Foreningen af Yngre Lungemedicinere

FYL Forskningsseminar 9.-10. juni 2017
Kære FYL medlemmer og forskere inden for lungemedicin
FYLs forskningsseminar blev i 2016 afholdt med stor succes og det er derfor med stor glæde at vi
endnu engang kan indbyde til

Forskningsseminar
Dato:

Fredag d. 9. juni kl. 13:00 til lørdag d.10. juni 2017, kl. 13:00

Sted:

Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Program er vedhæftet.
Blandt andet vil du opleve
 Uddeling af årets lungemedicinske pris for forsvarede lungemedicinske PhD´er – som opkaldes
efter en kendt dansk lungemediciner. Prisen vil blive tildelt alle FYL-medlemmer der holder et
oplæg om en forsvaret lungemedicinsk relevant Ph.d.-grad. Prisen består af lige dele ære,
diplom, vin og kindkys


FOREDRAGSKONKURRENCE for alle forskningsaktive yngre lungelæger (både for dem der
skriver Ph.d. og dem som laver andre/mindre/ikke-formaliseret forskning). Præmie: 5000 kr. til
en kongres-rejse. I bedømmelsen vil der blive justeret for om man er i Ph.d. eller præ-Ph.d.

Ønsker du at holde foredrag om din afsluttede Ph.d. eller deltage i foredragskonkurrencen, da skriv
og indsend et abstract (max 300 ord, ellers ingen formkrav) om hvad foredraget handler om,
seneste 14 dage før mødet, således at bedømmerne kan forberede sig.
WORKSHOP
Medbring dit forskningsprojekt og modtag råd og vejledning vedr. specifikke problemstillinger i dit
eget projekt uanset om det drejer sig om f.eks. fundraising, statistik, artikelskrivning eller noget helt
fjerde – tilmelding ved ankomst.
Tilmelding: Foregår i år via online tilmelding på https://goo.gl/forms/vyjuwjPWDpocUFJu2
senest d. 15. april 2016.
Pris: Gratis for alle FYL-medlemmer! (Dog såfremt man ønsker enkelt værelses vil der være en
egenbetaling på 400 kr.) Vi har fået støtte fra DLS og en række firmaer til at gennemføre dette. Vi
vil rigtig gerne se så mange som overhovedet muligt til dette arrangement!
Venlig hilsen
FYLs forskningsudvalg

Foreningen af Yngre Lungemedicinere
inviterer til

FYL Forskningssseminar
9.-10. juni 2017
Dato:

Sted:

Fredag d. 9. juni kl. 13:00 til lørdag
d.10. juni 2017, kl. 13:00
Comwell Korsør, Ørnumvej 6,
4220 Korsør

Online tilmelding på https://goo.gl/forms/vyjuwjPWDpocUFJu2
senest d. 15. april 2016
Arrangementet er gratis

