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Ord fra instituttleder 
Det er eksamenstid og masterstudentene stresser 

med ferdigstillelse av oppgavene sine. Da er det godt 

at vi har hatt en guffen mai måned slik at 

innearbeidet ikke har blitt så tungt. Vi ønsker alle 

studenter lykke til med sine eksamener og håper dere 

alle få en energigivende sommer og at de av dere 

som nå forlater oss og drar ut i den store verden, 

finner gode og utdanningsrelevante jobber. Lykke 

til! 

For oss andre går tida fort. Det nærmer seg 

vaktskifte på instituttledernivå. Stilling som ny 

instituttleder ved MBI er lyst ut. Instituttets 

medarbeidere og studenter fortjener god ledelse og 

vi håper at mange gode kandidater melder seg til 

tjeneste for instituttet. Tilsettingsprosessen er det 

fakultetet som står for og vi regner med at ny 

instituttleder som skal være på plass fra 1. januar 

2012, er funnet litt ut på høsten en gang. 

 

God sommer til dere alle. 

Johan 

 

Ferieavvikling ved instituttet 

 

Alle ansatte må føre opp ferien sin på listen ved 

administrasjonen. 

 

Instituttledelsen har følgende ferie: 

Johan (inst.leder) uke 26, 28 29 og 30 

Rune (stedfortr.) uke 26, 27, 28, 29 og 30. 

Andrea (adm.sjef): uke 28, 29, 30 og 31 

 

Instituttleder og administrasjonssjef kan nåes på 

mobil i ferien. Johan vil være tilgjengelig ved behov.  

 

Administrasjonen har følgende bemanning i juli: 

Uke 26: Andrea, Knut Olav, Marielle, Grethe 

Uke 27: Andrea, Margun, Marielle, Grethe  

Uke 28: Jarle, Grethe 

Uke 29: Jarle 

Uke 30: Jarle, Knut Olav 

Uke 31: Jarle, Knut Olav, Marielle 

 

Bestillinger må planlegges i god tid for uke 28 og 

29, og gjennomføres senest innen onsdag 6. juli.  

Det er ingen anvisere ved instituttet i uke 28 og 29, 

men Jarle vil være behjelpelig med å fakse 

bestillinger som ikke kan planlegges i forkant og 

som er prekære.   

 

 

Studienytt 

 
Mastereksamen  
 
15.juni 

Renate Hvidsten Skoge kl.1100 

Magali Rosa Van Linden kl.1330 

 

16.juni  

Thomas Helland kl.0900 

 

17.juni 

Olivera Bozikovic kl.0900 

Lene Therese Lindaas kl.1130 

 

20.juni 

Jan-Inge Bjune Tentativ dato. 

Liv Sandlund kl.1300 

Siri Sandal Strømsøy kl.1500 

 

21.juni 

Jan Ove Vik kl.0915 

Anne Nistad kl.1130 

Svein Isungset Støve kl.1400 

 

24.juni 

Stian Henriksen kl.1000 

Punit Bhattachan kl.1400 

 

Oppgavetitler vil bli annonsert på eksamensoppslag 

og i e-post.  

 

Alle masterpresentasjonene blir holdt i  

N-Terminalen (seminarrom 520B1). 

 
MBI Nytt og nyttig ønsker studentene lykke til 

med eksamen! 

 

Forskerutdanningsnytt 
 

Doktorgrad 
Vi gratulerer Jill A. Opsahl med avlagt doktorgrad! 

Hun avla graden sin ved Institutt for Biomedisin, 

men har hatt Kari E. Fladmark som hovedveileder. 
 

