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Ord fra leder  
Sist onsdag presenterte studieveielederne ved 
mat. nat. erfaringer og tanker om sine 
arbeidsforhold og sin rolle i undervisnings-
arbeidet ved fakultet og det enkelte institutt. 
Det var meget spennende å høre deres store 
engasjement i deres rolle som 
studentkontakter, rådgivere, studie-
administrasjon og tilrettelegger for lærerne. 
Arbeidet har endret seg radikalt siden 1970-
tallet da det kun var en studieveileder ved mat. 
nat. Særlig etter kvalitetsreformen har arbeidet 
tatt nye former og økt betydelig i omfang. 
Undervisningsarbeidet er ikke lenger et 
forhold mellom ”Professor” og student, men et 
samspill mellom mange medarbeidere som har 
forskjellige oppgaver og roller. Moderne 
undervisning er blitt et lagspill hvor 
studentenes utbytte er avhengig av hvor godt 
samspillet i undervisningsteamet fungerer. Her 
har studieveilederne en viktig rolle å spille. De 
er svært motiverte for å bidra og de utfordrer 
fakultetet, instituttene og dermed lærerne til et 
dynamisk samspill, la oss gripe sjansen; bygg 
det moderne, tverrfaglige undervisningsteam.  

Johan 
 
Studienytt 
 
Instituttet gratulerer Tonje Bøyum Riste med 
avlagt mastereksamen. 
 
Årets søkertall  
Antall søkere til bachelorprogrammet i 
molekylærbiologi er redusert med 36%. En 
betydelig reduksjon, men som dere ser av 
søkertallene i vedlagt rapport, fluktuerer de en god 
del mellom årene 2003 til 2008. Antall studenter 
som søker primær opptak til studieprogram med 
kjemi i første semester er høyt i år, men også disse 
viser store fluktuasjoner fra år til år.  
Det er kun studenter som har molekylærbiologi 
som førstevalg som er inkludert i søkertallene til 
vårt bachelorprogram. Det er derfor verdt å merke 
seg at fag som biologi og fiskehelse har hatt en 
oppgang i primær søkere (se linken under). 
Erfaringsmessig vet vi at flere studenter endrer 
studieprogram fra fag som biologi til 
molekylærbiologi underveis i studiet.   

 
Fakultetet har sendt ut følgende gjennomgang av 
årets søkertall: 
http://uhu.uib.no/Sokertall08.htm
 

Forskerutdanningsnytt 
 
PhD-seminars at MBI 
The seminars are on Monday from 14-15, in the 
seminar-room at the 5th floor. 
 

Week PhD-student 
21 Håvard Henriksen 
22 Christian Busch 
23 Katrine Skaar 

 
Questions regarding course proposals and other 
relevant MCB issues will be discussed.  
 
MCB PhD Seminar May 8 :th   
"Mitochondrial response to hyperthermia. Implica-
tions for cancer treatment"  
Guest lecture by Vida Mildaziene, Head of the 
Environmental Research Center, Professor of 
Biology, Vytautas Magnus University, Kaunas, 
Lithuania 
Thursday May 8th at 10.30, N-terminalen 
(Department of Molecular Biology) 
 
MCB PhD Courses 2008
 

Cell Biology and Physiology of the Extracellular 
Matrix (Bergen, May 13-16).  
 

From the Central Dogma of Molecular Biology to 
Omics (Hardangervidda, August 2008). Still a few  
places left. Contact Gro.Bjerga@mbi.uib.no if 
interested.  
 

Nuclear receptors as molecular sensors and 
transcriptional regulators (Bergen, Sept. 15-19). 
Registration deadline August 2008. 
 

More info can be found at the MCB homepage: 
www.mcb.uib.no.

