Girls’ Day in Science på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet kan du møde kvindelige studerende og ph.d.-studerende inden for
naturvidenskab, teknologi og ingeniørvidenskab.
På denne dag inviterer Aalborg Universitet indenfor til en dag med mange spændende
workshops om eksempelvis mikroplastik, orme i biomedicinsk forskning,
klimaforandringers udfordringer til infrastrukturen, energikrav til nye bygninger,
visualisering af strømninger med laser og high speed kameraer, computerkoder der
forandrer verden og meget mere! Derudover får du en forsmag på Aalborg-modellen og et
indblik i hvordan det er at være studerende på Aalborg Universitet.
Under besøget får pigerne et indblik i de utallige uddannelser inden for naturvidenskab,
teknologi og ingeniørvidenskab samt et billede af, hvilke karrierer der kan vente efter
uddannelserne.

Forberedelse
Pigerne skal forud for besøget:
• Besøge Aalborg Universitets hjemmeside på www.aau.dk og undersøge, hvilke
uddannelser, der findes inden for naturvidenskab, teknologi og ingeniørvidenskab.
• Se denne film om Aalborg Universitet: https://youtu.be/Gik5q7ai-1Y
• Forberede spørgsmål til de kvindelige studerende om karrierevalg og/eller tanker
ifm. uddannelsesvalg

(Se program på næste side)

I et samarbejde mellem

og

Program for dagen
Tidspunkt
09.00 – 09.45

Aktiviteter
•
•
•

Lokale

Fælles velkomst v. Lone Kørnøv,
Professor ved institut for planlægning
Livet som studerende på AAU v. Maria
Maigaard, Studerende ved Energiteknik
Præsentation af dagen

Frederik Bajers Vej 7H,
Aud. 1.002

09.45 – 11.30

Første workshop inkl. gåture

Diverse institutter

11.30 – 12.15

Frokost

Kantineområdet på
FIB15

12.15 – 14.00

Anden workshop inkl. gåture

Diverse institutter

14.00 – 14.45

Karriereoplæg fra kvindelige kandidater fra AAU

Frederik Bajers Vej 7H,
Aud. 1.002

•
•
•
14.45 – 15.00

Min vej til Datalogi og IT v. Janne Jul Jensen,
Lead UX Designer hos Elsevier
Min vej til Miljøteknologi v. Vibeke Borregaard,
Krüger
Min vej til Energiingeniør v. Lotte Sørensen,
Leder af udviklingsafdelingen ved Alfa Laval

Fælles afslutning v. Astrid Heidemann Lassen,
Lektor ved institut for materialer og produktion

Frederik Bajers Vej 7H,
Aud. 1.002

Praktisk information
•
•
•
•
•
•

Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-15.00
Sted: Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7H, Aud. 1.002, 9220 Aalborg Øst
Kontaktoplysninger: Rikke Hagensby Jensen, rjens@cs.aau.dk eller Amelia
Reimer Borregaard, arbo@civil.aau.dk
Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket
Forplejning: Aalborg Universitet giver frokost
Medbring: Computer
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