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Inbjudan till ForskarFredag
”Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb”

Välkommen att presentera din forskning, och delta i
Vattenhallens Science Slam, fredag-lördag, 27 och 28
november, 2020.

Genom mötet med en forskare vill ForskarFredag
ge besökarna en bild av vad av vad en forskare är
och vad forskning innebär. Under besöket får
besökarna, gymnasieelever och allmänhet, ta del av
olika forskningsområden från Lunds universitet, som
demonstreras i experimenthallen. Årets tema för
ForskarFredag är Forskning för en hållbar framtid

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 fredagen:         Tider för lördagen:

Pass 1:    8.30 - 10.00         13-14
Pass 2:  10.30 - 12.00         15-16
Pass 3:  12.30 - 14.00
Pass 4:  14.30 - 16.00

Anmäl ditt deltagande idag via mejl till stefan.zamudio@vattenhallen.lu.se
senast den 6 november. Meddela eventuellt deltagande i Science Slam samt
vilka tider du har möjlighet att medverka. Vi bjuder alla deltagande forskare på
lunch under fredagen, ange eventuella matpreferenser.
Läs mer om ForskarFredag på: http://forskarfredag.se/ och http://forskarfredag.se/for-dig-som-ar-forskare/
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