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Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) arbejder for at 
udbrede interessen for, og viden om, naturvidenskab og teknologi, især 
blandt unge. UNF har lokalafdelinger i de større universitetsbyer, og de 
fleste medlemmer er unge på en gymnasial uddannelse. Foreningen 
arrangerer bl.a. foredrag, studiebesøg og sommerskoler. Alle aktivite-
terne arrangeres af frivillige, primært universitetsstuderende.
HKH Kronprinsesse Mary er protektor for UNF.
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Som barn 
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Nu udvikler han medicinsk 
teknologi, der kan hjælpe andre

Hvilken slags ingeniør 
vil du være?

Læs mere på dtu.dk

21 UDDANNELSER OG EN 
VERDEN AF MULIGHEDER
Vælg mellem 21 naturvidenskabelige 
bacheloruddannelser på Københavns 
Universitet. Læs videre på 33 kandidat- 
uddannelser med hundredevis af karriere- 
muligheder.

LÆS MERE OG SE FILM OM 
UDDANNELSERNE PÅ
science.ku.dk

 A P R I L  
20. apr.  Algebraisk topologi
25. apr.  Dark matter
27. apr.  Interaction design for  
   IT-støttet samarbejde

 JANUAR 
12. jan.  Hjernen og søvn
26. jan.  Zoologisk museum

2. feb.  Kvantespil
9. feb.  Sygdomsdiagnosticering  
   ved hjælp af datalogi

2. mar.  Valuta for pengene
9. mar.  Biobrændsel
14. mar.  Komplekse tal
23. mar.  Epigenetik
28. mar.  Problemer med  
   tyngdekraften

 FEBRUAR

 MARTS

9. maj  Psykologien bag  
   stofmisbrug
18. maj  Vi springer ting i luften!

 Maj

 A U G U S T  

3. nov.  Bevidsthed om 
   bevægelser
8. nov.  Når dataanalysen bliver  
   (kunstigt) intelligent
11. nov.  LaTex-workshop
15. nov.  Fra ingenting til alting
22. nov  CSI i virkeligheden

8. aug.  Fremtidens materialer 1/2
15. aug.  Emiologi
17. aug.  Fremtidens materialer 2/2
22. aug.  Dynamiske systemer
24. aug.  Kvantekemi
29. aug.  Matematiske knuder og  
                 kæder

OKTOBER

6. sep.  Hvad er god videnskab?
15. sep.  Algoritmik og optimering
19. sep.  Droner
20. sep.  Spilterori og terrorisme 
22. sep  Proteiner og fysik
29. sep  CosmoCrops

 NOVEMBER

6. okt.  DTU Scienceshow
8. okt.  Georg Mohr workshop
13. okt.  Speciel relativitetsteori

 SEPTEMBER
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Naturvidenskab fortæller noget om hvordan verden er bygget 
op. Den viden vi opnår gennem naturvidenskaben kan både pirre 
vores nysgerrighed og bruges til at udvikle geniale nye ting. Fra 
design og optimering af IT-systemer til at sende organismer ud 
for at kolonisere rummet - det er vores nysgerrighed og lyst til 
at lære der er drivkraften, og videnskaben den måde vi kommer 
fremad.

Sæsonen 2016-17 byder på alt fra manipulation ens forventnin-
ger til følelsen af bevægelse (Bevidsthed om bevægelser), til 
hvordan kunstig intelligens bruges i alt fra søgemaskiner til at 
kende forskel på kræftsvulster (Når dataanalysen bliver (kunstigt) 
intelligent) samt meget mere.

I år har vi udover naturvidenskaben også arbejdet på at give 
foreningen et frisk pust hvad angår den mere grafiske fremstilling. 
Det kan bl.a. ses ved, at vores sæsonprogram nu blevet en fol-
der, som I nok allerede har opdaget. Det betyder også at der ikke 
er en uddybende beskrivelse af hvert enkelt foredrag her, men at 
de i stedet er at finde på vores hjemmeside.

 Mange dygtige frivillige har lagt masser af 
hårdt arbejde i både dette, men som altid 

også i udarbejdelsen af sæsonen og me-
get mere, og vi håber at I vil tage varmt 
imod det.

 For endnu en tankevækkende sæson.

  Nana Ginnerup
     Formand for UNF København

Velkommen til 
UNF København

Har du en god idé?
Interessante foredragsemner, spændende virksomheder og 
aktuelle debatter
Har vi glemt noget af det mest spændende inden for naturvi-
denskab? Mangler vi en interessant debat, eller har vi overset 
muligheden for en fed studietur?
Har du nogle ønsker eller idéer til, hvad næste sæson skal byde 
på, så send dit forslag til kbh@unf.dk eller giv det videre til en af 
arrangørerne, der er til stede ved arrangementerne.

Om UNF
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening drives af unge 
frivillige. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til og fremme 
interessen for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og tek-
nologi. Det gør vi blandt andet ved at afholde den række af 
arrangementer, som er beskrevet i dette sæsonprogram, der 
primært henvender sig til elever fra gymnasiale uddannelser. 
Dog er alle interessede mere end velkomne. 

I løbet af det kommende skoleår afholder vi ca. 35 foredrag, 
workshops og studiebesøg i hovedstaden. Det faglige niveau 
er tilpasset de gymnasielle uddannelser, så alle kan følge 
med.
Foredragne varer typisk to timer og starter klokken 19 på 
H. C. Ørsted Instituttet, KU eller på DTU, mens de forskellige 
studieture og workshops ikke har en fast varighed.

OBS! 
UNF København har lagt dette fantastiske program over den 
kommende sæson, 2016/2017. Foreningen får dog hele tiden 
tilbud omkring nye arrangementer i løbet af året.  
Det er derfor en god idé at holde øje med vores hjemmeside, 
www.unf.dk/kbh, da vi løbende tilføjer flere arrangementer til 
programmet. 

Det er også på hjemmesiden, at du kan læse nærmere om alle 
vores arrangementer samt reservere plads.  
Derudover kan det også 
være, at der kommer  
ændringer i  
allerede eksisterende  
arrangementer, og disse vil 
ligeledes blive opdaterede 
på vores hjemmeside.

Et udpluk af sæsonens 
foredrag
Problemer med tyngdekraften
Higgs-partiklen, der giver alt masse, er 
fundet, men tyngdekraften er os stadig en 
gåde, selvom det var den kraft, vi opdag-
ede først. Dog er der idéer til hvordan den 
fungerer.

Epigenetik
Epigenetisk forskning handler om de arvelige forandringer og 
egenskaber, som ikke involverer ændringer i den genetiske kode 
(DNA) og det er et felt i rivende udvikling med stor biomedicinsk 
betydning. Nyere forskning viser at epigenetisk information på det 
molekylære niveau findes i en struktur kaldet kromatin.

Komplekse tal
Normalt vil man aldrig kunne tage kvadrat-
roden af et negativt tal, og en ligning som 

f.eks. x2=-1 har da ingen løsninger. Men 
derfor indføres de komplekse tal. 

Proteiner og fysik
Hør og se hvordan fysikken bruges til at få 

et indblik i proteiners struktur, ved at udnytte 
røntgenlys, neutroner og elektroner.

CosmoCrops
I jagten på kolonisering af rummet kan genmanipule-
rede organismer vise sig at komme til at spille 
en stor rolle. Under ekstreme forhold skal de 
gro, så de kan bruges til vigtige materialer.

Se alle vores arrangementer  
og tilmeld dig på www.unf.dk/kbh 


