250 fysikstuderende til international konference i Odense
- den XVIII ICPS afholdes på SDU
Den XVIII International Conference for Physics Students, ICPS, afholdes på SDU fra den 7. – 13. august 2003, hvortil der er
tilmeldt 250 fysikstuderende fra mere end 20 lande fortrinsvis fra Europa men også fra USA, Israel og Nigeria. Konferencen er
arrangeret af International Association of Physics Students, IAPS.
Der venter deltagerne en begivenhedsrig uge, idet der skal foregå et hav af spændende aktiviteter og arrangementer. De
fleste arrangementer foregår på campus Odense, men der er også indlagt en dagstur til København. Andre aktiviteter foregår
på Dalum Landbrugsskole, hvor deltagerne også skal overnatte.
På turen til København er det muligt at komme på virksomhedsbesøg på Risø, NKT, Haldor Topsøe, Mikroelektronikcentret MIC og Niels Bohr Instituttet. Efter de spændende virksomhedsbesøg er der tid til sightseeing i København og et besøg i Tivoli
om aftenen.
Til selve konferencen er der inviteret fire gæsteforelæsere, der vil tale om fire vidt forskellige emner indenfor fysikkens
verden. Professor Ben R. Mottelson, der modtog Nobelprisen i fysik i 1975 sammen med Niels Bohr, vil holde en forelæsning
med titlen: ”Bose-Einstein Condensation in Cold Confined, Clouds of Neutral Atoms. Professor Eugene Polzik, Niels Bohr
Instituttet, vil holde foredrag med titlen: ”Communicating the Unmeasurable”. Ligeledes fra Niels Bohr Instituttet kommer
Professor Jens Martin Knudsen og holder foredrag med titlen: ”Missions to Mars”. Endelig vil Professor Ole G. Mouritsen, SDU,
tale over emnet ”Physics of Life – as a Matter of Fat”.
Ind imellem forelæsningerne vil deltagerne have mulighed for selv at komme med oplæg eller fremvise plancher over et
bachelor-, speciale- eller Ph.D.-projekt. Der vil ligeledes være rig mulighed for at mødes under utraditionelle og afslappende
former, idet der blandt andet er arrangeret rundvisning i Odense, fodboldturnering og nationalfest.
Du kan se hele programmet for konference her: ICPS 2003 program (http://www.icps.sdu.dk/icps2003/programme.htm)
Du kan finde yderligere information her: Information om ICPS 2003 (http://www.icps.sdu.dk)
Du kan kontakte arrangørerne af ICPS 2003 her: E-mail til arrangørerne af ICPS 2003
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