry out simple demonstrations and the like (there will be access to electricity and water) and there 

will be food service. In addition to lectures and demonstrations/stands, it will also be greatly 

appreciated if we can offer one or more activity-based programs. Species hunting around 

Storelungeren? Environmental toxicological excursion in the old shipyard areas? Bird watching from 

roof to roof – maybe silly ideas, but we are sure some of you will have some excellent suggestions! 

We have many skilled communicators here and hope that some of you want to convey some glimpses 

from the magical world of science to Bergeners from 5 to 95 years of age on this day! 

More about the Marineholmen festival and UiB’s 75th anniversary here (Norwegian language only) 

If you want to contribute or have questions, please contact knut.daasvatn@uib.no 

 

 

  

https://www.uib.no/75%C3%A5r
mailto:knut.daasvatn@uib.no
https://www.uib.no/matnat/145917/uib-75-%C3%A5r-folkefest-p%C3%A5-marineholmen
https://www.uib.no/75%C3%A5r
mailto:knut.daasvatn@uib.no
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Ny Si fra-portal i drift // New Speak up-portal in operation 
UiBs mål er at alle studenter skal ha det bra - fra fadderuke til vitnemålsseremoni. Derfor arbeider vi 

systematisk med å forbedre kvaliteten på alt fra undervisning til utemiljø. Vi vil gjerne ha både ris og 

ros fra deg som er student. I den nye varslingsportalen kan du melde fra om: 

- Undervisning og utdanningskvalitet 

- Bygg, rom og utemiljø 

- Radikalisering og ekstremisme 

- Mobbing, trakassering og seksuell trakassering fra ansatt eller medstudent 

- Informasjonssikkerhet og personvern 

Du finner portalen her: Si fra! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our goal is that life as a UiB student should be good: all the way from the intro week to the diploma 

ceremony. That is why we work systematically to improve the quality of quality of everything from 

teaching to the outdoor environment. We would like both positive and negative feedback about the 

learning from our students. In the new portal you can report issues regarding: 

- Tuition and educational quality 

- Buildings, rooms and the outdoor environment 

- Radicalisation and extremism 

- Bullying, harassment and sexual harassment – perpetrated by students 

- Bullying, harassment and sexual harassment – perpetrated by employees 

- information security and privacy 

You can find the portal here: Speak up! 
 

https://www.uib.no/varsling
https://www.uib.no/varsling
https://www.uib.no/en/whistleblowing
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Det gode arbeidsmiljø.  Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? 
 

Digitalt frokostseminar mandag 27.september på Zoom kl.0830-1000 
 
Psykisk helse – åpenhet - arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.  
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske 
rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. 
Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten 
ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø. 
 
«Psykisk helse – åpenhet - arbeidsmiljø» er tema for frokostseminaret 27.september der vi 
setter fokus på psykisk helse.  

 

Vi har fått med oss professor Per Einar Binder og professor Ståle Pallesen fra Det psykologisk 

fakultet. 

 
Program: 
-Innledning om verdensdagen for psykisk helse ved universitetshovedverneombud June Vibecke K. 

Indrevik  

Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, har i år som tema «Livet under og etter en pandemi. Vær 
oppmerksom – vær til stede og følg opp». Verdensdagen skal belyse hvor verdfulle vi er for hverandre 
med å forebygge ensomhet og utenforskap. 
- Per Einar Binder : Hva er psykisk helse, hva er psykisk uhelse, relasjoner,    

 aktiviteter og verdivalg som bidrar positivt til psykisk helse. 

-Ståle Pallelsen :Søvn i forhold til psykisk helse og arbeidsliv. 

  

Seminaret arrangeres digitalt mandag 27.september kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på 

her  Påmelding innen 24.september.  

  

Møteledere:  

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO 

UiB. Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.  

  

Velkommen! 
 

https://www.uib.no/personer/Per.Einar.Binder
https://www.uib.no/personer/St%C3%A5le.Pallesen
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10964914
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10964914
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Online seminar: Working with Norwegians 
Crack the hidden codes of Norwegian workplaces and social 

life to reduce the risk of cultural misunderstanding. 

