Ph.d. Cup 2020
ÅBEN FOR TILMELDING
Hvert år uddannes hundredevis af unge forskere fra danske universiteter
– og hvert år siden 2013 har Dagbladet Information og DR inviteret de fem bedste til at
præsentere deres forskning for et nationalt tv-publikum. Det sker ved den stort
anlagte Ph.d. Cup, der er bliver sendt på DR2 i bedste sendetid. For de nyslåede forskere
– og for deres hjemmeuniversiteter – er Ph.d. Cup en unik chance for at nå et bredere
publikum, også med de forskningsområder, der normalt ikke nyder stor bevågenhed i
medierne. Vi håber, at I vil hjælpe med at sprede budskabet på jeres universitet.
Deadline for tilmelding til Ph.d. Cup er fredag den 31. januar 2020.
vi håber I vil hjælpe med at sprede budskabet på jeres universitet.
Kort om Ph.d. Cup
Ph.d. Cup er en årlig formidlingskonkurrence for unge forskere. Alle, der afleverer deres
ph.d. i 2019, kan søge om at blive en del af Ph.d. Cup 2020. Et dommerpanel bestående af
tidl. vindere af Forskningskommunikationsprisen udvælger de fem finalister, der får træning
i at stå på en scenen foran et kamera og formidle live, inden showet optages i DR den 29.
april kl. 19.
Vinderen modtager blandt andet 30.000 kr. I år tilbyder vi desuden, at de 20 forskere, som
har skrevet de 20 bedst formidlede afhandlinger, kan få en plads på workshoppen ”Fokus på
forretningsudvikling”, som vi tilbyder i samar- bejde med Venture Cup.
Læs mere om cuppen, vurderingskriterier og tilmelding på phdcup.dk
Udover selve formidlingskonkurrencen udgiver Information magasintillægget Videnskapløb,
hvor de fem finalister og deres forskning profileres. Information organiserer også
medieskoler for forskere, der ønsker at blive bedre til at formidle til en bredere
offentlighed. Alt sammen for at styrke forskningens plads i den offentlige debat.
Ph.d. Cup er udviklet i samarbejde mellem Dagbladet Information, DR og Lundbeckfonden,
der støtter projektet.
Læs mere på phdcup.dk
For mere information kontakt:
Maja Find,
Arrangementchef på Information
Mhf@information.dk
tlf. 51 62 15 98

