Dansk Selskab for Marinbiologi og Naturhistoriske Onsdags Aftener præsenterer

Marine Kandidatspecialer Cup anno 2015
Onsdag d. 27. maj 2015 kl. 17:00 til 19:00
Sted: Universitetsparken 13 (August Krogh Bygningen) 2100 Kbh. Ø.
Der er megen ny og spændende forskning fra kandidatstuderende som sjældent når videre end det lille
universitetslokale, der danner ramme om specialeforsvaret. Men denne forskning fortjener større
omtale og udbredelse, og ikke mindst kan den være til inspiration for kommende kandidater i deres
valg af speciale.
Derfor; Kom og hør en håndfuld ny-udklækkede biologikandidater præsentere deres bidrag til
forskningen i det marine miljø! I løbet af 15 minutter vil de hver især fremlægge deres spændende
specialer, og forhåbentligt leverer hurtig, præcis og inspirerende formidling. Derefter er der tid til at stille
spørgsmål til dem og vi stemmer om en vinder af ’speciale-dysten’. Følgende kandidater er inviteret

- Emil Flindt – ”Aborrens iltforbrug i brakvand viser stort vækstpotentiale”
- Sofie Klauson-Kaas – ”Miljømæssige faktorer der påvirker fisk på koralrev”
- Mikkel Skovrind – ”Populationsstrukturer i rimte - Saltvandsfisk, ferskvandsfisk eller et sted imellem”
- Christina Søegren - ”Edderfugles indflydelse på blåmuslingekulturer - et studie i muslingeprædation
ved Hjarnø Havbrug i Horsens fjord”
Efterfølgende har vi inviteret forskere ud og præsentere mulige projekter for potentielle
specialekandidater og snakke med interesserede studerende. Det vil sige, få 3 (måske 4) ting i én; bliv
først inspireret, så begejstret og derefter motiveret til at begive dig ud i et marint kandidatspeciale og
find dernæst (måske) din kommende vejleder. Ikke-studerende er selvfølgeligt hjerteligt velkomne til at
komme og få fingeren på pulsen ifht hvad der rør sig i det marine forskningsmiljø.
Så kom glad og vær med til at finde den første vinder af Marine Kandidatspecialer Cup…og hvem ved,
måske dit kommende specialeprojekt!
Du behøver ikke at have travlt - der er øl, snacks og hygge bagefter
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