 
MCB’s Young Scientist’s Retreat 2011 
The YSR is a half day event of short seminars - a 
micro-conference of sorts, gathering young 
scientists within the Life sciences from different 
environments in the Bergen area.  The event is 

 

MBI - nytt og nyttig 
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 4/2011 – 31. mai 

Bidrag sendes til: 

knut.daasvatn@mbi.uib.no 
 

(aktive lenker på nettutgaven)  

http://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Opsahl_JillAnette.html
http://www.uib.no/filearchive/mcb_ysr-11.pdf
mailto:knut.daasvatn@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
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organized by some of the student members of the 
MCB research school.  We welcome you to present 
your research in brief in a simple language.  The 
highlight of the scientific part of the event will be a 
keynote lecture from Dr. Nathalie Reuter. We will 
wind up with dinner in the city center. 
To register, please send an email to 
puja.gupta@mbi.uib.no with a short abstract of 
your talk, no later than the June 1st. 
 
 

Marie Curie "Nucleosome 4D", - 
nettverksmøte i Rosendal  
Rein Aasland har nettopp vært medvertskap for den 

første PhD- studentsamling i Marie Curie nettverket 

"Nucleosome 4D", - nettverket som Timo Lutter er 

stipendiat på. I fem dager (18.-22. mai) var 20 

stipendiater og fire veiledere samlet i Avlsgården på 

Rosendal Baroni. På tross av mye regn og vind, ble 

det et meget vellykket møte.  Stipendiatene fikk 

trening i teamarbeid og prosjektplanlegging, og de 

presenterte sine prosjekter i imponerende gode 

foredrag. Lørdag 21. lettet været og vi fikk en 

fantastisk flott tur inn Bondhusdalen og inn mot 

brearmen som kommer ned der. 

 

 

 

Forskningsnytt 
 

 
Månedens publikasjoner 
  

Progress in the Function and Regulation of ADP-

Ribosylation Michael O. Hottiger, Mark Boothby, 

Friedrich Koch-Nolte, Bernhard Lüscher, Niall M. 

B. Martin, Ruth Plummer, Zhao-Qi Wang and 

Mathias Ziegler (24 May 2011) Science Signaling 4 

(174), mr5. 

 

The CW domain, a new histone recognition 

module in chromatin proteins. Hoppmann V, 

Thorstensen T, Kristiansen PE, Veiseth SV, Rahman 

MA, Finne K, Aalen RB, Aasland R. EMBO J. 2011 

May 18;30(10):1939-52. Epub 2011 Apr 26. 

 
Proteome-derived Peptide Libraries Allow 

Detailed Analysis of the Substrate Specificities of 

N{alpha}-acetyltransferases and Point to 

hNaa10p as the Post-translational Actin N{alpha} 

-acetyltransferase. Van Damme P, Evjenth R, Foyn 

H, Demeyer K, De Bock PJ, Lillehaug JR, 

Vandekerckhove J, Arnesen T, Gevaert K.  

MolCellProteomics.2011 May;10(5):M110.004580 

  

 
 
 

Personalnytt   

 

 

Mohammed Miqdad, 
Starter som lærling hos Wenche 

Telle 27. juni. Han skal da i 2 år 

være lærling i Rune Male sin 

forskningsgruppe.  

 

Reem S Mohammad Jawad 
Al-Mukh har arbeidspraksis 

hos Aurelia Lewis på lab 2.  

 

 

 
Dorthea Jensen som er tilsatt i 20% stilling på 

instituttets vaskerom, skal i sommer ha 4 ukers 

sommerjobb hos Rune Male. Hun begynner i midten 

av juni. 

 

 

Annet 

This year's 'BLÅTUR', Wednesday June 

8th.   We start at 2 pm in Loopen (lunchroom) 

and will be back in the city at 11 pm. 

DEADLINE TOMORROW June 1st 

Price: 250 NOK 
Please sign up on the list by the elevator and 

pay to Margun no later than June 1
st
 .  We 

have still some places left, hurry to sign up! 
****************************************************** 

Årets BLÅTUR , onsdag 8. juni. Vi starter i 

Loopen ca kl. 14 og er tilbake i byen kl. 23. 

FRIST FOR PÅMELDING OG 

BETALING I MORGEN  1. juni 

Pris: 250 kr  
Påmeldingslisten henger ved heisen.  

