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Studienytt 
 
Mastereksamen 
Janne Linn Tjelta og Christian Baldersheim, 28. mars 
2008. Se oppslag. 
 
Timeplan høst 2008.  
Instituttets frist er 13. april. De emneansvarlige har 
frist til fredag 28. mars for å sende forelesnings-
plan til studieadm. v/ Grethe. 
 
Videregående skoler på besøk ved MBI:  
Tre biologiklasser fra videregående skoler besøker 
instituttet denne uken. Vi vil takke våre flinke 
masterstudenter som har tatt imot de besøkende. 
 
Bachelorstudenter får omvisning på 
laboratoriene. Studentene som tar MOL202 
denne våren har som en del av kurset fått 
omvisning på laboratoriene i 5 etg. Håvard N. 
Henriksen har tatt ansvar for omvisningen. Håvard 
fikk personer på laboratoriene til å gi studentene 
informasjon om egen og gruppens forskning. 
Johan har bedt om at dette inngår som et fast 
innslag på grunnemnene. 
 
 
Forskerutdanningsnytt 
 
Instituttet gratulerer Nadine Pollak med 
avlagt doktorgrad. 
 
PhD-seminars at MBI 
The seminars are on Monday from 14-15, in the 
seminar-room at the 5th floor. 
 

Week PhD-student Title 
14 Xiao-Feng Zhao Se oppslag! 
15 Mirushe Miftari Se oppslag! 
16 Anne Hege 

Straume Se oppslag! 
 

Questions regarding course proposals and other 
relevant MCB issues will be discussed.  
 
PhD annual reports / årlig rapport 
All candidates and supervisors who have not done 
it already, must draw up separate annual reports 
describing progression in the studies. The reports  
must be sent to Oddfrid.Forland@mbi.uib.no as 
soon as possible.  
 

 
Vi ber alle PhD-kandidater, veilederer og med-
veiledere som ikke har levert årlig rapport om å 
gjøre dette snarest. Rapporten leveres eller sendes 
på e-post Oddfrid.Forland@mbi.uib.no. 
 
 
46 are joining the MCB PhD Intro Day  

 
 
 
------------------------------------------------------------- 

 
 
The first edition of the Bergen Summer Research 
School on Global Development Challenges, in 
Bergen, Norway, 7-17 August, 2008. 
 
The theme for 2008 is Global Poverty understood 
as a global challenge, affecting advanced, 
developing and less developed economies. Our 
program offers nine different PhD courses and 
academic as well as social and cultural activities.  
 
PhD-students and Junior Researchers from the 
whole world are invited to apply. We think this 
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will be an excellent opportunity to acquire new 
knowledge and meet with PhD-candidates and 
experts in an international unique setting.  
   
You will find the application form and more 
information about the BSRS on our website 
http://www.gdc.uib.no.  The deadline for 
submitting the application form is April 15, 2008. 
------------------------------------------------------------- 
 
Forskningsnytt 
 
 
 

Tildeling fra Meltzers Høyskolefond   
 

Mathias Ziegler og Kari Fladmark fikk begge 
innvilget støtte til forskningsprosjekt, Line 
Agledal og Carol Issalène ble tildelt 
prosjektstipend og Rune Male støtte til faglig 
reise. 
 
Månedens publikasjoner 
 

Marc Niere, Stefan Kernstock, Frederich Koch-
Nolte and Mathias Ziegler. Functional Location 
of Two Poly (ADP-Ribose) – Degrading Enzymes 
to the Mitochondrial Matrix. Molecular and 
Cellular Biology, Jan 2008, p 814-824. 
 
C. Furnes, V. Andresen and A.M. Szilevay. 
Brief Report. Functional rescue of an 
oligomerization-defective HIV-1 Rev mutant by 
fusion with an oligomeric tag. Arch Virol (2008) 
153: 357-362 
 
Søknadsfrister  
 

 
Følg også med på Important calls på FA’s nye 
nettsider og på NFR sin nettside.  

Personalnytt  
 
Lisbeth Charlotte Olsen har startet i  ny 
stilling ved Sars senteret, som forsker 
(assisterende gruppeleder) i Daniel Chourrout sin 
gruppe. MBI-nytt og nyttig gratulerer!  
 
Nyansatte 
 

 

Siglinde M. Svare 
vikarierer for Oddfrid i 
40% stilling som studie-
konsulent i påvente av 
utlysning og endelig 
tilsetting i vikariatet. 
Siglinde arbeider i tillegg 
i 60% stilling ved Institutt 
for informatikk og vil 
normalt være ved MBI på 
tirsdager og torsdager.  

 
Tim Hughes   
er tilsatt som forsker i 
Rein Aaslands forsknings-
gruppe. Han kommer fra 
CBU og flytter i dag til 
kontorplass ved MBI i 5 
etg.  

 

 

Knut Olav Daasvatn  
har takket ja til stillingen 
som seniorkonsulent for 
forskning og forsker-
utdanning. Stillingen er 
delt mellom forskerskolen 
MCB og MBI. Knut Olav 
Daasvatn starter i 
stillingen  1. mai, men vil 
delta på MCB PhD Intro 
Day  i dag 12. mars. 

 
Dr. Gilles Travé ble i fakultetetsyremøte 27. 
februar, tilsatt som professor II ved Molekylær-
biologisk institutt for en 2 års periode. Gilles 
Travé som var  tilsatt som professor II ved MBI i 
perioden 2003-2006, har fått en fornyet tilsetting 
finansiert av FUGE-midler tildelt professor Arnt 
Raae. Gilles Travé er i dag Research Scientist ved  
Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), Habilité à Diriger des Recherches 
(Université Louis Pasteur, Strasbourg). 
 
