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Ildsjæl og skrivekunst
Præsenteres af Editor for Ugeskrift for læger

Prol Jens Peter Gøtze
Medbring din frokost og forskningsmakker og deltag i
en inspirerende debat om skrivekunsten og gode tips.
Man kan ikke skrive, hvis ildsjælen brænder ud. Kom samtidig og
hor hvordan man arbejder med sin indre ildsjæl -uden at brænde
det hele af på en gang.

()1

Professor, editor og ledende overlæge Jens Peter Gø.tze med sine
over 180 publikationer og flere bogkapitler ved bedre end nogen
anden, hvordan man holder sin ildsjæl til ilden og skriver effektivt
og godt!

Upcoming events!
Save tbe date!
22.jan2020

Science for lunch
Tips og tricks til
Systematisk review

25.mar2020

Der vil blive serveret gløgg, æbleskiver og klejner som forplejning
,og der vil blive udloddet biografbiletter blandt de fremmødte.

Science for lunch

"Science for Lunch" er en række gratis tilbud for alle unge
forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospitaler.

Følg os på Facebook GUF, hvor du kan læse mere om
·.,. :
GUF's "Science for Lunch" ogfremtidige aktiviteter i GUF.

· ,-. , ·

[!]~
GUF

Gruppen af Unge Forskere på Amager og Hvidovre Hospitaler

r~
·~~

[!]

. t.
tf17

GUFS frokostmøder

ciencefor
•
unc

d. 22. jan. 2019
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VandrehalLokale 3

Systematic Review Technigue
in a Nutshell
Præsenteresaf
Hanne Tl!.nnesen ogMetteRasmussen
Medbring din frokost og forskningsmakker og deltag i et lærerigt
oplæg om systematic reviews

()1

De systematiske reviews er populære. Hvis de er godt skreve~
giver de læseren et hurtigt overblik over et forskningsområde . og
så genererer de mange citationer.
Overlæge, Dr. med. HanneTønnesen er forsknings-og Centerleder
ved Parker Instituttet på Bispebjerg Hospital. Hun vil sammen
med Cand.scient. ph.d. Mette Rasmussen guide os til det gode
systematiske review.
"Science for Lunch" er en række gratis tilbud for alle
forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospitaler.

Følg os på Facebook GUF, hvor du kan læse mere om
GUF's "Science for Lunch" og fremtidige aktiviteter i GUF.

Upcoming events!
Save tbe date!
25. mar. 2020
Science for lunch

6.maj.2020
Science for lunch

10. jun. 2020
Science for lunch
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Kl. 12:00-13:00

Lokale 4i undervisningsbygningen

MUd Center for Regional
Udvikling (CRU)
Medbring din frokost og forskningsmakker og kom og få gode
råd til finansiering af dine forskningsprojekter.

Et oplæg om hvordan CRU kan støtte dig igennem hele studiet;
herunderJura&Kontrakter.
"Science for Lunch" er en række gratis tilbud for alle unge
forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospitaler.
Denne udgave af Science for lunch er holdt i samarbejde med
Center for Regional Udvikling (CRUl.

Upcoming events!
Save the date!

()1

04.dec2019
GUFs Chrisimas special

22.jan2020
Science for lunch

25.mar2020
Science for lunch

Følg os på Facebook GUF, hvor du kan læse mere om
GUF's "Science for Lunch" og fremtidige aktiviteter i GUF.
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MQD EN EDITOR OG EN REVIEWER:
Hvordan svarer jeg på
pe er-review-ko mm enta re r?
Professor Thomas Brandholm, Postdoc.Mette Merete Pedersen,
ogLektor Kristian Throborg

Medbring din frokost og forskningsmakker og kom og få
en dialog om svar.strategier og medbring gerne egne eksempler.

Et oplæg om hvordan du kan svare editor og reviewer på den
mest tilfredsstillende måde.

Upcoming events!
Save the date!
(]I 13. seø. 2019
GUrs Researchers day

30.okt2019

"Science for Lunch" er en række gratis tilbud for alle unge
forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospitaler.
Denne udgave af Science for lunch er holdt i samarbejde
med Physical Medicine &Rehabilitation Research -Copenhagen
!PMR-Cl

Science for lunch

04.dec2019
GUrs Christmas special

22.jan2020
Science for lunch

25.mar2020
Science for lunch

Følg os på Facebook GUF, hvor du kan læse mere om
GUF's "Science for Lunch" og fremtidige aktiviteter i GUF.
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