Specialeaften - Marine Kandidatspecialer Cup anno 2016
Mandag den 25. april 2016, 16:45-19:00
Sted: Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup
Kom og vær med til at finde vinderen af Marine Kandidatspecialer Cup 2016…og hvem ved, måske dit
kommende speciale.
Der er megen ny og spændende forskning fra kandidatstuderende som sjældent når videre end det lille
universitetslokale, der danner rammen om specialeforsvaret. Denne forskning fortjener større omtale
og udbredelse, og er samtidig inspiration for kommende kandidater i deres valg af speciale.
Denne eftermiddag vil 12 ny-udklækkede kandidater og nuværende specialestuderende fra
Københavns Universitet og DTU Aqua præsentere deres bidrag til forskningen i det marine miljø. Hver
kandidat har 7 minutter til at fremlægge deres spændende speciale, og levere hurtig, præcis og
inspirerende formidling. Og til sidst stemmer vi om en vinder af ’speciale-dysten’.

Aftenens specialeoplæg kommer til at dække alt fra hajers respons på magneter, til molekylære
undersøgelser af sælers diæt, kryptobiose i bjørnedyr, vandloppeligs nedbrydning i Sargassohavet,
effekterne af begrænset lys og foder på regnbueørreder i bure, fylogenier hos muslingeskalkrebs,
sygdomme i vietnamesiske koraller, sæler med fugleinfluenza og meget mere.
Efterfølgende har vi inviteret forskere fra DTU Aqua og KU 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 på universiteterne i 2016.
Specialeaftenen arrangeres i samarbejde med NOA, og Den Blå Planet, som udlånt deres auditorium til
os samt sørger for gratis adgang til akvariet fra kl. 16:30 – 21:00, når akvariet lukker for dagen.
Alle er velkomne. Studerende er gratis, og alle andre kan deltage i første møde uden at være medlem.
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