KIF-Årsmøde 2010
Vanen tro holder Netværk for Kvinder i Fysik (KIF)
årsmøde i forbindelse med DFS-årsmødet. I år er stedet
Nyborg Strand og tidspunktet er mandag d. 21. juni kl.
10:45-17:30.
Programmet vil bestå af fire 30-minutters foredrag,
en postersession, KIF’s årlige generalforsamling og
afslutningsvist et netværksmøde (i form af en selvfinansieret middag i byen) med yderligere diskussion og udveksling af erfaring. Årsmødets program
vil løbende blive opdateret med titler og abstracts på
http://kif.nbi.dk/.
De fire (kvindelige) taleres bidrag vil spænde fra
rent fysikfaglige indlæg til foredrag der også dækker
de mere karrieremæssige aspekter. Følgende talere er
programsatte:
• Susanne Hanson (Sektionsleder ved Center for
Ocean og is, DMI): Danish sea ice research.
• Anne Trine Larsen (Ligestillingskonsulent ved
SDU): Gender Equality in practice.

• En tredie taler er endnu ikke på plads.
• KIF-pris vinderen, KIF har indstiftet en ærespris
der uddeles til en yngre kvinde I fysik. Vinderen
offentligøres på mødet og inviteres til at fortælle
om sit arbejde. Annonceringen af KIF-prisen kan
også findes her i KVANT (nedenfor).
Alle deltagere opfordres til at medbringe en poster.
Tilmelding og indsendelse af poster-abstract foregår
via DFS’ hjemmeside på samme vis og med samme
deadlines som for DFS-mødet. (Man tilmelder sig DFSmødet og krydser af at man vil deltage I KIF-mødet. Det
er muligt at tilmelde sig KIF-mødet uden at tilmelde sig
resten af DFS-mødet). Deltagelse i mødet koster 389 kr.
KIF vil gerne understrege at alle fysikere, ikke
kun kvinder, er overordentligt velkomne til at deltage i mødet (generalforsamlingen er dog kun for
KIF-medlemmer). Sproget vil være engelsk. KIF vil
specielt gerne opfordre andendelsstuderende og ph.d.studerende til at deltage i mødet.
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A. Formål
Netværk for Kvinder i Fysiks talentpris, “KIF-prisen”,
uddeles for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning for fysikkens udvikling. Prisen skal opmuntre og støtte unge kvindelige fysikere til at fortsætte
deres videnskabelige karriere efter kandidatgraden og
videre efter erhvervelse af ph.d.-graden, og/eller at gøre
kvindelige fysikere synlige som rollemodeller såvel på
universiteterne som i samfundet og i erhvervslivet.
KIF-prisen er en ærespris og gives til en kvindelig
ph.d.-, specialestuderende eller nyuddannet lærer, hvis
arbejde udmærker sig ved videnskabelig originalitet,
særligt vellykket formidling af sit arbejde til en bred
kreds eller en ekstraordinær formidlingsindsats i sin
undervisning.
B. Hvem kan indstilles?
Kandidater til prisen kan indstilles af en overordnet,
vejleder, kollega eller kandidaten selv.
Kandidaterne skal beskæftige sig med fysikfagene
og ydermere opfylde en af følgende betingelser:
•
•
•
•

Være i gang med speciale.
Være i gang med pædagogikumuddannelse.
Være i gang med ph.d.-uddannelse.
Have erhvervet deres kandidatgrad indenfor de
seneste fem år (kandidatalder maximum fem år).

C. Indstillingsprocedure
1. Indstillingerne skal indsendes til KIFprisen@ruc.dk, eller til: Kristine Niss, Bygning
10

27, Roskilde Universitet RUC, Postbox 260,
4000 Roskilde.
2. Indstillingerne skal være modtaget senest klokken 12, mandag den 17. maj 2010.
3. Indstillingen skal indeholde følgende bilag:
Begrundelse for indstillingen (max. 1 side) CV
(max. 1 side) Detaljeret beskrivelse af kandidatens faglige arbejde (max. 1 side) Evt. publikationsliste Hvis den pågældende er indstillet for
formidling af egne forskningsresultater, skal der
indsendes relevant materiale.
4. Udvælgelse.
Kandidaterne vil blive bedømt af en videnskabelig komit bestående af centerleder Britt Hvolbæk Larsen, NanoDTU; professor Merete Bilde,
Kemisk Institut, Københavns Universitet og professor Ove Poulsen, rektor for Ingeniørhøjskolen
i Århus.
D. Oplysning vedrørene prisen:
1. Opslag til prisindstillingen vil blive sendt til
de relevante institutter, publiceret KIFs Nyhedsbrev, KVANT, LMFK-bladet, MONA samt i det
netværk, som KIF har adgang til.
2. Prismodtageren vil blive orienteret skriftligt (pr
email) og hendes navn offentliggjort på KIFs
årsmøde, hvor prisoverrækkelsen vil ske.
3. Eventuelle spørgsmål kan stilles til KIFprisen@ruc.dk og vil blive besvaret af et
bestyrelsesmedlem for KIF.
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