Betaling til Margun innen 1. juni.  Vi har ennå 

plasser ledig, så meld dere på nå! 

 
Instituttrådsmøte 
Neste instituttrådsmøte legges til onsdag 22. juni. 

Saksliste vil bli sendt instituttrådets medlemmer 

innen torsdag 17. juni og legges da ut på 

instituttrådets webside. 

 
 

mailto:puja.gupta@mbi.uib.no
http://stke.sciencemag.org/cgi/content/full/sigtrans;4/174/mr5
http://stke.sciencemag.org/cgi/content/full/sigtrans;4/174/mr5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21522130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21522130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hoppmann%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thorstensen%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kristiansen%20PE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Veiseth%20SV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rahman%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rahman%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Finne%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aalen%20RB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aasland%20R%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'EMBO%20J.');
http://www.mcponline.org/content/10/5/M110.004580.full
http://www.mcponline.org/content/10/5/M110.004580.full
http://www.mcponline.org/content/10/5/M110.004580.full
http://www.mcponline.org/content/10/5/M110.004580.full
http://www.mcponline.org/content/10/5/M110.004580.full
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/ledelse-og-organisering/instituttraad
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Du kan no melde deg på Alumni UiB: 
https://alumni.uib.no/ 
Alle som skal eller har fullført ei grad ved UiB kan 
registrere seg på Alumni UiB. Du som har utdanning 
frå MBI kan melde deg på molekylærbiologi si eiga  
alumnusgruppe. Målet med Alumni UiB og 
alumnusgruppa molekylærbiologi er: 
 

- studentar i siste del av utdanninga kan få 
inspirasjon til jobbsøking ved å sjå kvar 
ferdige kandidatar jobbar. 

 
- kandidatar frå eit fagmiljø kan halde kontakt 

eller finne fram til tidlegare medstudentar. 

 
- kandidatar frå UiB kan få tilsendt 

informasjon frå UiB og alumni gruppa.   
 
Som medlem av ei Alumni gruppe kan ein sjølv bidra 
med blogginnlegg, linke til jobbannonser m.m.  
Så: har du bachelor, master og/eller doktorgrad frå 
MBI? Meld deg på alumnusgruppa i 
molekylærbiologi på https://alumni.uib.no/! 
 

MBI Monday seminars -  NEW! 
 

Our new internal seminar series “MBI Monday 

seminars” started up in May and we are happy to see 

that it has been well visited. 

There are no more Monday Seminars on this side of 

the summer.  We gather again in early September, - 

and the new speaker's schedule will be made and 

announced soon. 

 

Thanks a lot to the three first speakers who made the 

start of the seminar series so successful, and thanks 

to all who came and for the many good discussions 

that we had.  I think it is quite clear that the   

Monday Seminars Series is already living up to the 

aim and purpose we set for it. 

 

See you all again on a Monday (to be announced) in 

early September! 

Best wishes Rein  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBI og Sars seminar 
 

Link til programsiden 

 

Dato Navn 

3. juni Guillaume Charras, 

principal investigator, 

London Centre for 

Nanotechnology, 

University College London 

Title: “Homeostasis and 

nucleation of the cellular 

actin cortex” - abstract 
10. juni Elaine Seaver  

Associate Professor 

Kewalo Marine Laboratory 

University of Hawaii 

Title: “Experimental 

embryology in the 

polychaete Capitella telet” 

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. 

 

 

Sommerlunsj på Marineholmen 

 
 
GC RIEBER EIENDOM AS inviterer alle på 

Marineholmen til: 

 

Sommerlunsj på Marineholmen  

fredag 10. juni kl. 11-12.30 

 

Se vedlegg for sted og servering.  

 

VELKOMMEN! 

 

 

 
 

 

 

https://alumni.uib.no/
https://alumni.uib.no/
https://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/mbi-sars-seminarer
http://www.london-nano.com/our-people/academics/guillaume-charras
http://www.sars.no/seminars/abstractCharras.pdf
http://www.kewalo.hawaii.edu/seaver/index.html
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