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Studienytt/eksamen 
 
Mastereksamen  
16.juni Jan Inge Øvrebø, kl.10.00, rom 520B1:  
Tittel: “Localization of cyclins during 
development of Oikopleura Dioica.” 
 
18.juni Liv Beate Gansmo, kl. 10.15, rom 520B1:  
Tittel: ”Exploring the function of the 
bromodomain and the PHD finger in the 
chromatin modifying protein Ash1.” 
 
23.juni, Trude With, kl. 12.00, rom 520B1:  
Tittel: “Cloning and expression of the enzyme 
malate synthase A in Methylococcus capsulatus 
(Bath)” 
 
24.juni, Diane Kagabo, rom 520B1:  
Tittel: “Characterization of the novel human 
protein hNaa16p, a subunit of a protein N-terminal 
acetyltransferase complex.” 
 
Huyen Dinh, rom 520B1: 
Tittel: “Huntington Interacting protein K (HYPK), 
a novel interactor of the human NatA complex.” 
 
Klokkeslett vil bli annonsert. 
 
25.juni, Yvonne Müller, kl 09.00, rom 520B1.  
Tittel: “Importance of promoter origin for 
alternative splicing of the MDM2 gene.” 
 
26.juni, Linda Hjørnevik, rom 520B1.  
Tittel: “The role of DJ-1 and its association with 
the NuRD complex in protein synthesis-
independent and –dependent apoptosis.” 
 
Klokkeslett vil bli annonsert. 
 
Lærlingeksamen 
Dorthea på lab 3, Erik på lab 4 og Lars på lab 5 er 
i ferd med å avslutte sine 2 år som lærlinger ved 
MBI. De skal ha eksamen den 15. og 16. juni. 
Tirsdag 16. juni har lærlingene bestilt bord kl.19 
på Egon (Bryggen) og de håper så mange som 
mulig har anledning til å ta en tur innom. 
Vennligst gi tilbakemelding om du kommer til 
Erik.Skjelvik@mbi.uib.no. 
 
MBI Nytt og nyttig ønsker studenter og 
lærlinger lykke til på eksamen! 
 

 
Årets søkertall  
Antall søkere til bachelorprogrammet i 
molekylærbiologi har steget med 37 prosent. 
Vi er nå tilbake til normale søkertall fra 05-07.  
Se: http://www.samordnaopptak.no/tall/2005-
2009/mai/studiumsammenlikning/.  
 
Det er registrert totalt 31 søknader til master i 
molekylærbiologi med oppstart høst 2009. Det er  
bare å sette i gang med å tenke ut masteroppgaver 
som kan presenteres på masterseminaret i uke 33. 
 
Forskerutdanningsnytt 
 

Please note that for any PhD-theses handed in 
during the last part of June, you need to consider 
3-4 weeks more than the usual 10 weeks between 
the hand-in-date and the dissertation.  This is due 
to summer vacation at UiB. 
 
Allkopi is no longer printing the PhD-theses.  This 
is now done by an Oslo-based company called 
AIT – see www.ait.no/uib
 
UiB have passed a new action plan for research 
education.  As a part of the work to improve 
doctoral education, UiB have also made a PhD-
handbook and a website collecting all central 
information about PhD-education. 
 
Disputaser 
Xiao-Feng Zhao will defend his PhD-thesis 
“Exploring eye development in zebrafish using 
RNA interference and enhancer trapping” Friday 
19 June, 10.15am at VilVite (auditorium, 2nd 
floor) 
 
 
Forskningsnytt 
 
Poster på konferanse 
Experimental Biology New Orleans 2009. 
Identification and characterization of the human 
N-acetyltransferase complexes hNatB and hNatC 
 
Kristian K. Starheim1,2,*, Thomas Arnesen1, 2, 4, 
Darina Gromyko1, 2, Anita Ryningen3, Rune 
Evjenth1, Jan Erik Varhaug2, 4, and Johan R. 
Lillehaug1 
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Stor delegasjon fra lab. 2 (og 3) på 
PRIMO 15 i Bordeaux 
Om det var faget eller vinen som trakk mest, vites 
ikke, men en stor gjeng fra lab.2 (og 3) dro til 
Bordeaux i Frankrike på (eller før) 17. mai for å 
delta på 15th International Symposium on 
Pollutant Responses in Marine Organisms 
(PRIMO 15) sammen med over 300 andre 
deltagere. Roger Lille-Langøy, Marianne Brattås 
og Anders Goksøyr holdt hvert sitt foredrag, mens 
masterstudentene Astrid Mork, Hilde Elise Førde 
og Tonje Gjøystdal sto bak (og foran) en poster 
basert på oppgavene som de er i gang med. I 
tillegg deltok masterstudentene Nina Vadøy 
Antonsen og Silje Bjørneklett med å absorbere 
kunnskap. Alle var enige om at vinen var god (på 
konferansemiddagen som ble holdt på et vinslott, 
var det anledning til smake på 100 forskjellige 
sorter!), og kom hjem med inspirasjon til 
ytterligere innsats i faget. 
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Månedens publikasjoner 
 

Arnesen Thomas, Gromyko Darina, Kagabo 
Diane, Betts Matthew, Varhaug Jan Erik, 
Anderson Dave, Lillehaug Johan R. (2009) A 
novel human NatA Nα-terminal acetyltransferase 
complex: hNaa16p-hNaa10p (hNat2-hArd1). 
BMC Biochemistry. 10:15. 
 

