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 VELKOMMEN TIL DIT 3. SEMESTER PÅ AKADEMIET 
 

ÅRGANG ’12 - HILLERØD - FORÅR 2014 

Vi glæder os til flere sjove og udfordrende oplevelser sammen med jer i foråret 2014.  

Forårets første obligatoriske seminar – Seminar H: Internationale studier og karriereveje finder sted den 15. 
januar på Nørre G. fra kl. 16-21.  

 
NY PROGRAM PRÆSENTATION 

Vi introducerer i foråret 2014 en ny måde at præsentere programmet på. Du får ikke som hidtil programmet i en 
pdf-version. I stedet får du:  

1) Dette informationsbrev hvor du kan læse om hvad vi fokuserer på i foråret 2014. Og på de næste 2 sider kan 
du se datoer og titler på de obligatoriske seminarer og de valgfrie aktiviteter i forårsprogrammet 2014. Der 
kan forekomme ændringer hold dig derfor altid orienteret på ungetalenter.dk og i din indbakke. 

2) En forbedret præsentation af programmet på hjemmesiden. Offentliggørelsen af forårsprogrammets 
indhold på ungetalenter.dk sker mandag 6. januar. Fra den dato kan du også tilmelde dig alle de 
obligatoriske seminarer, og du kan tilmelde dig de valgfrie aktiviteter som foregår i januar.  

De valgfrie aktiviteter tilmelder du dig i forårssemesteret 2014 månedsvis. Det betyder, at: 

 6.-15. januar tilmelder du dig valgfrie aktiviteter i januar  

 Valgfrie aktiviteter i februar kan du tilmelde dig fra 15. januar kl. 12 

 Valgfrie aktiviteter i marts kan du tilmelde dig fra 15. februar kl. 12 

 Valgfrie aktiviteter i april kan du tilmelde dig fra 15. marts kl. 12 

 Valgfrie aktiviteter i maj kan du tilmelde dig fra 15. april kl. 12 

 
DE OBLIGATORISKE SEMINARER 

Forårets program fokuserer på studie- og karrierevalg. Vi har derfor arrangeret besøg på en række 
videregående uddannelsesinstitutioner. Vi skal besøge Danmarks Tekniske Universitet (Seminar I1), Aalborg 
Universitet-CPH Seminar I2), Roskilde Universitet (Seminar I3), IT-Universitetet (Seminar I4) og Copenhagen 
Business School (Seminar I5). Alle steder vil du få både et fagligt program og et indblik i studiemuligheder.  

Du skal vælge 2 ud af I1-I5 seminarerne som en del af dit obligatoriske program.  

Derudover vil semesteret blive indledt af Seminar H som er et spændende seminar om udfordringer og fordele 
ved at studere i udlandet. Og du vil høre et ekspert oplæg fra fremtidsforsker Johan Peter Paludan, som 
fokuserer på jobmuligheder i Danmark og i udlandet for talenter i fremtiden.  

Som noget nyt sætter vi også med seminar J fokus på selvledelse i studie- og karrierevalg. Seminar J ledes af 
Tommy Kjær Lassen som er en erfaren eksistensformidler og ph.d. i ledelsesfilosofi.  Med seminar J får du 
mulighed for at kigge på dit studie-og karrierevalg fra en livsfilosofisk vinkel. 

 

INNOVATIONS PROGRAMMET 

Som noget nyt introducerer vi et innovationsprogram. I løbet af foråret og efteråret har vi et særligt program 
med fokus på innovation og iværksættelse. Det vil inkludere virksomhedsbesøg, en iværksætter mentor ordning, 
workshop og forhåbentligt også en camp. Programmet er i stadig udvikling og vi forventer at datoerne publiceres 
løbende i foråret. Der vil være et begrænset antal pladser til dette program. 
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DET VALGFRIE PROGRAM 

Det valgfrie program er som sædvanligt et tagselvbord af faglige tilbud indenfor en bred vifte af faglige områder. 
Du sammensætter selv dit forår 2014 alt efter hvad du finder spændende. 

