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30-års jubileum 

Eventbeskrivningar 
TEMA: ”Teknisk fysik gör världen bättre” 

 
MÅNDAG - ONSDAG 
 
Lunchföreläsningar 
Datum: Mån-ons den 5-7 november 
Tid: 12.15-13.00 
Plats: MIT-place (MIT huset plan 2) 
Riktar sig till: Alla som är intresserade  
Anmälan: Ingen anmälan krävs 
Pris: Gratis 
 
Under hela veckan kommer det att hållas intressanta och inspirerande lunchföreläsningar i MIT-place 
på temat “Vad gör en teknisk fysiker- idag och imorgon”. Kom och lyssna oavsett om du är student, 
lärare eller bara intresserad av ämnet. Mer information kring föreläsare kommer.  
 
Fysikshow - Best of Teknisk fysik 
Datum: Tisdag den 6 november 
Tid: 19.00 
Plats: Aula Nordica (Universums gränd 4) 
Riktar sig till: Öppet för allmänheten 
Anmälan: Ingen anmälan krävs 
Pris: Gratis 
 
På tisdagkvällen intar vi Aula Nordica för att bjuda allmänheten på en sprakande show! Låt dig 
fascineras av fysikens otroliga värld tillsammans med bl.a. vår egen fysik kändis Patrik Norqvist som 
bland annat medverkat i tv-programet Boston Tea party. Här visas godbitarna från Teknisk fysik upp 
tillsammans med experiment för stora och små.  
 
Teknisk fysiks forskarskola 
Datum: Onsdag den 7 november 
Tid: 13.00-17.00 
Plats: Umeå Universitet 
Riktar sig till: Gymnasieelever 
Anmälan: Anmälan sker via ansvarig lärare enligt utskickade instruktioner 
Pris: Gratis 
 
Framtidens Tekniska fysiker går just nu på gymnasiet och klart att de ska vara med under 
jubileumsveckan! Under Teknisk fysiks forskarskola så bjuds gymnasieklasser från Umeå, Skellefteå 
och Örnsköldsvik in för att inspireras av programmet och delta i workshops kopplade till utbildningen. 
Bland annat ges möjlighet till att lära sig om optik, rymd och hur man kan använda fysik inom 
medicin. En superbra möjlighet att få veta mer om programmet inför det kommande valet till 
universitet! 
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TORSDAG 
 
Lunchföreläsning 
Datum: Torsdag den 8 november 
Tid: 12.15-13.00 
Plats: MIT-place (MIT huset plan 2) 
Riktar sig till: Alla som är intresserade  
Anmälan: Ingen anmälan krävs 
Pris: Gratis 
 
Under hela veckan kommer det att hållas intressanta och inspirerande lunchföreläsningar i MIT-place 
på temat “Vad gör en teknisk fysiker- idag och imorgon”. Kom och lyssna oavsett om du är student, 
lärare eller bara intresserad av ämnet. Mer information kring föreläsare kommer. 
 
Göte Jakten: 
Datum: Torsdag den 8 november 
Tid: 16.00- ca 17.00 
Plats: Norrskenet vid dammen 
Riktar sig till: Alumner från Teknisk fysik 
Alumnanmälan: Ingen anmälan 
Pris: Gratis 
 
Första dagen på teknisk fysik är något som vi alla minns, men visst var det ett tag sen. Nu får ni 
chansen att uppleva den igen och minnas tillbaka till studentlivets tokigheter! 
Är det så att du inte var med på Götejakten under din egen mottagning? Ja då är det här ditt tillfälle att 
uppleva den!  
 
Upplägget på eventet kommer, liksom förra gången, inte att beskrivas för er innan, men det kommer 
att innehålla överraskningar! 
 
ÄmPPoS by ^FAUST^ 
Datum: Torsdag den 8 november 
Tid: 18.00 
Plats: Origo 
Riktar sig till: I första hand till alumner från Teknisk fysik 
Alumnanmälan: Intresseanmälan till eventet görs via anmälningsformuläret för alumner, se hemsidan. 
Vi tar sedan kontakt med er. 
Pris: Meddelas i samband med anmälan 
Klädsel: Overall (och teknologmössa) 
 
På denna klassiska sittning bjuds det på Ärtsoppa med Pankakor Punch och Sång. Självfallet infaller 
den regelrätt på en torsdag. Arrangemanget anordnas av F-sektionens festeri Faust och en festlig 
stämning utlovas! Sittningen kommer att hålla till på Origo så det ger även möjlighet att återse allas 
vårt favorit kårhus! Som klädsel ser vi gärna overaller och om möjligt teknologmössor. 
________________________________________________________________ 
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FREDAG 
 
På fredagen är målet utbyte av kunskap och påbyggnad av kontaktnätet både för dig som är student, 
alumn och lärare.    
 
