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För fjärde året i rad bjuder Vattenhallen Science 
Center in till forskningsmingel tillsammans med 
forskarskolan Research Academy for Young 
Scientists, Rays. Alumner som berättar om sin 
forskning och sina spännande erfarenheter från 
forskarskolan  blandas med gästföreläsare från 
Lunds Universitet.

Rays är en sommarforskarskola för elever som 
läser andra året på gymnasiet och som har ett stort 
intresse för forskning inom naturvetenskap, teknik och 
matematik. Inför 2018 års ansökan anordnar vi detta 
forskningsmingel för att berätta för gymnasieelever 
om vad vi gör och varför man ska ta chansen att söka. 
Forskningsminglet kommer att äga rum onsdagen den 
14 februari kl 13-17 på Vattenhallen Science Center 
vid LTH i Lund.

Vi inbjuder därför era gymnasieklasser att delta vid 
detta evanemang. Kom och lyssna på spännande 
föreläsningar med unga forskare och mingla med 
sommarforskarskolans arrangörsgrupp samt tidigare 
elever. Du får höra om hur det är att forska som ung 
och vilka dörrar som kan öppnas vid ett deltagande i 
Rays. Det ger också ett smakprov på vad som väntar 
efter gymnasietiden.

Tveka inte att kontakta arrangörsgruppen (kontakt-
uppgifter finns på vår hemsida eller här till vänster) 
om du har några frågor. Anmäl intresse i förväg till 
stefan.zamudio@vattenhallen.lu.se. Mer information 
och program för eftermiddagen skickas ut någon 
veckor i förväg.

BÄST I VÄRLDEN
Rays drivs av en enkel idé – att 
Sverige ska bli en världsledande 

nation inom forskning. Genom att 
uppmärksamma unga talanger 
och anordna en forskarskola av 

kompromisslös kvalitet ger vi 
ungdomar en möjlighet att tidigt nå 

sin fulla potential.

FORSKA PÅ RIKTIGT
Under fyra veckor får deltagarna 
upptäcka mer om vetenskap, ge-

nomföra ett projekt på ett universitet 
i Stockholm och lära känna andra 

likasinnade elever. Det är ett program 
som ger en inblick i livet som forskare 
samtidigt som det är fullspäckat med 
mängder av sociala aktiviteter som 
garanterar en oförglömlig sommar.

VEM KAN DELTA?
Rays riktar sig till elever som läser 
andra året på gymnasiet och som 

har ett brinnande intresse för 
naturvetenskap, matematik eller 

teknik. Att deltaga är kostnadsfritt.
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