Kvinder i Fysiks årsmøde den 18. juni
Årsmødet vil foregå på Hotel Nyborg Strand med
følgende program:

Dagen afsluttes med en fælles selvbetalt middag i
Nyborg. Dette plejer at være særdeles hyggeligt.

10.00 Ankomst og indregistrering.
10.15 Velkomst ved KIF-formand Mette M.-L. Grage.
10.30-15.00 Foredrag ved bl.a. årets KIFprisvinder og
vores internationale gæst i år, Petra Rudolf, professor i
eksperimentel faststoffysik, University of Groningen.
15.15-16.30 Generalforsamling.

Der vil være mulighed for at præsentere postere.
Tilmelding sker gennem DFS’ hjemmeside og linket til
Hotel Nyborg Strand. Her vil priserne fremgå.

Netværk for Kvinder i Fysiks talentpris – KIF-prisen 2012
A. Formål
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 samfundetslivet og i erhvervslivet.
KIF-prisen er en ærespris der 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 de fysiske fag 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 maksimum fem år,
d.v.s. man kan godt have afsluttet sin ph.d.).

KVANT, marts 2012 – www.kvant.dk

C. Indstillingsprocedure
1. Indstillingerne skal indsendes til:
KIFprisen@ruc.dk.
2. Indstillingerne skal være modtaget senest klokken 12, mandag den 14. maj 2012.
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 komité 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 vedrørende prisen:
Prismodtageren vil blive orienteret skriftligt (pr. email)
og hendes navn offentliggjort på KIFs årsmøde, hvor
prisoverrækkelsen vil ske. Eventuelle spørgsmål kan
sendes til KIFprisen@ruc.dk og vil blive besvaret af et
bestyrelsesmedlem for KIF. Prisvinderen forventes at
holde et foredrag ved KIFs årsmøde på Hotel Nyborg
Strand mandag den 18. juni.
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