 

SEMESTERAFSLUTNINGEN 

Vi afslutter forårssemestret den 10. maj med en semesterafslutning hvor hele Akademiet deltager. Da den 10. 
maj også er dagen hvor det Internationale Melodi Grand Prix afholdes i København kan du glæde dig til en 
musikfestlig semesterafslutning med en akademisk vinkel på Eurovision. 

 

DE OBLIGATORISKE SEMINARER OG SEMESTERAFSLUTNINGEN 

Dato  Titel 

15. januar Seminar H: Internationale studier og karrierer 

27. februar Seminar I1: Besøg på Danmarks Tekniske Universitet 

xx. marts Seminar I2: Besøg på Aalborg Universitet-CPH 

20. marts Seminar J: Selvledelse i studie og karriere, Hillerød 

26. marts Seminar I3: Besøg på Roskilde Universitet 

8. april Seminar I4: Besøg på IT-Universitetet 

30. april Seminar I5: Besøg på Copenhagen Business School 

10. maj Semesterafslutning med fokus på Melodi Grand Prix 

 

DE VALGFRIE AKTIVITETER 

Datoer i januar Titel (foreløbig) 

20. januar Business Battle – Online baseret business strategi spil 

 

Datoer i februar Titel (foreløbig) 

4. februar Ny Nordisk Hverdagsmad 

6. februar Grundlæggende Talekunst 

7. februar ’Poligak’ – bogen om hvordan politikerne prøver at snøre dig og hvorfor du næsten 
altid snyder dig selv. Oplæg ved adjunkt og ph.d. Asmus Leth Olsen 

18. februar USA, Vesteuropa og den kolde krig 1945-89. Workshop på SAXO-instituttet 

19. februar 

20.februar 

Byg din egen vindmølle på DTU! 

Iværksætterworkshop med Henning Wibrand 

25. februar Det mobile FABLAB: Afprøv ny teknologi og nye processer i innovationsarbejde 

25. februar Besøg på Microsoft: Innovation og entreprenørskab for unge - med fokus på apps 

26. februar Forelæsning af Bruno Latour, verdenskendt sociolog og antropolog  
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Datoer i marts Titel (foreløbig) 

5. marts Hjerne og hjerte er forbundet med kar 

5. marts Besøg i Nationalbanken og 2 forelæsninger om Danmarks produktivitet 

6. marts Fysikworkshop på universitetsniveau på RUC 

7. marts Hvordan øger vi valgdeltagelsen? Eksperimenter ved kommunalvalget 2013. Oplæg 
ved adjunkt og ph.d. Yosef Bhatti 

10. marts Forelæsning af historiker Anne Løkke (om fedmeforskning) 

13. marts Avanceret Talekunst (deltagelse kræver at Grundlæggende Talekunst er gennemført) 

24. marts Giraffens kredsløb: Hvordan verdens højeste dyr lever med verdens højeste blodtryk. 

26. marts Ig Nobel: Priser for årets mest tossede forskning 

27. marts Immunologisk bioinformatik: workshop i systembiologi på universitetsniveau på DTU 

 

Datoer i april Titel (foreløbig) 

2. april Sprogworkshop på ENGEROM 

10. april Giftige kemikalier i økosystemer: workshop på DTU 

11. april Demokrati efter borgerkrig? Oplæg ved ph.d.-studerende Bertel Teilfeldt Hansen 

22. april Melodi Grand Prix - kulturel brobygning i bedste sendetid. Foredrag af Henrik Smith-
Sivertsen 

23. april Besøg på Microsoft: Fokus på kvinder i ledende stillinger 

28. april Hjulspindets hemmeligheder og edderkoppers spindeadfærd 

xx. april Fokus på filmkunsten: Bag kulisserne på CPH-PIX 

 

Datoer i maj Titel (foreløbig) 

2. maj Hvorfor er nogle lande demokratier og andre ikke? Oplæg ved adjunkt Jacob Gerner 
Hariri 

22. maj Nobelpristager Paul Nurse, en forelæsning i Den Sorte Diamant. 
 

Vel mødt! 


