Fysikersamfundet i Finland r.f.
arrangerar

på Silja Symphony
den 13 - 15 november
på rutten Helsingfors-Sto kholm-Helsingfors
De nlandssvenska fysikdagarna ordnas i år för andra gången. Vårt syfte är att sammanföra lärare,
forskare o h studerande inom fysik från hela Svensknland, för att diskutera aktuella ämnen inom
fysikutbilning o h forskning i Finland.

Program
• presentationer av fysiker i arbetslivet o h aktuell forskning
• unga forskare presenterar sin forskning i posterform
• diskussion kring fysikundervisning samt paneldebatt om studentskrivningarna
• demonstrationer
• o iellt fortbildningstillfälle

Inbjudna talare
Edward Hæggström
Thomas Ha kman
Dage Sundholm
Stig Stenholm
Olof Solin
Henrik Lauren
Tom Lönnroth
Johan Lindén

Helsingfors universitet
Helsingfors universitet
Helsingfors universitet
Kungliga Tekniska högskolan
Nationella PET- entret
Resurs entret för matematik, naturvetenskap o h teknik i skolan
Åbo Akademi
Åbo Akademi

Anmälning
Anmälning till Fysikdagarna sker elektroniskt på konferensens hemsidor www.abo./fysikdagarna.
Anmälningen bör göras senast 17.9.2009.
Priser (euro)
• Lärare i naturvetenskaper

 dubbelhytt: 50
 enkelhytt: 150
• Studerande (inkl. fortsättningsstuderande)

 dubbelhytt: 50
 enkelhytt: 150
• Övriga deltagare

 dubbelhytt: 140
 enkelhytt: 240
I priset ingår alla konferenskostnader, seaside/promenade-hytt, middagsbuet på fredag, frukost
på lördag o h söndag, samt á la arte middag på lördag. Ifall du behöver en räkning eller kvitto
över betald deltagaravgift, nämn det i samband med anmälningen i fältet övrigt.

Betalning
Betalningen av deltagaravgiften sker till Fysikersamfundet i Finland rf:s konto före den 21.9:
660100-3126877
I meddelandefältet bör "Fysikdagarna" o h deltagarens namn nnas.

Vill du presentera?
Organisationskommittén bjuder på möjligheten för deltagare att presentera sin forskning eller
annat fysikrelaterat. Presentationsformerna är antingen i posterform eller muntlig framställning
(antal begränsade). Vi vill i detta skede påminna om att presentationerna främst är avsedda för
lärare o h studerande.
• Muntlig framställning: Längden på de inbjudna talarnas presentationer är 30 min. De

övriga talens längder är 15 min. Efter talen har 5 min reserverats för diskussion o h frågor.

• Poster: Postern bör vara av storleken A0. Häftmassa o h/eller tejp kommer att

tillhandahållas o h upphängingen sker under den andra kaerasten på fredagen.

Organisationskommitté
Ronald Österba ka (ordförande)
Kai Nordlund
Simon Sandén
Joakim Slotte
Kristoer Meinander
Ulrika Ba kman
Joakim Häggström
Jonas Waxlax

Professor, Åbo Akademi
Professor, Helsingfors Univeritet
Forskare, Åbo Akademi
Forskare, Åbo Akademi
Forskare, Helsingfors Univeritet
Spe ialforskare, VTT
Lektor, Gymnasiet Svenska normally eum o h Maol
Lektor, Resurs entret för matematik, naturvetenskap o h teknik i skolan

Kontakta oss
Om du har frågor gällande arrangemangen, kontakta
Joakim Slotte
Institutionen för fysik vid Åbo Akademi
e-post: joaslottabo.
eller
Simon Sandén
Institutionen för fysik vid Åbo Akademi
e-post: ssandenabo.

