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Ord fra leder 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 
nå fullført sin omlegging av ledelsesstruktur fra 
valgte organer, valgt dekanus og valgte 
instituttledere til en enhetlig ledelse med tilsatte 
instituttledere og tilsatt dekanus. Vår første 
tilsatte dekanus, Dag Rune Olsen, har nå 
etablert seg i Bergen og har valgt Lise Øverås 
som prodekan og stedfortreder og Helge K. 
Dahle som visedekan. Et flott sjefsteam er på 
plass og signalene om et aktivt samarbeid med 
instituttene er allerede sendt ut. Noe som er 
svært godt mottatt. Vi gratulerer og ønsker 
lykke til med arbeidet og ser fram til et fruktbart 
samarbeid med fakultetsledelsen i arbeidet med 
mange viktige saker, som for eksempel 
fakultets- og universitetsstrategiarbeidet som 
allerede er i gang. 
 
Kari E. Fladmark, har nå formelt fått et 
velfortjent  professoropprykk. Jeg gleder meg 
både på hennes og på instituttets vegne.  
Gratulerer så masse! 

Johan 
 
Studienytt 
 
 

Instituttet gratulerer Bente Kjeilen med 
avlagt mastereksamen. 
 
 
 

Karakterer haust 2009 
Emne Møtt Bestått Snitt 
MOL200 55 39 B 
MOL203 36 25 D 
MOL204 24 21 C 
MOL212 19 16 C 
MOL213 9 9 C 
MOL231 4 4 Bestått 
MOL270 28 28 Bestått 
MOL300 22 22 B 
MOL301 5 5 C 
MOL311 - - - 
Master 5 5 B 
    
Vurderingsmeldte* studentar vår 2010  

Emne 
Antal 
studentar V09 

Endring 
(%) 

MOL100 195 169 15,4

    
Vurderingsmeldte* studentar vår 2010 

Emne 
Antal 
studentar V09 

Endring 
(%) 

MOL201 70 50 40,0
MOL202 21 25 -16,0
MOL211 26 21 23,8
MOL215 34 20 70,0
MOL216 10 19 -47,4

MOL217 Ikkje undervist 
Ikkje 

undervist  
MOL231 2 5  -60,0 
MOL219 Undv. 2011 10  
MOL310 37 21  76,2 

MOL311 Ikkje undervist 
Ikkje 

undervist  
MOL399 15 8  87,5 

* tidligere omtalt som eksamensmeldte 
 
MOL399 har ein stor prosentvis auke i forhold til 
vår 2009. Dette skyldast at kullet frå H2007 var 
mindre enn H2008 og at det er ein del studentar som 
har fått utsetting på innlevering av masteroppgåva si. 
 
MOL310 har fått ein stor opptur, noko som skyldast 
eit stort kull hausten 2009. I tillegg er det fleire 
eksterne studentar som ønska å ta emnet denne 
våren. 
 
Utlysning av midler for seminarstøtte for 
masterstudenter 
Minner om søknadsfristen 1. mars for søknad om 
støtte for å delta på konferanser/seminarer. Neste 
søknadsfrist vil bli 1. september. Mer informasjon 
finner dere på instituttets nettside, under Om 
instituttet / For ansatte og studenter ved MBI . 
 
Forskerutdanningsnytt 
 

 
Instituttet gratulerer  
Rune Henrik Evjenth  med avlagt doktorgrad. 
 
 
 

PhD-seminarer 
Dato Foreleser 
15. mars 14:15 Ole Jacob Nøstbakken 

12. april 14:15 Wei Deng 

10. mai 14:15 Chiara Sinigaglia 
7. juni 14:15 Puja Gupta 

Sted: N-terminalen (rom 520B1)  
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MCB-site visit ved MBI 
Som en del av introduksjonskurset for nye MCB-
medlemmer, arrangeres besøk (”site-visit”) ved alle 
partnerinstitusjonene til MCB.  Besøket ved MBI 
finner sted tirsdag 16. mars, fra 9-12.  Forelesingene 
vil bli annonsert på hjemmesiden og ved oppslag, og 
er åpne for alle som er interesserte. 

 
 

www.uib.no/mbi 

 
Utlysning av forskerutdanningsmidler 
for instituttets ph.d.-kandidater 
Minner om søknadsfristen 1. mars for søknad til 
instituttet om støtte til deltagelse på 
konferanser/seminarer/forskerkurs. Neste søknads-
frist vil bli 1. september. Mer informasjon finner 
dere på instituttets nettside, under Om instituttet / 
For ansatte og studenter ved MBI . 
 
Forskningsnytt 
 
 

Søknadsfrister/utlysninger 
 
24. februar Små driftsmidler (se under) 

1. mars Interne utlysinger ved MBI 

5. mars Living labs samarbeidet (LILAN) 
(RCN and NordForsk)  

8. mars BTO-VisjonVest stipend 
konkurranse 

12. mars Bergen Forskningsstiftelse - 
rekrutteringsprogrammet 
 

17. mars ERC Advanced Grants, Life 
sciences,    
Research Training Courses 
(NordForsk) 

22. mars HFSP preregistration

25. mars Marie Curie International 
Research Staff Exchange 
Scheme (IRSES)

25. mars Researcher Networks 2010 
(NordForsk) 

26. mars COST pre-proposal 

31. mars HFSP Submission deadline
 

 
 

Små driftsmidler  Viser til e-post sendt gruppe 
A 12. februar og minner om at instituttet må ha 
søknadene inn innen onsdag 24. februar.  
 
