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Researchers' Night 2020
– invitasjon til deltagelse og oppstartsmøte
Når: Fredag 25. september kl. 18.00 - 22.00

Hvor: Realfagbygget på Gløshaugen, NTNU Trondheim
Hvorfor: Researchers’ Night er et viktig formidlingsarrangement som årlig samler
elever og lærere fra videregående skoler og folkehøgskoler i Trøndelag. Her kan du
formidle din forskning gjennom ulike aktiviteter, for eksempel: foredrag,
laboratoriebesøk eller aktiviteter på stand.

Researchers’ Night (RN) – Ungdommens forskernatt ved NTNU har de siste 15 årene
blitt gjennomført som en del av Forskningsdagene. RN på NTNU er Norges største
arrangement i sin klasse og samler hvert år ca. 1000 besøkende en fredags kveld i Realfagbygget på
Gløshaugen. Arrangementet omtales som et av NTNUs største og viktigste formidlingsarrangement hvor alle
fakulteter og enheter ved NTNU inviteres til å bidra med aktiviteter.

For mer informasjon og påmelding til oppstartsmøte:

Vi inviterer til et uforpliktende oppstartsmøte mandag 16. mars kl. 8.30-9.30
Møterom DU2-150 i Realfagbygget.
Påmeldingsfrist til oppstartsmøtet: 10. mars, send en epost til marianne.sjoholtstrand@ntnu.no
Har du ikke mulighet til å delta på møtet, men ønsker likevel å bidra med aktivitet til RN2020,
send oss en e-post.

Alle fagmiljøer ved NTNU inviteres til å delta med program for kvelden
Vi oppfordrer fagmiljøer ved NTNU til å delta med formidlingsaktiviteter denne viktige kvelden.
Hovedmålet i 2020 vil som i tidligere år være: å ta besøkende med på innsida av forskningen som skjer på
NTNU – fra samfunnsforskning til naturvitenskap og teknologi. Vi ønsker å tilby aktiviteter som fenger
målgruppen med vekt på opplevelse, interaktivitet og nysgjerrighet. Over 200 forskere og ansatte ved NTNU
har stått bak kveldens program de siste årene.
Ungdommer som har deltatt tidligere har gitt tilbakemelding om at arrangementet har gjort dem mer
nysgjerrige på forskning og teknologiutvikling, og at RN har gjort valget om å søke høyere utdanning lettere
for dem – også fordi RN samtidig viser mangfoldet i hva som kan studeres.
Prosjektets hovedmål i 2020
Tilrettelegge for et godt møtested mellom ungdom og NTNUs forskere og ansatte. Besøkende skal få se og
oppleve bredden innenfor forskning generelt – og NTNU spesielt. Vi skal sammen bidra til: En opplevelsesrik
Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim

postmottak@museum.ntnu.no

Norway

/ntnu.no/vitenskapsmuseet

Besøksadresse
Erlings Skakkes gate
47 B

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73592145

Saksbehandler
Marianne
Sjøholtstrand
marianne.sjoholtstran
d@ntnu.no
Tlf: 957 21 544
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septemberkveld, økt rekruttering til høyere utdanning og promotere forskning som en mulig karrierevei for
unge mennesker.
Erfaringer og evalueringer fra tidligere år viser at arrangementet er svært populært blant elever i
videregående skoler i Trøndelag. Etterspørselen år etter år tyder på at det er stort behov for et arrangement
kun for ungdommer under Forskningsdagene. I fjor kjempet 1500 påmeldte om plassene.
For mer informasjon: /ntnu.no/forskningsdagene/night og /facebook.com/ungdommens.forskernatt.ntnu
Vi gjør oppmerksom på at arrangementet har noen begrensninger i antall aktiviteter på grunn av
arealdisponering, og at deltagelse med utstyr og ansatte må bekostes av egen enhet som tidligere år.
Researchers in Europe
Researchers’ Night er en del av EU-prosjektet Researchers in Europe, som fokuserer på
europeisk forskning. Prosjektet skal bidra til økt rekruttering til forskning og til at unge
forskere betrakter Europa som en interessant arbeidsarena. Det skal også bidra til økt
forståelse av forskningens betydning for samfunnet. Researchers’ Night blir alltid lagt til
siste fredag i september, og samme kveld vil det foregå ulike arrangementer i museer, i
laboratorier og på forskningsinstitusjoner over hele Europa. Ungdommens forskernatt ved NTNU er en del av
Forskningsdagene (www.forskningsdagene.no) og støttes økonomisk av Norges forskningsråd og NTNU.
Vi håper flest mulig vil bidra til aktiviteter som gjør at Ungdommens forskernatt igjen blir et positivt
møte med forskningen ved NTNU. Velkommen til oppstartsmøte mandag 16. mars.

Med vennlig hilsen

Marianne Sjøholtstrand
Prosjektkoordinator, NTNU Vitenskapsmuseet

Randi Wenche Haugen
Prosjektleder, NTNU Vitenskapsmuseet

