Grey Goo Symposium NTNU,
14. februar 2019
Vi vil gjerne invitere deg til det årlige seminaret innen nanoteknologi, Grey Goo
Symposium, på NTNU.
Dette faglige arrangementet er et samarbeid mellom NTNU NanoLab, studieprogramrådet
for masterstudiet i nanoteknologi og Timini.
Har du skrevet prosjektoppgave eller begynt på master som omhandler nanoteknologi,
ønsker vi gjerne at du kommer og holder en kort presentasjon om
prosjekt/masteroppgaven din. Det stilles ikke noen krav til å ha resultater klare, og
arrangementet er i tillegg en ypperlig mulighet til å trene på å presentere for likesinnede
medstudenter og relevant næringsliv.
Under kommer litt mer info om arrangementet og skulle du lure på noe mer, ikke nøl med
å ta kontakt. Spørsmål og påmelding sendes til GGS@timini.no

Hensikt med arrangementet
Med arrangementet ønsker vi å skape en ny plattform der relevante bedrifter møter
studenter med høy faglig kompetanse innen nanoteknologi. Her vil 5.klassinger presentere
master- /prosjektoppgavene sine og relevant næringsliv inviteres til å presentere aktuell
forskning. Det vil også være et område for mingling i pausene mellom presentasjoner, der
teknologi og forskning står i fokus.
Mål for dagen
Vi ønsker å knytte nanorelatert næringsliv og studenter sammen for å utveksle kunnskap og
idéer. Målet er også å øke antall prosjekt- og masteroppgaver som skrives i samarbeid med
næringslivet. Prosjekter mellom næringslivet og studentene vil gi utmerkede muligheter
for å utforske nye ideer, metoder og teknologier.
Tentativt program
Grey Goo Symposium: (starter kl 9 og avsluttes rundt 16)
● Velkommen
● Introforedrag: Nanoteknologi og hva det kan by på
● Muligheter ved NTNU NanoLab
● Masterprosjekt fremført av studenter i 5.klasse
● Presentasjon/faglig innslag fra eksterne
● Lunsj i mingleområdet
● Masterprosjekt fremført av studenter i 5.klasse
Med vennlig hilsen GGS-team /v Mari Sofie Skomedal
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