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Ord fra instituttleder 
Fra og med påsken og fram til litt ut i juni er den 
store helligdagsperioden i Norge. Når vi ser på 
kalenderen ser det ut som vi knapt er på jobb fra 
tidlig i april til vel inn i juni måned, men slik er 
det jo ikke. Studentene forbereder seg intenst, 
dag og natt, til sine eksamener og forskerne har 
søknadsfrister i mai-juni som holder dem våkne 
og stresset.  
En uting, mener mange om alt dette 
søknadsstyret, men er det nå virkelig så 
uproduktivt å arbeide med søknader som flere 
hevder? Gode søknader krever grundig oversikt 
over gjeldende litteratur, godt gjennomtenkte 
problemstillinger og diskusjoner med gamle og 
nye samarbeidspartnere. Aldri diskuteres 
forskningsplaner/prosjekter så intenst som når 
en søknad skrives. Derfor mener jeg at denne 
perioden av året med alt søknadsarbeidet, 
kanskje er den vitenskapelig mest konstruktive 
perioden i hele året, alle offentlige fridager 
inkludert. 
Studentene avslutter sine mastergradsoppgaver 
og stresser med eksamen, likevel har de også 
energi til å bidra til det sosiale miljøet ved 
instituttet. ”Finally Friday” er et flott initiativ 
som instituttledelsen setter stor pris på. Vi 
oppfordrer alle til å delta her. 

Johan 
 
PS: Jeg har sjekket litt vedrørende antall 
fridager per år i Norge og sammenlignet med 
andre land: Konklusjonen er at vi ligger 
temmelig midt på gjennomsnittet. Det føles bare 
sånn når sola skinner. DS. 

 
 
 

Studienytt 
 

 
Årets opptak til molekylærbiologi  
I følje tal frå Samordna opptak har 60 søkjarar 
bachelor i molekylærbiologi som førsteprioritet, mot 
54 søkjarar i 2010, ein auke på heile 11%. Kjelde: 
 http://www.samordnaopptak.no/tall/2011/mai/so45/ 
 
 

 
Master i molekylærbiologi, oppstart haust 2011, har 
43 søkjarar. Av desse har 33 søkjarar 
molekylærbiologi som førsteprioritet. 
 
Nye masterstudenter 
 

 

Marianne Kristvik 
Holmedal er ny 
masterstudent hos Rein 
Aasland på lab 3. 

 

Øyvind Strømland er ny 
masterstudent hos Rein 
Aasland på lab 3  

 

Alexander Eieland er ny 
masterstudent hos Thomas 
Arnesen på lab 4  

 
Poster Session MOL 231 
Prosjektstudentene på emnet presenterte posterne 
sine i Loopen like før påske. 

 

 

MBI - nytt og nyttig
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 3/2011 – 29. april
Bidrag sendes til:

knut.daasvatn@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 

mailto:knut.daasvatn@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
http://www.samordnaopptak.no/tall/2011/mai/so45/
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Annet 
Masterstudent ved lab 6, Sigrid Lunde deltar med 
innlegg på the 12th Bergen Conference on Cancer 
Research. Tittelen på presentasjonen hennes  
er: "The antioxidant DJ-1 protein in acute myeloid 
leukaemia and its function during chemotherapy". 
 
Forskerutdanningsnytt 
 
Young Scientist’s Retreat 
Get involved in a scientific and social network 
among PhD students and post-docs. The MCB 
Young Scientist Retreat (YSR) is an annual event 
organized by the PhD-students in MCB. Take this 
great opportunity to meet your fellow PhD students 
and post-docs and to learn about their research!  
Programme and sign-up info. 
http://www.uib.no/filearchive/mcb_ysr-11.pdf 
 
Forskningsnytt 
 
 

Månedens publikasjoner  
 

Bustad HJ, Underhaug J, Halskau O Jr, 
Martinez A The binding of 14-3-3γ to membranes 
studied by intrinsic fluorescence spectroscopy. 
FEBS Lett. 2011 Mar 21. [Epub ahead of print] 
 
Lystvet SM, Volden S, Yasuda M, Halskau O Jr, 
Glomm WR Emergent membrane-affecting 
properties of BSA-gold nanoparticle constructs 
Nanoscale. 2011 Feb 28; 3:1788-1797. 
 
 
Forskningsmidler 
 

New FunderFinder can be found here: 
http://org.uib.no/iinytt/links-
feb11/FunderFinder_April_2011.pdf 
 
Frie forskerinitierte midler  
Mathias Ziegler er tildelt 300 000.  
 
Personalnytt   
 
Gjester 

 

 
Christopher Vogel 
Prosjektstudent fra Universitet i 
Konstanz, er gjest ved lab 5 fra 
1. april og ut juli.  
 

 
Kirstin Meyer 
Masterstudent fra Universitetet 
i Konstanz. Gjest ved lab 5 fra 
1. april og ut året. Kirstin 
Meyer besøkte også lab 5 som 
prosjektstudent i 2010. 
 