Personalnytt  
Nyansatte 
Yuleima Diaz tilsettes den 22. juni i et 2 års 
engasjement som postdoktor hos Pål Puntervoll. 
Hun vil bli presentert med bilde i neste nummer av 
MBI-nytt og nyttig. 
 
Ferieregistrering ved MBI 
Vi minner om at alle må føre opp sommerferie på 
skjemaet som henger utenfor administrasjonen. 
 
Visittkort med bilde 
Bestillingen gjøres på samme måte som for visittkort  
uten bilde. Du finner tjenesten via Profiltorget  
(se Profiltorget > Visittkort) eller direkte på  

www.ait.no/uib/visittkort.htm. 
 
MBI og Sars seminar  
 

 
 

Annet  
 
Valg til fakultetsstyret 

 

Informasjon om fakultetsstyrevalget, inkludert 
oversikt over kandidatene som er på valg finnes her: 
http://www.uib.no/matnat/om-
fakultetet/organisasjon/internt/valg-2009-matnat
Valg på nye medlemmer for gr. A (fast ansatte i 
vitenskapelige stillinger)og for C (ansatte i teknisk-
/administrative stillinger) foregår  
elektronisk i perioden 15.-21. juni. Alle 
stemmeberettigede ved fakultetet vil motta en e-post 
med informasjon om at valget er i gang i løpet av 
mandag 15.juni, og om hvordan man skal gå fram 
for å stemme. 

 

  
Valg til instituttrådet 2009-2013 
Følgende forslag på kandidater er kommet  
inn innen fristen 10. juni. 
Representanter 
Gr.A: Mathias Ziegler, Kari Fladmark og  
Anders Goksøyr 
Gr.B: Kristian Starheim 
Gr.C: Lill Knudsen og Ann Kristin Frøyseth 
Gr.D: Jarle Brattespe og Hulda Jónsdóttir 
Vararepresentanter:  
Gr.A: Rein Aasland, Hee-Chan Seo og  
Dag E. Helland 
Gr.B: Verena Hoppman og Marianne Brattås 
Gr.C: Knut Olav Daasvatn og Anne Elisabeth  
Madsen 
Gr.D: Marianne Holmedal og Tonje Gjøystdal 
 
Siden det bare er fremmet det antall kandidater som  
skal velges vil valget foretas med det avtroppende 
instituttrådet som valgt forsamling. I tillegg til de  
representantene som velges inn vil instituttleder  
Johan R. Lillehaug inngår som leder av rådet med  
Rune Male som stedfortreder (vara). 

 

Dato Foreleser 
Vladimir Korzh gives a guest 
lecture entitled: “Zebrafish opens 
windows of the brain”

Thursday 
18 June 
13.15 
Thursday 
18 June 
14.15 

Steinar Johansen gives a guest 
lecture entitled: “Structural and 
functional diversity of catalytic 
intron RNAs”

Friday  
19 June 
10.15 at 
VilVite 

Xiao-Feng Zhao will defend his 
PhD-thesis “Exploring eye 
development in zebrafish using RNA 
interference and enhancer trapping” 

http://www.ait.no/uib/visittkort.htm
https://www.uib.no/mbi/en/gjesteforelesning/2009/06/mcb-sars-seminar-vladimir-korzh-zebrafish-opens-windows-of-the-brain
https://www.uib.no/mbi/en/gjesteforelesning/2009/06/mcb-sars-seminar-vladimir-korzh-zebrafish-opens-windows-of-the-brain
https://www.uib.no/mbi/en/gjesteforelesning/2009/06/mbi-sars-seminar-steinar-johansen-t.b.a
https://www.uib.no/mbi/en/gjesteforelesning/2009/06/mbi-sars-seminar-steinar-johansen-t.b.a
https://www.uib.no/mbi/en/gjesteforelesning/2009/06/mbi-sars-seminar-steinar-johansen-t.b.a
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Zhao_XiaoFeng.html
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/valg-2009-matnat
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/valg-2009-matnat

	MBI - nytt og nyttig
	Nr. 5/2009 – 12.juni
	Studienytt/eksamen
	Forskerutdanningsnytt


	Xiao-Feng Zhao will defend his PhD-thesis “Exploring eye development in zebrafish using RNA interference and enhancer trapping” Friday 19 June, 10.15am at VilVite (auditorium, 2nd floor)
	Forskningsnytt
	Personalnytt 
	MBI og Sars seminar 


	Vladimir Korzh gives a guest lecture entitled: “Zebrafish opens windows of the brain”
	Steinar Johansen gives a guest lecture entitled: “Structural and functional diversity of catalytic intron RNAs”
	Xiao-Feng Zhao will defend his PhD-thesis “Exploring eye development in zebrafish using RNA interference and enhancer trapping”
	Annet 