Alumnpitchar i MIT-place 
Datum: Fredag den 9 november 
Tid: 12.15-13.00 
Plats: MIT-place (MIT huset plan 2) 
Riktar sig till: Studenter (Alumner från Teknisk fysik föreläser) 
Studentanmälan: Ingen anmälan krävs. 
Alumn-/läraranmälan: Intresseanmälan till eventet görs via anmälningsformuläret för alumner, se 
hemsidan. 
Pris: Gratis 
 
I eventet kommer alumner att få berätta för nuvarande studenter om sina yrkesresor och ge tips. Hur 
valde de yrke? Vad har de lärt sig? Vad kan vara bra att tänka på redan under studietiden? Tanken är 
att inspirera studenterna och redan nu medvetengöra att yrkeslivet bara är ett par år bort.  
 
Är du alumn och taggad på att berätta om din yrkesresa under alumnpitcharna? I anmälan kan du 
anmäla dig till detta event och om du gör det så tar vi kontakt med dig lite längre fram och kollar om 
du har intresse av att föreläsa och omfattningen av presentationen. I detta moment kommer ca 6 
alumner kunna delta.  
 
Paneldiskussion; Idag student, imorgon ingenjör 
Datum: Fredag den 9 november 
Tid: 13.00-14.30 
Plats: MIT-place (MIT huset plan 2) 
Riktar sig till: Studenter, framförallt de som börjar närma sig sista åren på utbildningen. (alumner 
föreläser) 
Studentanmälan: Ingen anmälan krävs. 
Alumn-/läraranmälan: Intresseanmälan till eventet görs via anmälningsformuläret för alumner, se 
hemsidan. 
Pris: Gratis 
 
På paneldiskussionen bjuder vi upp några alumner på scenen där de kommer att få svara på frågor med 
mer nyanserade svar. Vad tror ni kommer vara ingenjörernas framtida roll? Hur gör Teknisk fysik 
världen bättre? Vilket etiskt ansvar har man som ingenjör? Hur gör man karriär? Vilka är de bästa 
tipsen för att söka exjobb? Studenterna har möjlighet att skicka in frågor i förväg till detta moment och 
uppmuntras delta i diskussionen. Alumnerna behöver inte ha förberett svar här, men de bör ha funderat 
runt ämnet.  
 
Är du alumn och taggad på att delta i paneldebatten?  I anmälan kan du anmäla ditt intresse till detta 
event och om du gör det så tar vi kontakt med dig lite längre fram. Obestämt hur många alumner som 
kommer att delta. 
 
Studenter kan skicka in frågor till tekniskfysik30ar@gmail.com, med ämnesraden “Frågor till 
paneldebatt”. 
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Sharing is Caring 
Datum: Fredag den 9 november 
Tid: 14.30-17.00 
Plats: Fakultetsklubben (om inget annat meddelas) 
Riktar sig till: Alumner, lärare och forskargrupper 
Alumn-/läraranmälan: Anmälan till eventet görs via anmälningsformuläret för alumner, se hemsidan. 
Pris: Gratis 
 
Visst är det roligt att dela med sig av erfarenheter och höra vad som hänt sen man senast såg gamla 
bekanta? Det är det som kommer att vara i fokus under Sharing is Caring. Vi börjar med att låta 
forskargrupperna berätta om forskningen som de bedriver. Inte bara en chans för alumnerna att få höra 
om forskningen som görs på fysik, utan även för lärare och mellan forskargrupperna. Efter det 
kommer utbyte av erfarenheter och diskussionsfrågor följa i avslappnad form. Ambitionen med 
eventet är att vi ska lära oss av varandra och inspireras av varandras resor.  
 
En kväll på stan 
Datum: Fredag den 9 november 
Tid: 19.00-22.00 
Plats: O’learys (Skolgatan 64) 
Riktar sig till:  
Alumn-/ läraranmälan: Anmälan till eventet görs via alumn/ lärar anmälan, se hemsidan eller på mail 
tekniskfysik30ar@gmail.com med ämnesraden “En kväll på stan ”. Anmälan kan göras för ett helt lag 
eller för en person.  
Studentanmälan: Information om anmälan kommer att komma upp! 
Pris: ca. 280 kr 
 
På fredagskvällen samlar vi studenter, alumner och lärare på O’learys och anordnar en trekamp med 
bowling, shuffleboard och minigolf! Förutom att det är kul att spela spel tillsammans så är det ett 
suveränt tillfälle att utöka kontaktnätet.  
  
