Geologian tutkijapäivät 2009

National Geological
Colloquium 2009

Geologian valtakunnallinen tutkijakoulu, Suomen Geologinen seura ja Helsingin yliopiston geologian laitos
toivottavat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleeksi
Geologian tutkijapäiville Helsinkiin 4.–6.3.2009.

Finnish Graduate School of Geology, Geological Society
of Finland and Department of Geology, University of
Helsinki are pleased to invite you to the National Geological Colloquium in Helsinki, 4.–6.3. 2009.

Alustavassa ohjelmassa keskiviikko 4.3. on suunnattu
väitöskirjan tekijöille sekä heidän ohjaajilleen. Päivä toteutetaan työpajana, jossa keskitytään tohtorikoulutettavien kansainvälistymiseen ja työelämävalmiuksiin niin
yritysten kuin julkishallinnonkin näkökulmasta. Lisäksi
teemana ovat tutkijakoulutuksen hyvät käytännöt sekä
tulevan toiminnan suunnittelu.

In the preliminary program Wednesday 4.3.2009 is
designed for PhD-students and their supervisors. The
workshop concentrates on employment after the PhD,
with special focus on international job markets. In addition to that, we also discuss good practises in PhD-education of geology and future activities of the Graduate School.

Torstai 5.3.–perjantai 6.3.
Torstaina ja perjantaina on tieteellisten esitelmien vuoro. Tutkijapäivillä on mahdollisuus suulliseen (15+5
min) tai posteriesitelmään. Suulliset esitelmät varataan ensisijaisesti nuorille tutkijoille. Abstraktien kieli
on englanti ja myös esitelmissä ja postereissa rohkaistaan käyttämään englantia. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 30.1.2009.

Thursday 5.3.–Friday 6.3.
Thursday and Friday are reserved for scientific presentations. You will have the possibility to attain with oral
or poster presentations. Oral presentations are mainly reserved for PhD-students and young scientists. The language of the abstracts is English, and it is also encouraged to have oral and poster presentations in English. The
dead-line for abstracts is 30.1.2009.

Tutkijapäivien aikana pidetään Suomen Geologisen
Seuran kokous ja jaetaan seuran väitöskirjapalkinto sekä
K. H. Renlundin säätiön gradupalkinnot.

During the colloquium the Geological Society of Finland
will have a meeting where the best PhD thesis will be
awarded. The K.H. Renlund Foundation will award prizes for the best master theses.

Ilmoittautumisohjeet ja tarkempi ohjelma päivitetään
tutkijakoulun sekä SGS:n verkkosivuille:
http://www.helsinki.fi/geologia/tutkijakoulu/
index.html
http://www.geologinenseura.fi/
Aika: 4.–6.3.2009.
Paikka: Helsingin yliopiston Kumpulan
kampuksella, Gustaf Hällströmin katu 2
Järjestäjinä: Geologian valtakunnallinen
tutkijakoulu, Suomen Geologinen seura,
Helsingin yliopiston geologian laitos

GEOLOGI 60 (2008)

More information and instructions for registration will
be updated to the following web-pages:
http://www.helsinki.fi/geologia/tutkijakoulu/
index.html
http://www.geologinenseura.fi/
Time: 4.–6.3.2009.
Place: The Kumpula Kampus, University of Helsinki,
Gustaf Hällströmin katu 2
Organizers: Finnish Graduate School of Geology,
Geological Society of Finland and Department of
Geology, University of Helsinki
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