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Nyhetsbrev från SSF okt 2017 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din epostklient, klicka här.

Visa upp din
forskning i KIT
och Ciennce 
Vill du nå ut med din
forskning! SSF har
samarbete med KIT - en
oberoende
nyhetsförmedlare på bland
annat Facebook, Instagram
och Twitter. Under
rubriken "Framsteg" visas
artiklar och videos med i
genomsnitt 60 000 tittare.
Vill du hellre själv skriva
en populärvetenskaplig
artikel och bli publicerad
så har SSF nu även ett
samarbete med sajten
Ciennce.se., en plattform
för att sprida
forskningsresultat i sociala
medier.

Läs mer här!

De ska leda nya
forsknings
instituts
doktorander 
För andra året i rad får åtta
projekt vid
forskningsinstitut medel.
Årets projekt handlar om
att förebygga liggsår,
frisätta läkemedel
kontrollerat, rena vatten,
ge oss säkrare
uppkopplade enheter och
andra nyttigheter.

Läs mer här!

SSF finansierar
tolv nya
industri
doktorander 
När man tittar på
projekten framgår vad som
är på gång i industrin.
Sakernas internet och
autonoma system tar fart
och det krävs tillförlitliga,
smarta och energisnåla
sensorer och kringsystem.
Det behövs också nya
säkerhetslösningar, som
algoritmer för kryptering.

Läs mer här!

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

De får SSF:s
nyttiggörandepris 
Två kvinnor och en man delar pengarna för
SSF:s Nyttiggörandepris, som nu delas ut
för första gången. Första pris på 100 000 kr
går till Agneta Ritcher-Dahlfors, professor
på Karolinska Institutet. Andra platsen, på
75 000 kr vardera, delas av professor
Johan Elf vid Uppsala universitet och
professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet. 

 
Läs mer här!
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Vill du ha hjälp med din
forskning? 
Om du som forskare behöver hjälp med
datainsamling, bearbetning- och
analysarbete eller nya kreativa vinklar på
din forskning från högstadieelevers ögon,
tveka inte att göra en intresseanmälan att
bli vår forskare i nästa års Forskarhjälpen!

Läs mer här!

Med Lise Meitner och Louis Pasteur som förebilder
Under en episod av Star Trek är kapten Kirk med besättning i rymdskeppet Enterprise
på uppdrag i deltakvadranten tvärs över Vintergatan från vår sol sett. Äventyren ger
dem spännande insikter och de hjälper till att lösa både planetära och interstellära
samhällsutmaningar. Spock, deras Science Officer- säger: ”att förändring är den
essentiella processen för allt liv”. Så vart stävar SSF?

 
Läs mer här!
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