2nd Finnish National Colloquium of Geosciences 2015
Call for papers
nd

Welcome to the 2 Finnish National
Colloquium of Geosciences that will be held on
March 4-5, 2015 at the University of Helsinki
(Kumpula Campus). We kindly ask you to
register for the Colloquium by February 10,
2015. Please note that the Colloquium has no
registration fee and that the Finnish Doctoral
Program in Geology will reimburse (modest)
travel expenses of members from outside the
Helsinki metropolitan area.
We solicit oral and poster presentations on all
sub-diciplines of geosciences for the
Colloquium. Oral presentations will be 15 min;
the preferred language is English but also
presentations in Finnish or Swedish will be
accepted. The abstract language is English. More
details regarding abstract submission is available
at the Colloquium’s web-site: http://
blogs.helsinki.fi/geologian-tutkijakoulu/
colloquium/

The deadline for receipt of abstracts is February
10, 2015.
The Colloquium program will be updated on
the web-page of the Colloquium.
The Colloquium is organized by the Finnish
Graduate School in Geology, University of
Helsinki Doctoral Program of Geosciences,
Geological Society of Finland, and the
Department of Geosciences and Geography,
University of Helsinki.

Pre-colloquium workshop
for PhD-students and their
supervisors
On Tuesday March 3, 2015, there will be a
workshop for doctoral students and supervisors.
The workshop will focus on the synopsis of a
doctoral dissertation. Registration by February 2,
2015.

Geotieteiden tutkijapäivät 2015
Tervetuloa Geotieteiden tutkijapäiville, jotka
järjestetään 4.–5.3.2015 Helsingin yliopiston
Kumpulan kampuksella. Kokoukseen tulee
ilmoittautua 10.2.2015 mennessä, erillistä rekisteröitymismaksua ei kerätä. Tohtoriohjelma maksaa
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien tohtorikoululaisten kohtuulliset matkakustannukset.
Kutsumme suullisia esityksiä ja posteriesityksiä.
Keskiviikon ja torstain ohjelma koostuu kutsuttujen esitelmien lisäksi tarjotuista esitelmistä geotieteiden alalta. Lisäksi keskiviikkona järjestetään
posterisessio. Suullisen esitelmän pituus on 15
minuuttia. Esitelmien ensisijainen esityskieli on
englanti, halutessasi voit pitää esitelmän myös
suomeksi tai ruotsiksi. Abstraktien kieli on
englanti. Tarkemmat ohjeet abstraktista löytyvät
Tutkijapäivien verkkosivuilta: http://blogs.
helsinki.fi/geologian-tutkijakoulu/colloquium/.
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Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 10.2.2015

Synopsistyöpaja
tohtorikoulutettaville sekä
heidän ohjaajilleen
Tiistaina 3.3.2015 tohtoriohjelma järjestää
työpajan tohtorikoulutettaville sekä heidän
ohjaajilleen. Työpajan teemana on väitöskirjan
synopsis. Rekisteröinti työpajaan 10.2.2015
mennessä.
Ohjelma päivittyy tutkijapäivien verkkosivuille.
Tutkijapäivien järjestäjinä ovat Geologian
valtakunnallinen tohtoriohjelma, Helsingin
yliopiston Geotieteiden tohtoriohjelma, Suomen
geologinen seura ja Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos.
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