06.10.2021 - 10.00–15.00 

https://www.uib.no/en/international/147523/online-

seminar-working-norwegians 

(probably useful for Norwegians as well 😉😉 ) 
  

 
 

 

 
  

Foto/ill:   www.ellisculture.com 

https://www.uib.no/en/international/147523/online-seminar-working-norwegians
https://www.uib.no/en/international/147523/online-seminar-working-norwegians
mailto:stefan.thiele@uib.no
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BIO-kalender 
 

Mandag 20. september 
Disputas, Marion Lebouvier: Food uptake, lipid transport and vitellogenesis in the sea anemone 
Nematostella vectensis 
10:15–12:30 
Zoom webinar: https://tinyurl.com/35zashvf 
 

 

Onsdag 22. september  
Presentasjon av masteroppgave, Christiana Naana Sam: The Potential of Small Fish to Alleviate 
Micronutrient Deficiencies. A Case Study of Ghana. 
10:15–10:45 
Zoom (contact ingvil.sahr@uib.no for link) 

 
 

Torsdag 23. september  
Presentasjon av masteroppgave, Hilde Lovise Johannesen: Passage of Atlantic salmon (Salmo salar) 
smolts past a storage hydro plant outlet in Lake Evanger during experimental manipulation of the 
discharge 
10:15–10:45 
Zoom (contact ingvil.sahr@uib.no for link) 

 
 

Mandag 27. september  
Presentasjon av masteroppgave, Sarah Jørgensen Veillat: The small-scale fisheries of Timor-Leste and 
the impacts of the COVID-19 pandemic 
14:15–14:45 
Zoom (contact ingvil.sahr@uib.no for link) 
  

https://www.uib.no/bio/147622/disputas-marion-lebouvier
https://tinyurl.com/35zashvf
mailto:ingvil.sahr@uib.no
mailto:ingvil.sahr@uib.no
mailto:ingvil.sahr@uib.no
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Forskning/utlysning  
 

Utlysning: Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2022-23 

 
Etter et drøyt år med Covid er det på tide å 
komme i gang igjen….vi ser fremover, 
håper på bedre tider,  
og minner om søknadsfristen for 
Fulbrightstipend til USA for det 
akademiske året 2022-23:  
1.10.2021 
 
Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på 
Master, PhD, post-doc og seniorforsker 
nivå.  Stipendbeløpene er ikke fastsatt, 
men vil variere fra NOK 100.000 til NOK 
200.000.      

 
Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter: 
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/ 
For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak: 

• PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder. 
• studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 

måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren 
før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.  

  
Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere: 
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/  
  
1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2022-
23:  
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/ 

 

 

NFR Kompetanse- og samarbeidsprosjekt-utlysninger  
• Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet 

Søknadsfrist 2. februar 2022, 13.00 CET 
• Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv 
• Søknadsfrist 9. februar 2022, 13.00 CET 

 

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/
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
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NFR Forskerprosjekt-utlysninger  
• Forskerprosjekt for fornyelse 

Søknadsfrist 2. februar 2022, 13.00 CET 
• Forskerprosjekt for unge talenter 

Søknadsfrist 2. februar 2022, 13.00 CET 
• Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet 

Søknadsfrist 2. februar 2022, 13.00 CET 

 

NFR Innovasjonsprisen 

 
Innovasjonsprisen blir tildelt ein person eller ei verksemd, privat eller offentleg, som har skapt innovasjon 
gjennom strategisk bruk av forsking. Vi leitar etter kandidatar som er med på å flytte grenser for kva som 
er mogleg innanfor eit fagfelt. Vinnaren mottar heder og ære og ein halv million kroner. Kjenner du nokon 
som bør få prisen? Kanskje deg sjølv? Les mer 
 
Nominér favorittane dine her før fristen 17.10.2021!  
 

 

NFR søkerwebinarer 

 

I høst arrangerer NFR søkerwebinarer for deg som skal søke Forskerprosjekt eller Kompetanse- og 
samarbeidsprosjekt med frister i februar 2022. På webinarene får du oversikt over utlysningen, hva du kan søke 
om og hvordan søknadene blir behandlet. Disse webinarene er nyttige for alle som skal sende inn søknad, 
uavhengig av tema. I løpet av høsten vil NFR også sette opp flere søkerwebinarer som er rettet inn mot spesifikke 
tema og fagområder. Disse annonseres på utlysningssidene. 