Innkjøpsnytt 
 
Sigma-Aldrich Launch Prestige Antibodies - 
The Most Highly Characterized Antibodies in 
the Industry Each Prestige Antibody designed by 
Atlas Antibodies AB is accompanied by over 500 

Søknadsfrister Utlysning

early 2008 FP7 Deadlines in early 2008, 
beneath 

04.04.2008 

NordForsk: Researcher 
Networks  
NordForsk: Research training 
Courses  
NordForsk: Networks of 
National Centres of Excellence 
NordForsk: Networks of 
National Research Schools

16.04.2008 
 
MarinERA - joint call 
 

23.04.2008 

Bergen Forskningsstiftelse

Recruitement Programme 2009-
2012
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immunohistochemical images. While most 
antibodies on the market are validated solely by 
the supplier, Prestige Antibodies, powered by 
Atlas Antibodies, are supported by the publicly 
available data of the Human Protein Atlas (HPA), 
a part of HUPO’s Human Antibody Initiative. All 
Prestige Antibodies are tested in multiple 
assurance steps to ensure that they are the most 
specific products on the market. Find your Prestige 
Antibody today by entering your target gene into: 
Your-Favorite-Gene search engine! 
(www.SigmaAldrich.com/YFG )  
 
From Tissue/Blood/Seed/Leaf to QPCR in less 
than 15 minutes. Try out Sigma’s Extract-N-
Amp™ kits with a 25% discount! 
The Extract-N-Amp™ genomic DNA isolation 
and amplification system prepares gDNA for PCR 
or qPCR in as little as 8-15 minutes. The opti-
mized kits also include a specially formulated hot 
start PCR ReadyMix™ for direct amplification 
from an aliquot of stable extract.  
Sigma provides validated protocols to extract and 
amplify genomic DNA from mouse-tails, hair, 
animal tissue, saliva, and buccal swabs, along 
with tissue, cells & blood, plant, and seed. 
Suitable for most downstream applications, our 
Extract-N-Amp™ kits provide the perfect solution 
for rapid genomic DNA analysis. Please refer 
promotion code T50 when placing your order. 
Offer expires March 31st, 2008. Email : 
NorOrder@sial.com or call Customer service : 
23176060
 
MBI og Sars seminar 
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 Sted: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 

 
 

Annet  
 
Åpner for normal bruk av kjølerommet 
Etter påske kan kjølerommet brukes som normalt 
igjen. Rommet er tømt for alt soppinfisert 

materiale. Benker, vegger gulv, tak og utstyr er 
nøye rengjort. Rommet har stått tomt og med 
redusert bruk i over ett halvt år og det er ingen 
tegn til ny soppdannelse.  
Rommet er tørt nå, men problemene vi fikk med 
sopp skyldtes blant annet høy fuktighet. Tidligere 
hadde vi store problemer med kondensering, i 
tillegg til at vi oppbevarte store mengder papp i 
kjølerommet. Papp både holder på fuktighet og gir 
grobunn for sopp.  
Når vi nå tar rommet i bruk vil vi nevne følgende: 

• Begge dørene inn til kjølerommet kan 
brukes. 

• Husk å lukke dørene raskt etter dere slik at 
minst mulig varm og fuktig luft slippes 
inn i kjølerommet. 

• Dørene til fryserommene må ikke holdes 
åpne mer enn absolutt nødvendig. 

• Ikke oppbevar papp, papir eller andre 
materialer som lett trekker til seg 
fuktighet, inne på kjølerommet. 

• Sigrid G. Bruvik har kjøpt inn plastbokser 
som kan brukes til oppbevaring. 

• Sigrid G. Bruvik vil som romansvarlig, ta 
ansvar for jevnlige dugnader for 
rengjøring. Det er veldig viktig at rommet 
og det som oppbevares der inn holdes rent 
slik at vi hindrer ny soppdannelse.  

• Når rommet er i normal bruk igjen vil 
fuktigheten i luften måles med jevne 
mellomrom. Er fuktigheten for høy over 
tid vil det bli installert en avfukter i 
rommet.  

 
Sudanprosjektet har starta! 
Dag E. Helland er nettopp tilbake frå ein tur til 
Juba i Sør-Sudan. 
Prosjektet han og MBI koordinerer har no så vidt 
begynt og det er stort behov for å utsyra 
undervisingslaboratoria i realfag der. Sidan han 
var der for fem månader sidan har det skjedd 
mykje positivt i byen og på campus. Mange 
universitetslærarar som opphavleg er frå regionen 
flyttar no tilbake frå rundt omkring i verda. Dei er 
svært motiverte men manglar mangt. Studenttalet 
veks frå semester til semester og studentane er no i 
ferd med å starta interesseorganisasjonar. 

Dato Foreleser 
Onsdag  
12. mars  
Kl. 17:00 

Manfred Schartl  
Physiologische Chemie I 
Universität Würzburg  
My life as a scientist: the 
fascination of biology from 
organisms to molecules and back 

Fredag 
11. april 
Kl. 13:30 

Samuel Dupont  
Kristineberg Marine Research 
Station, Fiskebäckskil, Sweden 
Another inconvenient truth: impoact 
of ocean acidification on marine 
organisma. 
Sars Seminarroom  222 A4 

Storparten av undervisinga vil bli gjort av lærarar 
der og nokre få vil framover vitja Bergen for 
kortare kurs og instrumentopplæring. Prosjektet 
vart først gitt for fire år, men vil bli utvida til 10 
(totalt NOK 20 mill.) 
Samstundes med Helland var også rektoratet i 
Khartoum der. Formelle avtalar vart signerte og 
møter med den norske ambassaden vart heldt for å 
få ei orientering om den politiske situasjonen. 
Bilder frå turen kjem i neste MBI-nytt, så følg 
med!  
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