Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

19. november 2019
Grand Hotel Union, Ljubljana

P R O G R A M

Program Dneva ARRS 2019:
I.

Možnosti in priložnosti za mlade
(13:00 do 17:30)
Znanstveni navdih: panelna razprava z naslovom »Družbena odgovornost znanosti
za Planet A«
Delavnica – »Iz prve roke: kako začeti kot mlada raziskovalka oz. raziskovalec?«
Odlični v znanosti 2019 – najvidnejši raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji

II.

Slavnostni sprejem nove generacije mladih raziskovalk in raziskovalcev
Slavnostni govornik: Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
(18:00 do 19:00)

Možnosti in priložnosti za mlade
12:30 – 13:00
Preddverje

15:30 – 17:30
Bela in Steklena dvorana

Registracija

13:00 – 13:15
Unionska dvorana

Dobrodošlica in uvodni pozdrav
József Györkös, v. d. direktorja ARRS

13:15 – 14:15
Unionska dvorana

Znanstveni navdih: panelna razprava z naslovom »Družbena odgovornost
znanosti za Planet A«
Namen panelne razprave je sprožiti premisleke o širšem poslanstvu znanosti ter
raziskovalk in raziskovalcev pri naslavljanju podnebnih sprememb ter z okoljem
in trajnostno naravnanostjo povezanih tematik, pri katerih so mlajše generacije
globalno v zadnjem letu prevzele aktivno vlogo ozaveščanja in zahtev za spremembe.
»Ni planeta B« je eden od najpogosteje videnih sloganov, zato bomo v razpravi
skušali odgovoriti na vprašanja: Kakšna je vloga znanosti pri tem? Kako se
spreminja vloga raziskovalca oziroma raziskovalke v odnosu do širših družbenih
vprašanj? Kakšno vlogo imajo lahko pri tem nove generacije mladih raziskovalcev?
Vabljeni:
	
Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
	
Janja Hojnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
	
Robert Dominko, Kemijski inštitut
	
Aljoša Valentinčič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

•
•
•
•

			

17:30
Preddverje
17:55

15:00 – 15:30
Preddverje

18:00 – 19:00
Unionska dvorana

V odmoru je mladim raziskovalkam in raziskovalcem na voljo Kotiček za posvet
Društva Mlada akademija

Odlični v znanosti
Naravoslovje in
tehnika

Odlični v znanosti
Medicina in
biotehnika

Odlični v znanosti
Družboslovje in
humanistika

Bela dvorana

Steklena dvorana 2

Steklena dvorana 1

Zaključek in kratek odmor
Nova generacija mladih raziskovalcev in njihovi mentorji se napotijo proti Veliki
unionski dvorani

Slavnostni sprejem nove generacije mladih raziskovalk in raziskovalcev
Slavnostni govornik: Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
Sodelujoči:
Jaka Tušek, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Nedjeljka Žagar, Univerza v Hamburgu, Inštitut za meteorologijo
Matjaž Humar, Institut Jožef Stefan
Matevž Dular, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

•
•
•
•

Delavnica – »Iz prve roke: kako začeti kot mlada raziskovalka oz. raziskovalec?«
Društvo Mlada akademija
Odmor s kavo

Vzporedne predstavitve

Slavnostni del

Moderatorica: Renata Dacinger, Evropska znanstvena novinarka leta
14:15 – 15:00
Unionska dvorana

Odlični v znanosti 2019:
Najvidnejši raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji

Moderatorja: Renata Dacinger in Uroš Kuzman
19:00
Preddverje

Pogostitev in druženje

Udeleženci si izberejo predstavitev Odlični v znanosti

		

Medijski partner

