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Invitasjon til nanoBergen - et ressursnettverk for nanovitenskapelig 
forskning ved UiB 

 

Som en del av implementeringen av MN-fakultetets strategiplan for perioden 2011 – 2015 
vedtok Fakultetsstyret i møte 13. juni 2013 (sak 34) implementering av en arbeidsgruppes 
anbefalinger for å styrke nanovitenskapelig forskning og utdanning ved fakultetet1. 

Organiseringen av den nanovitenskapelige forskningen ved fakultet i ressursnettverket 
nanoBergen skal bidra til tydelig ansvarsfordeling for videreutvikling av nanovitenskap ved 
fakultetet. Profilering innebærer utvikling av informative nettsider og aktivt å fremme 
nanovitenskap i relevante fora. Kjemisk institutt er koordinerende institutt og har oppnevnt 
professor Pascal Dietzel som fagansvarlig for nanoBergen.  

Vi er nå i startfasen av opprettelsen av nanoBergen og vi ønsker å invitere relevante 
fagmiljøer ved MN-fakultetet til ressursnettverket. Den nærmeste samarbeidspartneren for 
fakultetet er fagmiljøer ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og det er gjennom 
flere år opparbeidet et godt faglig samarbeid mellom fakultetene innenfor nanovitenskapelig 
forskning og utdanning. Vi ønsker derfor også å invitere relevante fagmiljøer ved MOF til 
deltakelse i nanoBergen.  

                                                
1
 http://www.uib.no/matnat/55864/protokoll-fra-m%c3%b8tet-20062013 
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I første omgang ønsker vi å komme i direkte kontakt med fagmiljøer og forskere som vil være 
tilknyttet nanoBergen. Forskerne får anledning til å tegne seg på en dedikert e-postliste. Her 
vil det bli sendt ut relevant informasjon om aktuelle nanorelaterte aktiviteter både på og 
utenfor UiB. Alle får også tilbud om å synliggjøre sin forskningsaktivitet gjennom nanoBergen 
sin offisielle nettside. På nettsiden vil vi presentere hver forsker/forskergruppe med en kort 
presentasjonstekst med lenke til fagmiljøets egen nettside. Det er mulig å være medlem på 
e-postlisten uten å være presentert på nettsiden. 

Vi vil med dette invitere instituttene ved MN og MOF til å distribuere informasjon om 
nanoBergen til sine relevante forskningsmiljøer. Den enkelte forsker som ønsker å bli 
tilknyttet nanoBergen bes om tilbakemelding om: 

1) Ønske om medlemskap på e-postliste. Send korrekt e-postadresse til 
hege.ommedal@kj.uib.no. Merk e-posten «nanoBergen» i emnefeltet. 

eller 

2) Ønske om medlemskap på e-postliste og presentasjon på nettsiden til nanoBergen. Send 
korrekt e-postadresse og en kort presentasjonstekst om forskningsaktiviteten (maks. ½ A4-
side) til hege.ommedal@kj.uib.no. Teksten kan gjerne inkludere opplysninger om lenke til 
forskningsgruppens egen hjemmeside. Merk e-posten «nanoBergen» i emnefeltet. 

Nettsiden åpner 1. oktober og vi tar kontinuerlig i mot presentasjonstekster til nettsiden.  

Dersom det er spørsmål om nanoBergen, kan de rettes til fagansvarlig på e-post 
pascal.dietzel@kj.uib.no eller til administrativ koordinator på e-post 
hege.ommedal@kj.uib.no. 

 

 

Vennlig hilsen 
Anne Marit Blokhus       Pascal Dietzel 
Instituttleder Kjemisk institutt      Fagansvarlig nanoBergen 

 

 

 

Vedlegg: 
Saksforelegg til fakultetsstyresak 34/13, møte 20. juni 2013: 
«Nanovitenskapelig forskning og utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
– anbefalinger fra en arbeidsgruppe». 
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