
Dnevi biofizike 

4. - 5. 9. 2014, Terme Zreče 

Laboratorij za biofiziko (IJS) je tudi letos prevzel organizacijo Dnevov biofizike, na katerih želijo 

razširiti prepoznavnost biofizike kot tudi spodbuditi bolj podjetno razmišljanje biofizikov o 

uporabnosti njihovih znanj in idej. Njihovo delo namreč povezuje mnogo zanimivih in uporabnih 

področjih hkrati. Dneva biofizike sta zato namenjena vsem, ki se srečujejo z biofiziko, na tak ali 

drugačen način. Namenjena sta druženju in klepetanju o nerešenih problemih, o aplikacijah, o 

karieri biofizika, o izobraževanju in še o čem. Dneva biofizike naj na neformalen način odpirata 

nove poglede, nova poznanstva in nove načrte.  

 

Program Dnevov biofizike 2014 je naslednji: 

Četrtek, 4. 9. 2014 

14:45 – Zbiranje in registracija v Termah Zreče 

15:25 – Otvoritev Dnevov biofizike 2014  

15:30 – Okrogla miza »Biofizika v medicini« - kratka predstavitev izhodišč gostov, sledi 

diskusija o idejah udeležencev 

18:00 – Večerja z nadaljevanjem pogovorov z okrogle mize »Biofizika v medicini« - 

navezava stikov in individualni pogovori 

20:00 – Poster sekcija 1 z vodenimi 2-minutnimi predstavitvami ter individualne diskusije 

pred posterji do 22:00 

Petek, 5. 9. 2014 

08:30 – Poster sekcija 2 z vodenimi 2-minutnimi predstavitvami ter individualne diskusije 

pred posterji 

10:30 – Odmor 

11:00 – »Tržnica znanj« - ponudba in povpraševanje biofizikalnih znanj na različnih 

področjih  

13:30 – Kosilo z nadaljevanjem pogovorov iz »Tržnice znanj?« - individualni pogovori 

15:30 – Odhod 

 

Prijavo pošljete hkrati na elektronska naslova: alma.mehle@ijs.si in  breda.einfalt@unitur.eu. 

mailto:alma.mehle@ijs.si
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V prijavi navedite: 

- naslov posterja, 

- ponudbo znanja za tržnico znanj,  

- če želite biti nastanjeni v dvoposteljni sobi (ter s kom) ali enoposteljni sobi, 

- ali želite plačati stroške ob odjavi iz hotela ali po predračunu, 

- ali se prijavljate kot študent 1. ali 2. bolognjske stopnje za znižano kotizacijo. 

 

Cena udeležbe (kotizacija) na Dnevih biofizike 2014 je 81 EUR in vključuje namestitev v 

dvoposteljni sobi, večerjo, zajtrk in kosilo, osvežitve ob prihodu in med poster sekcijami. 

Plačilo se izvede v hotelu ob odjavi ali po predračunu (npr. za skupine udeležencev iz 

posameznih institucij). Za namestitev v enoposteljni sobi je cena 93 EUR. 

 

Za študente, ki nimajo lastnih virov financiranja (npr. študenti 1. ali 2. bolognjske 

stopnje), imamo na voljo od 5 do 10 mest po simbolični ceni 17 EUR. To ceno plačajo 

študenti sami ob odhodu. Število mest je omejeno s številom skupnih prijav oz. plačanih 

polnih kotizacij. S svojo prijavo boste torej omogočili udeležbo tudi študentom brez 

drugih virov, ki pa so pripravljeni del stroškov kriti tudi sami. Študentje se prijavijo na 

enak način kot ostali, v prijavi pa naj tudi omenijo, da se prijavljajo za znižano kotizacijo. 

Vrstni red študentov bomo sestavili glede na datum prijave, o uspešni prijavi pa bomo 

študente obvestili v drugi polovici avgusta. 

 

Namen Okrogle mize »Biofizika v medicini« je ustvariti pretok idej ljudi z različnimi predznanji 

iz različnih okolij, ki so tako ali drugače povezana z medicino. Udeleženci bomo poskušali v 

kratkem času povezati lastne raziskovalne rezultate in jih usmeriti v reševanje problemov 

zdravljenja in diagnostike. Iskali bomo torej povezave med idejami in povezave med ljudmi.  Pri 

tem se bomo učili ne samo ustrezne interdisciplinarne ampak tudi medsektorske komunikacije. 

Vabljeni ste, da predlagate goste okrogle mize, ki naj bodo iz različnih sektorjev, povezanih z 

zdravjem, s čimširšim znanjem in izkušnjami. Iščemo tako zdravnike, kot farmacevte, ljudi iz 

gospodarstva in raziskovalce, ki so s svojim delom povezani z zdravjem ljudi. Prosimo, da vaše 

predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 4. 8. 2014. 

 



Namen »Tržnice znanj« je pridobiti izkušnjo trženja, torej v živo doživeti ponudbe in 

povpraševanja po specifičnih biofizikalnih znanjih, ki so lahko uporabna za povsem specifične 

namene pri razvoju tehnologij, materialov, postopkov, diagnostike, pedagoškega dela, morda 

celo umetnosti. Tržnica bo organizirana v do 3 skupinah, za kar bomo potrebovali do 21 

ponudnikov. V vsaki skupini bo do 7 udeležencev predstavljalo znanja za mizami v 5-minutnih 

predstavitvah. Ostali udeleženci bodo razdeljeni v sedem skupin ter bodo v omenjenih 5 

minutah od ponudnikov poskušali izvedeti čimveč uporabnih podrobnosti ali se celo dogovoriti 

za sodelovanje, prodajo ali odkup idej oz. znanj po tržnici. Vsakih 5 minut bomo skupine, ki 

bodo povpraševale po ponudbah, permutirali. Skupine, ki bodo ponujale znanja, pa bomo 

zamenjali po 40 minutah. Ponudbe lahko predstavite ustno, s pomočjo tiskanega materiala, 

demonstratorja, prototipa, ali materiala na tabličnih oz. prenosnih računalnikih, imejte pa v 

mislih 5-minutne časovne omejitve.  

 

 

Vabljeni! 

 

prof. dr. Janez Štrancar 

Institut »Jožef Stefan« 

Laboratorij za biofiziko  