Det exakta upplägget på trekampen kommer att bero på hur stort engagemang som finns, men 
självklart så blir det en tävling. Ta chansen att ge igen på äldre kursare, alumner eller lärare! Eller visa 
att äldst inte bara är visast! Lagen ska vara kring 4 personer.  
 
Vid stort intresse för att äta mat tillsammans på O’learys innan trekampen kan vi boka bord, men 
middagen är inget event som vi kommer att hålla i.  
 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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LÖRDAG 
 
Rundvandring på campus 
Datum: Lördag den 10 november 
Tid: 11.00- ca 12.00 
Plats: Amanuenskontoret i NA-korridoren 
Riktar sig till: Alumner från Teknisk fysik 
Anmälan: Ingen anmälan 
Pris: Gratis 

Visst är det kul att återse lokaler som man spenderat så mycket tid i och se om de har förändrats? En 
rundvandring är därför inplanerad för dig som vill! Inte bara får du möjlighet att få en guidad tur av 
det nybyggda laserlabbet Relativistic attoesecond physics laboratory (REAL) utan vi går även genom 
Innovatoriet (3D-labbet), Göte och NA-flygeln.   
 
Examensceremoni 
Datum: Lördag den 10 november 
Tid: 16.00-17.00 
Plats: Aula Nordica (Universums gränd 4) 
Riktar sig till: Alumner från Teknisk fysik, lärare, studenter, familj och vänner och specifikt inbjudna. 
Anmälan: Anmälan för alumner som vill hämta ut sitt diplom. Övriga ingen anmälan 
Pris: Gratis 
 
Dags att fira de nyexaminerade! På examensceremonin kommer diplom att delas ut till de 
nyexaminerade, tal från rektor, lärare, nuvarande och dåvarande studenter kommer att hållas och 
husbandet kommer att bjuda på musik. Vid detta event delas även jubileumsskriften ut! Det här 
eventet kan du inte komma ifrån utan att känna dig taggad på framtiden! 
 
Bankett 
Datum: Lördag den 10 november 
Tid: 17.30 
Plats: Universum ( Universumhuset) 
Riktar sig till: Alumner och studenter från Teknisk fysik och lärare och specifikt inbjudna 
Anmälan lärare/ alumn: Anmälan till eventet görs via alumn/ lärar anmälan, se hemsidan. 
Anmälan student: Anmälan görs i MIT-place kl 12.00 den 18 september och 25e september. 
 
Rabatterat pris lärare/ alumn: 495 kr (60 st, först till kvarn) 
Rabatterat pris student: 390 kr (150 st, först till kvarn) 
Ordinarie pris: 550 kr 
Klädsel: Fin klädsel 
 
På lördagkvällen bjuder vi in till en fantastisk bankett för att tillsammans fira jubileet på bästa sätt! 
Från examenscermonin tar vi oss till Universums lokaler för mingel och en välkomstdrink. Sedan 
sätter vi oss till bords för att avnjuta en fantastisk trerättersmiddag tillsammans. Vi hoppas på mycket 
skratt och spex som underhållning. De som vill stannar sedan kvar för dans och nattklubb där 
eftersläpp för de som inte deltagit i sittningen erbjuds. Självklart är respektive välkomna på banketten! 
Klackarna i taket! 
________________________________________________________________ 
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SÖNDAG 
 
Brunchråd 
Datum: Söndag den 11 november 
Tid: 12.00-14.00 
Plats: Bottenhavet (fysikhuset, plan 2) 
Riktar sig till: Alumner från Teknisk Fysik, lärare, studienämnden, gamla och nya amanuenser. 
Anmälan: Anmälan till eventet görs via anmälningsformuläret för alumner och lärare, se hemsidan.  
Pris: Gratis 
 
Som pricket över i:et hoppas vi att ni vill delta i brunchrådet! Som vanlig bjuder vi självklart på en 
maffig brunch, vilket kan smaka bra efter gårdagens galej. På brunchrådet får vi också chansen att 
diskutera programmet. Vilka utmaningar står vi inför de kommande 30åren? Hur ska vi göra för att 
fortsättningsvis ligga i topp? Här har du möjlighet att påverka och ge utvecklingsideer för 
programmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i eventbeskrivningarna! 
 


