
GIRLS’ DAY IN SCIENCE    
   DTU LYNGBY CAMPUS

VELKOMMEN TIL

På DTU arbejder vi sammen på tværs af fagligheder og kulturer for at 
skabe en bæredygtig fremtid.  Vores forskere og studerende beskæftiger 
sig med mange forskellige fagområder – lige fra byggeri, sundhed og 
design til miljø, IT og transport. Uanset fagområde er vi på DTU optagede 
af at udvikle teknologi, der kan forandre verden. Til Girls’ Day in Science 
inviterer vi unge kvinder indenfor til en inspirerende dag med nogle af 
kvinderne på DTU. Vi håber, at de unge kvinder vil gå derfra lidt klogere 
på, hvordan de selv kan være med til at udvikle teknologi, som gør en 
forskel.

Vi glæder os til at se jer.

09.00 - 09.10 Velkommen på DTU  

09.10 - 09.30 DTU ScienceShow: Kvindelige studerende tager dig med på en både 
sjov og lærerig rejse ind i naturvidenskabens verden.

09.30 - 10.30

Mød et par af de seje kvinder på DTU og bliv klogere på deres valg af 
uddannelse og karrierevej. Hvad vil det sige at være kvinde i en verden 
domineret af mænd? Hvor er udfordringerne? Og hvor er det måske 
ligefrem en fordel at være kvinde? Oplæg og mulighed for at stille 
spørgsmål.

10.30 - 11.00 Transport til workshops og pause  

11.00 - 15.00

Workshops: Brug fire timer på at dykke ned i teknologiens verden. 
Fokus er på mennesker, bæredygtighed og innovation. I alle workshops 
vil du møde kvinder, der præsenterer deres fagområde, og du vil blive 
klogere på både den teknologi, de arbejder med, og på hvem de er.

15.00 Evaluering og tak for i dag

TEKNOLOGI FOR MENNESKER

• Besøg vores hjemmeside, og undersøg, hvem 
vi er, og hvad vi laver. Ingeniører arbejder med 
mange forskellige ting; kan du finde to emner, 
det undrer dig at man kan arbejde med på 
DTU? 

• Hvis I vil vide mere om, hvilke uddannelser vi 
udbyder, kan I se film her: DTU’s uddannelser

• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil have 
svar på af vores kvindelige studerende og 
medarbejdere. Det kan være tanker om 
uddannelse, job og fremtid 

• Husk hvilken workshop du er tilmeldt - så er det 
nemmere at få jer fordelt

VÆR GODT FORBEREDT
• Vi mødes i Oticon Salen Bygning 101 
• Programmet starter fælles for alle. Herefter 

fordeler vi os på workshops forskellige steder 
på DTU Lyngby Campus 

• Yderligere info sendes til de tilmeldte midt i 
september. Her får I bl.a. program og praktisk 
info for den workshop, I er tilmeldt 

• Vi serverer frokost

VIGTIG INFORMATION

DATO
6. oktober 2021

TID
09.00 - 15.00

STED
DTU Lyngby Campus
Anker Engelunds Vej 101
2800 Kgs. Lyngby

Girls’ Day in Science arrangeres af Tektanken - Naturvidenskabernes Hus

https://www.dtu.dk/
https://www.dtu.dk/uddannelse.
https://www.arlafoodsingredients.com/about/contact/locations/danmark-protein/

