
 

 

 

VELKOMMEN TIL 1. SEMESTER PÅ AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE 

Forår 2014 

ÅRGANG ’13 – HOLBÆK   

Vi glæder os til et fantastisk forår 2014 sammen med dig og hele den nye årgang ’13!  

Akademiets faglige program består af en række obligatoriske seminarer, som vi forventer, at du deltager i. 
Derudover er der en række valgfrie aktiviteter, som du selv kan vælge frit imellem. På næste side kan du se 
datoer og titler på forårets program, 2014. Noter allerede datoerne nu, så du kan komme, og husk at der kan 
forekomme ændringer. Hold dig derfor altid orienteret på ungetalenter.dk og i din indbakke.  

Offentliggørelsen af forårsprogrammets indhold sker mandag 6. januar på ungetalenter.dk. Fra den dato kan 
du dels læse om seminarernes indhold, dels tilmelde dig alle de obligatoriske seminarer – når du er logget ind på 
din profil. 

De valgfrie aktiviteter tilmelder du dig månedsvis. Det betyder, at der den 15. dag i hver måned bliver åbnet 
for tilmeldinger til den efterfølgende måned. 

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

Undtagelse: Du kan først tilmelde dig valgfrie aktiviteter i januar fra mandag den 6. januar.  

Du er tilknyttet Holbæk afdelingen.  

 
DE OBLIGATORISKE SEMINARER 

Det obligatoriske program i foråret 2014 handler om Akademisk tænkning og metode, og du vil blive 

præsenteret for tre akademiske hovedgrene, nemlig: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. 

Målet er, at du dels skal blive bevidst om, hvordan grenene adskiller sig fra hinanden, dels få indsigt i forskellige 
forskningsfelter inden for disse områder.  

Jeg glæder mig til at se dig – er du undtagelsesvis forhindret i at deltage i første seminar – vil jeg snarest bede 
dig om at ringe direkte til mig på telefon: 2310 3969 
 

DET VALGFRIE PROGRAM: FYSISKE OG MENTALE BROER 

Det valgfrie program har et overordnet tema, som skifter hvert semester. På 1. semester handler det om fysiske 
og mentale broer. Det er et tag-selv-bord af faglige tilbud inden for en bred vifte af faglige områder, men fælles 
er, at de alle har fokus på at skabe bro mellem nutid og fremtid – fysisk såvel som mentalt.  

På de valgfrie aktiviteter er pladserne begrænsede. Overvej derfor om du har tid og overskud til at deltage før du 
tilmelder dig. Melder du dig på en fuldt booket aktivitet, vil du automatisk blive sat på en venteliste. Hvis der  
bliver en ledig plads, får du besked pr. mail.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DE OBLIGATORISKE SEMINARER  

Dato  Titel 

Onsdag 15. januar Seminar A: Velkommen til Akademiet, Stenhus Gymnasium 

Lørdag 1. februar Seminar B: Mini-camp, Årgang ’13, Ringsted Gymnasium  

Onsdag 26. marts 

Lørdag 10. maj 

Seminar C: Heldagsbesøg på RUC, Roskilde Universitet 

Semesterafslutning med fokus på Melodi Grand Prix, Roskilde Katedralskole 

 

 

DE VALGFRIE AKTIVITETER 

Datoer i foråret 
2014 

Titel  

Mandag 24. februar Det mobile FABLAB: brobygning mellem ny teknologi og nye processer i 
innovationsarbejde, Næstved Gymnasium 

Tirsdag 4. marts 

 

Onsdag 12. marts 

Bro mellem Sverige, Danmark og Tyskland. Nye trafikforbindelser mellem Øresund 
og Femern Bælt. Ringsted Gymnasium 
 
Byg bro: Fokus. Fremtid. Femern. Vordingborg Gymnasium 

Onsdag 9.- fredag 
11. april 

 Innovationscamp I: byg bro mellem ide og produkt, Sceince Talenterne, Sorø 

Tirsdag 22. april 

Mandag 12.- 
onsdag 14. maj 

Melodi Grand Prix – kulturel brobygning i bedste sendetid, Roskilde Katedralskole 

Innovationscamp II: byg bro mellem ide og produkt, Sceince Talenterne, Sorø 

 

Vel mødt! 

Mange hilsner 

Karen Inger Povlsen 

Projektleder 
______________________ 

 

 
Mai l : karen@ungetalenter.dk 

Direkte: 2310 3969 
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