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Dette er en invitasjon til bedrifter med FoU aktivitet innen molekylær biologi og biologisk kjemi

BioStruct er en nasjonal forskerskole i strukturbiologi, opprettet i 2009. Forskerskolen utgjør et nasjonalt 
nettverk av doktorgradstudenter, post doc, forskere og professorer som representerer 35 forskningsgrup-
per fra 6 universiteter i Norge. Nettverket er finansiert av forskningsrådet for en periode på 8 år. Målet med 
forskerskolen er å styrke doktorgradsutdanningen samarbeidet mellom forskningsgrupper i Norden, få bedre 
felles utnyttelse av ekspertise og instrumentering og knytte forskning opp mot relevant næringsliv.
I praksis betyr dette at vi oppretter/støtter en serie nasjonale kurs, konferanser og workshops som registrerte 
BioStruct doktorgradstudenter kan delta på helt gratis, disse arrangementene er også åpne for andre forskere 
og studenter innen fagfeltet. BioStruct-studenter får også midler til å oppholde seg ved en forskningsinstitus-
jon eller en bedrift for en periode på 3-6 mnd.

Vi opplever at doktorgradskandidater er lite klar over arbeidsmarkedet utenfor akademia, samtidig som det 
viser seg at ca 80% av doktorgradskandidatene får seg jobb utenfor universitetssystemet. Videre er det et 
inntrykk at bedrifter som trenger høyt kvalifisert arbeidskraft sliter med å få tak i kompetanse fra Norge og 
må rekruttere spesialister fra utlandet. Her kan BioStruct være med på å bidra til at både de meget kompe-
tente doktorgradskandidatene og relevante bedrifter kan knyttes nærmere sammen og slik bidra til å styrke 
norsk næringsutvikling innen bioteknologi.

BioStruct ønsker å knytte til seg bedrifter som på en aller annen måte kan se nytten av å inngå i et nettverk 
med forskerskolen, kostnader knyttet direkte til felles aktiviteter mellom bedrift og BioStruct vil dekkes i sin 
helhet av BioStruct. Formen på dette samarbeidet vil kunne avtales for hver enkelt bedrift, men det vil være 
ønskelig med   en viss formalisering av samarbeidet. Da kan vi tenke oss at bedriften ved å fylle ut kontak-
tinformasjon i vedlagte skjema blir medlemmer i BioStruct bedriftsnettverk, der bedriften får de rettigheter 
som er listet opp på forsiden og ikke andre plikter enn å stille seg positive til å skape kontaktflate mellom 
bedrift og studenter.