• Søkerwebinar: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv 
Tidspunkt: 18. oktober 2021 kl. 10-11 

• Søkerwebinar: Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet 
Når: 18. oktober 2021 13.00 - 14.00 

• Søkerwebinar: Forskerprosjekt 
Når: 25. november 2021 10.00 - 11.00 

• Webinar for applicants: Researcher projects 
When: 7 December 2021 10:00 - 11:00 

 

  

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
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/prisutdelinger/innovasjonsprisen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Dialog&utm_term=N%C3%A6ring/offentlig/forskning&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gjixqaaZKEuTaLZMab8CVhCrkb4abZxPgp6d6qcsEd5UOFA3RURWUDJENkNFNFc3VUhZVUs1SThDSS4u&wdLOR=cC6150DE7-E04C-4D4B-A717-B6668354358D
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/arrangementer/2021/sokerwebinar-forskerprosjekt/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Arrangement&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert
https://www.forskningsradet.no/en/events/2021/webinar-for-applicants-planning-to-apply-for-researcher-projects/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=Arrangement&utm_term=Forskningsorganisasjoner&utm_content=Annet-ikke%20kategorisert


Side 11 av 14 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen  
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO 
 

PhD and post doc position available at The Center for Ocean Life 
The Center for Ocean Life is offering new PhD and post doc positions. The expect the new fellows to 

develop, implement and analyse models of models of higher life (cephalopods and fish) or microbial 

life (plankton), based on our FEISTY and NUMmodel modelling frameworks. The overall aim is to 

scale from traits of individual organisms to the function of the ecosystem on a global scale. 

 

Read more about the positions on https://www.dtu.dk/english/About/JOB-and-CAREER/vacant-

positions//job?id=624a7d53-b6ce-4180-b8ac-14d659f500b4 and 

https://www.dtu.dk/english/About/JOB-and-CAREER/vacant-positions//job?id=5dc22cbb-5f98-4e2d-

9437-bb9bddba562c. 

 

Deadline for application is October 25. The new positions are funded by the Independent Research 

fund Denmark and by the Simons foundation. 

 

 

 

 

  

https://www.dtu.dk/english/About/JOB-and-CAREER/vacant-positions/job?id=624a7d53-b6ce-4180-b8ac-14d659f500b4
https://www.dtu.dk/english/About/JOB-and-CAREER/vacant-positions/job?id=624a7d53-b6ce-4180-b8ac-14d659f500b4
https://www.dtu.dk/english/About/JOB-and-CAREER/vacant-positions/job?id=5dc22cbb-5f98-4e2d-9437-bb9bddba562c
https://www.dtu.dk/english/About/JOB-and-CAREER/vacant-positions/job?id=5dc22cbb-5f98-4e2d-9437-bb9bddba562c
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EMB Young Ambassadors organizing workshop on communication  

 

 

EMB Young Ambassadors Alessandro Cresci, Rebecca Zitoun and Anjali Gopakumar are 

organizing a workshop within the scope of the International Conference for YOUNG Marine 

Researchers (ICYMARE) 2021 edition. The 3-hour workshop, taking place from 12:30-15:30 
CEST on 23 September 2021, will be on "Boosting the impact of your science through 

effective communication: Learning how to be heard by media, policy makers and 

stakeholders. The aim of the workshop is to discuss the importance of communication beyond 

science, and top provide practical hints and tips on how to achieve this. 

 

To attend the workshop, you can register for the ICYMARE conference here. You can find the 

agenda for the workshop here, and more about the EMB Young Ambassador Programme 

here.  

https://marineboard.us10.list-manage.com/track/click?u=2869e6448eb2a60f72bf9154c&id=94fdee11d9&e=6546a1f10a
https://marineboard.us10.list-manage.com/track/click?u=2869e6448eb2a60f72bf9154c&id=da276d82c0&e=6546a1f10a
https://marineboard.us10.list-manage.com/track/click?u=2869e6448eb2a60f72bf9154c&id=51c1ddc482&e=6546a1f10a
https://marineboard.us10.list-manage.com/track/click?u=2869e6448eb2a60f72bf9154c&id=c150ea4cd6&e=6546a1f10a
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Utdanning  
 

Studere ved UNIS våren 2022?  
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 våren 2022.  

Søk her: Apply for spring courses 2022 - UNIS 

Søknadsfrist er 15. oktober. 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 

Biovitenskap, Institutt for Geovitenskap, Geofysisk Institutt og Institutt for Fysikk og Teknologi.  

  

Beste hilsen, 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

  

 

Study at UNIS spring 2022? 
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 spring 2022. 

Apply here: Apply for spring courses 2022 - UNIS 

Application deadline is October 15th 2021. 
  

UNIS offer 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

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=unis
https://www.unis.no/apply-for-spring-courses-2022/
https://www.unis.no/apply-for-spring-courses-2022/
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=unis
https://www.unis.no/apply-for-spring-courses-2022/
https://www.unis.no/apply-for-spring-courses-2022/
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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 2020-publikasjoner i CRISTIN) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Information for International Researchers 

Ledige stillinger på UiB  

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=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/

