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Hæderspris til Kristine Niss

Figur 1. Professor Kristine Niss, RUC.

Kif-prisen for 2018 er blevet uddelt til professor Kristi-
ne Niss ved RUC. Kif-prisen uddeles én gang om året
og har skiftende fokus. I 2018 skulle prisen gives til en

kvinde, som arbejder inden for de fysiske fag (fysik,
ingeniørvidenskab), og som optræder som rollemodel
for andre kvinder inden for fysik.

Mette Grage, der er næstformand for Kif, fortæl-
ler, at “der var et stærkt indstillingsfelt med særdeles
dygtige og velrenommerede fysikere. Valget faldt på
Kristine, og hun er i sandhed en rollemodel for mange
såvel kvinder som mænd: inden for sit forskningsfelt,
på universitet og i sin undervisning, som populærvi-
denskabelig formidler på Videnskab.dk og Videnskabs-
festivalen samt i Det Unge Akademi, som hun har
været formand for. Desuden er hun sin opgave som
rollemodel bevidst og har tidligere også lagt et stort
arbejde i Netværk for Kvinder i Fysik, og hun virker
til stadighed aktivt i det danske fysikermiljø. Hun er en
fantastisk rollemodel med sit faglige engagement, sin
nysgerrighed og sit overskud.”

Bedømmelsesudvalget bestod af en ekstern komite
med professor Jan Thomsen, KU, professor Stine Kor-
reman, AU og lederen af IP management i GEA Group,
Karin Nordström Dyvelkov, som medlemmer.
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