 
 
Utenlandsopphold 
 

Rune Henrik Evjenth – utenlandsopphold ved The 
Scripps Research Institute, Florida, USA i april og 
mai.  
 
MBI Monday seminars -  NEW! 
 
Our new internal seminar series “MBI Monday 
seminars” are starting up one Monday, May 9th. 

 

The “MBI Monday Seminars” will be every Monday 
Time:  12:30  
Place:  N-terminalen (5th floor). 
 
Dato Navn 
9. mai  Stefan Fischer 

Title: t.b.a. 

16. mai Thomas Arnesen 
Title: t.b.a. 

23. mai Marc Niere 
Title: t.b.a. 

6. juni Odd Andre Karlsen 
Title: t.b.a. 

 
 

Annet 
 
“Finally Friday” today at 16.00 – NEW! 
To all students and employees at the Department of 
Molecular Biology! 
Today Friday 29th of April Heliks will be 
arranging a get-together for all students and 
employees at the Department of Molecular Biology 
at 16:00 in the Loop (maybe we move out in the 
SUN). There will be a sale of beverages and snacks, 
but you can also bring your own. This is a great 
opportunity to meet your fellow students and 
colleagues, so come and join us! 
Heliks is considering making this a monthly 
happening after the summer break if the turnout and 
feedback is good.   WELCOME! 
 
 
 
 

http://www.uib.no/filearchive/mcb_ysr-11.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bustad%20HJ%2C%20Underhaug%20J%2C%20Halskau%20O%20Jr%2C%20Martinez%20A%20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21359387
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/FunderFinder_April_2011.pdf
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/FunderFinder_April_2011.pdf
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/FunderFinder_April_2011.pdf
http://www.uib.no/personer/Stefan.Fischer
http://www.uib.no/personer/Thomas.Arnesen
http://www.uib.no/personer/Marc.Niere
http://www.uib.no/personer/Odd.Karlsen
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Instituttrådsmøte 
Neste instituttrådsmøte legges til onsdag 11. mai. 
Saksliste vil bli sendt instituttrådets medlemmer 
innen onsdag 4. mai og legges da ut på instituttrådets 
webside. 
 
Nytt på HMS-fronten 
 
Eco-online – NEW! Access to information 
about our chemicals and the data sheet 
following them  
You all got an e-mail from Sigrid Bruvik yesterday. 
Print the attachment and put the codes and password 
necessary for log in to Eco-online on the wall or in 
your head. You need this to get access to 

www.ecoonline.com 
If something is unclear, don't hesitate to contact 
Sigrid Bruvik or the technician in charge of your lab.   
 
 
MBI verneombud – Grethe Aarbakke og Ole 
Horvli (vara)ble gjenvalgt (valget ble annonsert i 
MBI-nytt og nyttig Nr. 9/2010).  
 
 
Fakultetet orienterer om valg av 
hovedverneombud, ny HMS-plan og samlet 
årsrapport fra 2010: http://org.uib.no/iinytt/links-
feb11/HMS.pdf 
 
 
Førstehjelpskurs 
Det arrangeres nytt førstehjelpskurs 3. mai fra 09.00-
14.30. Det er fremdeles en del plasser igjen.  
For informasjon og påmelding: 
http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=48644 
 
 
 
 

 

MBI og Sars seminar 
 

Link til programsiden 
 
Dato Navn 
20. mai Jean-Francois Brunet 

IBENS/CNRS UMR 8197 
Ecole normale supérieure 
Paris, France 

27. mai Mark Q Martindale 
Director of Kewalo  
Marine Laboratory 
Pacific Biosciences 
Research Center 
University of Hawaii  

3. juni Guillaume Charras, 
principal investigator, 
London Centre for 
Nanotechnology, 
University College London 

10. juni Elaine Seaver  
Associate Professor 
Kewalo Marine Laboratory 
University of Hawaii 

17. juni Torgeir Holen 
Institute of Basic Medical 
Sciences, UiO 
Title: “The protection of 
olfactory mucosa by 
aquaporin pathways and 
mucin secretion of 
Bowman’s glands.” 

Tid og sted: N-terminalen ( 520B1)  
kl: 13:30 om ikke annet er oppgitt. 
Forfriskninger serveres fra 13.15 på fredager. 
 

 
 

http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/ledelse-og-organisering/instituttraad
http://www.ecoonline.com/
http://www.ecoonline.com/
https://www.uib.no/filearchive/mbinytt_desember_2010_2.pdf
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/HMS.pdf
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/HMS.pdf
http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=48644
https://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/mbi-sars-seminarer
http://www.biologie.ens.fr/desnrng/
http://www.kewalo.hawaii.edu/martindale/index.html
http://www.london-nano.com/our-people/academics/guillaume-charras
http://www.kewalo.hawaii.edu/seaver/index.html
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