Månedens publikasjoner 
Opsahl JA, Hjørnevik LV, Bull VH, Fismen L, 
Frøyset AK, Gromyko D, Solstad T, Fladmark 
KE. Increased interaction between DJ-1 and the Mi-
2/NuRD complex during cellular stress. Proteomics. 
2010 Feb 1. [Epub ahead of print] 
 

Dölle C, Niere M, Lohndal E, Ziegler M. 
Visualization of subcellular NAD pools and intra-
organellar protein localization by poly-ADP-ribose 
formation.  Cell Mol Life Sci. 2010 Feb;67(3):433-
43. Epub 2009 Nov 10. 
 
 
Personalnytt  
 

Kari er blitt professor! 
I fakultetsstyrets møte 27. januar ble Kari E. 
Fladmarks opprykk til professor endelig formelt 
bekreftet.  Vi gratulerer! 
 
Gjest ved MBI 

 

Nicholas Love  ph.d.- 
kandidat fra University 
of Manchester, gjester 
forskningsgruppen til 
Mathais Ziegler.  
Han skal ha et opphold 
på 6 måneder fra 
februar til og med juli.  
Oppholdet er finansiert 
av et samarbeids-
program mellom the 
United States' National 
Science Foundation 
(NSF) og Norges 
forskningsråd (NFR) 

 
Førsteamanuensisstillinger Innstilling vil bli 
behandlet i fakultetsstyret 24. mars. 
 
MBI og Sars seminar 
 
 
 

Dato Foreleser 
12. mars 
Kl. 13:30 

Tsuyoshi Momose, Ph.D. 
Observatoire Océanologique de 
Villefranche-sur-mer 
Station Zologique, La Darse 
06230 Villefranche-sur-mer 
“Formation of axis and polarity 
in a hydrozaon Clytia 
hemisphaerica embryos.”

19.mars 
Kl. 13:00 

Cristina Grande 
Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa Universidad 
Autónoma de Madrid 
” t.b.a” 

Sted: N-terminalen (rom 520B1)  
 
Annet 
 
Instituttrådsmøte 24. februar  
Sakspapirene til møte er lagt ut på nettet.
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New strategy for a clean eating-
environment 
A new strategy for a clean eating-environment is 
now being implemented: 
 

1. The growing of yeast and bacteria are restricted to 
the lab-areas.  All growing of microbial cultures in 
the eating-room refrigerator, utilizing ancient 
yoghurt, cheese, omelettes, salads, sausages, milk 
etc. as the growing medium, is strictly prohibited. 
 

2. All food stored in the refrigerator should be labled 
with name and date.  Unlabelled food may be thrown 
away without warning. 
 

3. The cupboards are reserved for common material.  
Private boxes, glasses/cups etc. should not be kept in 
the eating-room.  Boxes etc. are now placed on a 
table by the coffee-machine.  Please pick up your 
stuff.  Stuff not collected by Friday 26th, will be given 
or thrown away. 
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The newly renovated 
refrigerator ☺ 

Do you recognize any of 
your stuff? 

 
 
Til MBI. 
BIO vil gjerne takk for all god nabohjelp for å bidra 
til at BIOs forskningsgruppe Utviklingsbiologi hos 
fisk har klart å holde høy aktivitet i det foregående 
halvår. MBIs bidrag med lån av risteinkubatorer for 
kloning, og vann fra Milli Q-anlegget, samt mulighet 
for å autoklavere utstyr, samt en del andre mindre 
ting- har vært helt essensiell i opprettholding av  
forskningsaktivitet i denne gruppen, i påvente av 
anbud og installasjoner.  
 
Takknemlig hilsen fra 
BIO 
 
Priser til MBI på Norsk Selskap for 
Farmakologi og Toksikologi sitt 
Vintermøte 2010 
Forskarar samt ph.d.-kandidatar og masterstudentar 
frå Universitetet i Bergen og NIFES var godt 
representert på det 38. Vintermøtet til Norsk Selskap 
for Farmakologi og Toksikologi (NSFT).   
 

Under dei frie føredraga deltok 3 ph.d. stipendiatar 
frå MBI og MBI/NIFES. Postersesjonen hadde 17 
påmeldte posterar i toksikologi kor, 3 av desse frå 

MBI:. Nina Vadøy Antonsen (masterstudent): 
Identification of differentially expressed proteins in 
liver of burbot (Lota lota) from Mjøsa, a lake with 
high levels of brominated flame retardants; Marta 
Eide (masterstudent): Zebrafish as a model 
organism in the study of endocrine disrupters – 
comparison of effects in the ZF-L cell line and in 
liver of zebrafish, Ole Jakob Nøstbakken ( 
stipendiat NIFES/MBI) presenterte Kan fleirumeitta 
marine feittsyrer påverke metylkvikksølv-toksisitet i 
fisk? 

Prisen for beste posterpresentasjon gikk til Marta 
Eide.  Vi gratulerer! 
 

 
Marte Haave og Marta Eide med champagne, plakett og pokal! 
 

På årsmøtet til Seksjon for Toksikologi vart 
Marianne Brattås valt til nytt redaksjonsmedlem i 
Toksikologen.  
 
Nytt dekanat ved Mat.nat.-fakultetet  
Dag Rune Olsen tiltrådte som kjent som den første 
tilsatte dekanen ved Mat.nat.-fakultetet i januar.  I 
fakultetsstyremøte den 17. februar ble Lise Øvreås, 
Institutt for biologi, utnevnt til prodekan og Helge 
Dahle, Matematisk institutt, utnevnt til visedekan 
ved fakultetet.  Dermed er hele det nye dekanatet på 
plass.  Dette og andre saker av betydning for 
fakultetet kan du lese mer om i den nyopprettede 
dekanbloggen. 
 

 
Dekan Dag Rune Olsen (foto fra PåHøyden) 

http://dekanbloggen.b.uib.no/
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