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Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží?
Pak je soutěž FameLab právě pro vás!
Projekt FameLab byl zahájen v roce 2004 a brzy si získal celosvětovou popularitu. V České republice je soutěž
organizována od roku 2011 a prozatím měla pouze jednou českého vítěze. Pojďte změřit síly v roce 2022 s kolegy a
kolegyněmi z Velké Británie, Německa, Švýcarska, Itálie, Jihoafrické republiky, Thajska a Malajsie!

Každý soutěžící by měl:
• studovat nebo pracovat v oblasti přírodních, či technických věd, medicíny, matematiky nebo humanitních oborů a

být starší 21 let;
• být studentem nebo zaměstnancem univerzity anebo výzkumného pracoviště, které působí na území ČR
• mít připravené vystoupení ne delší než 3 minuty
• na univerzitním i národním kole prezentovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce; na mezinárodním finále

prezentovat v anglickém jazyce ;
• prezentovat vědecké téma bez použití projektoru (tj. el. prezentace, videa atd.);
• všechny pomůcky na jeviště přinést a odnést sám a zajistit jejich bezpečnost
• účastnit se školení Masterclass.

Splňujete kritéria? Pak se přihlaste a poznačte si do svých
diářů:
KDY CO KDE a JAK

do 17.7. Přihlašování pomocí zaslaných videí   famelab@cuni.cz

31.7. Vyhlášení 10 finalistů za ČR

první polovina září školení Masterclass národní Praha, prezenčně

konec září Národní finále UK Praha

25.10. dopoledne Masterclass mezinárodní on-line

25.11. dopoledne FINALE on-line live

Zasláním videa na adresu    famelab@cuni.cz   do 17.7. 2022 vstupujete do předkola, kde odborná porota na základě
kritérií (obsah, srozumitelnost a charisma) vybere 10 nejlepších. Tito pak získávají prestižní školení MASTERCLASS
a následně změří své síly v národním finále na konci září v Praze. Vítěz/ka poté postupuje mezi nejlepší ze sedmi
zúčastněných zemí.
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Email   famelab@cuni.cz  je vám k dispozici pro jakékoliv dotazy.

  Rady a tipy
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