Inbjudan till ForskarFredag en del av LU 350 år
”Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb”

Välkommen att presentera din forskning och delta i
Vattenhallens Science Slam. Fredag 29 september
2017 på Vattenhallen Science Center
Genom direktkontakt med dig som forskare ska ForskarFredags besökare,
gymnasieelever, få en realistisk bild av vad av vad en forskare är och forskning innebär.
Eventuella fördomar om virriga genier ska utmanas. Ett
mål är också att öka dialogen, tvåvägskommunikationen
och interaktiviteten mellan forskare och allmänhet.
Under besöket får eleverna ta del av olika forskningsområden
från Lunds universitet som demonstreras i experimenthallen av
inbjudna forskare. Årets ForskarFredag tema är Bilden av
forskare.
Anmäl dig till Vattenhallens lokala Science Slam. En tävling där forskare från Lunds universitet
ger en populärvetenskaplig beskrivning av sin forskning. Den forskare som får flest röster av
publiken vinner och går vidare till Lunds Forskar Grand Prix.
Sveriges unga akademi leder spelet Expedition Mundus under dagen. Här får besökarna
uppleva forskning på ett lättsamt sätt. Genom spelet får eleverna prova att arbeta i forskarteam,
formulera hypoteser, testa dem och sedan rapportera resultaten.
Tider för dagen:
Pass 1:
Pass 2:
Pass 3:
Pass 4:
Pass 5:

9.00 - 10.45
10.15 - 12.00
13.00 - 14.45
14.15 - 16.00
16.00 - 17.00 öppet för allmänheten

Anmäl ditt deltagande via mejl till stefan.zamudio@vattenhallen.lu.se - senast
den 31 maj. Meddela eventuellt deltagande i Science Slam samt vilka tider du
har möjlighet att medverka. Vi bjuder alla deltagande forskare på lunch, ange
eventuella matpreferenser.
Läs mer om ForskarFredag på: http://forskarfredag.se/ och http://forskarfredag.se/for-dig-som-ar-forskare/
ForskarFredag är en del av europeiska Researchers’ Night, och samordnas av Vetenskap & Allmänhet. ForskarFredag finansieras av: AFA
Försäkring, EU-kommissionen, IKEM – innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret , Kungl. Vitterhetsakademien , LIF – de
forskande läkemedelsföretagen, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Sveriges Ingenjörer, SULF – Sveriges
universitetslärarförbund, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet, VINNOVA