Forskningsnytt 
 

Månedens publikasjoner 
 

Xiao-Feng Zhao, Anders Fjose, Natalia Larsen, 
Jon V. Helvik og Øyvind Drivenes. Treatment with 
small interfering RNA affacts the microRNA 
pathway and causes unspecific defects in zebrafish 
embryos. FEBS journal 275 (2008) 2177-2184. 
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Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 4/2008 – 7. mai
Bidrag sendes til:

andrea.grimnes@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 
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Therese Solstad, Lise Fismen, Hilde Garberg, 
Kari Fladmark. Identification of a novel 
phosphorylation site of acyl-CoA binding protein 
(ACBP) in nodularin-induced apoptotic 
hepatocytes. Experimental Cell Research (In 
press) 
 
Artikkelfeiring torsdag 15. mai kl. 12-13 
Gro Bjerga som nå i flere semester har arrangert 
instituttets artikkelfeiring inviterer nå til den siste i 
hennes regi. Dere som har arbeid publisert siden 
forrige feiring, oppfordres til å forberede en kort 
presentasjon på 5 min.  
Alle er velkommen til markeringen torsdag 15. 
mai kl. 12-13 på N-terminalen. Ta med matpakke, 
det vil bli servert frukt og drikke.  
 
Gjester 
Vida Mildaziene fra Kaunas, Lithuania er gjest 
hos Mathias Ziegler denne uke. Mathias Ziegler 
har en Sokrates-kontrakt med  henne. Han besøkte 
selv  Kaunas for to år siden. En stipendiat fra 
hennes gruppen besøkte MBI og Bergen i to 
måneder i 2004. Vida Mildaziene skal holde et 
instituttseminar i dag 7. mai og en forelesning for 
MCB-studentene i morgen 8. mai (se presentasjon 
under forskerutdanningsnytt) 
 
Brystkreftgruppens arbeid ble nylig kåret 
til Ukens forskningsprosjekt i Helse 
Bergen. Les mer her: http://www.helse-
bergen.no/forskning/genforandring.htm
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BCCR conferanse 2008
Lab 4 stiller med 5 innlegg/presentasjoner på årets 
BCCR conferanse 2008, på Solstrand. 
 
Søknadsfrister  
Følg også med på Important calls på FA’s nye 
nettsider og på NFR sin nettside.  

 
 
Personalnytt  
 
Fagprøven for 5 av lærlingene våre  
I år blir det fagprøve i to omganger. 
26 + 27. mai    Lene og Camilla 
16 + 17. juni Eldbjørg, Monica og Sandra 

Nyansatte 
 

 

Emilila Lohndal er tilsatt 
i et 4 års engasjement som 
universitetsstipendiat i 
professor Mathias Zieglers 
forskningsgruppe  f.o.m. 1. 
mai.  

  

 

Rakel Blaalid er tilsatt 
som  studiekonsulent i et 
engasjement fra. 1. mai og 
ut februar 2009. Rakel skal 
vikarierer for Oddfrid 
Førland som har permisjon 
fra denne stillingen i 
samme periode.  

  

 

Sandra Hordnes 
Haugen er ansatt i et 
vikariat som laborant hos  
Stian Knappskog fra 
30.juni til 15. august. 
 

 
MBI og Sars seminar 
 

 Sted: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 
 
 

Annet  
 
BLÅTUR FOR MBI! 
Line Agledal (lab 5), Emilia Lohndal (lab 5) og 
Kristian Starheim (lab 4) har meldt seg til årets 
blåturkomite. De vil gjerne ha med seg flere, alle 
miljø også lab 1, 2, 3, 6 og administrasjonen bør 
være representert. Er du interessert kan du ta 
kontrakt med line.agledal@mbi.uib.no. Line vil 
innkalle til et oppstartsmøte tirsdag 13. mai.  
 

Frister Utlysning

2008 FP7 Deadlines in 2008 

15.05.2008 Erasmus Mundus 

02.06.2008 
ESF: 2008 Call for 
EUROCORES theme 
proposals

04.06.2008 NFR

Dato Foreleser 
Onsdag 
7. mai 
Kl. 14:00

Vida Mildažene  
Environmental Research Center  
Vytautas Magnus University Kaunas, 
Lithuania 
Cellular response to hyperthermic 
stress 

Fredag  
23. mai 
Kl. 13:30

 

John Manak  
Dept. of Biology, University of Iowa, 
USA 
Microarray-based integrative genomics: 
From genome annotation to mapping 
mutations to genes 
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