
TØR DU . ..
UDVIDE DIN HORISONT
BLIVE UDFORDRET
UDFORSKE DIT TALENT
BRYDE KONVENTIONERNE

DRØMME STORT



VIL DU MERE?
AKADEMIET er et 2-årigt talentprogram med fokus på
faglighed, fremtid og fællesskab. Du behøver ikke at være et
geni for at deltage, men det er afgørende, at du er engageret
og motiveret. Der er ingen lektier. Til gengæld forventer vi,
at du deltager aktivt og yder dit bedste, når vi er samlet. Da
AKADEMIET er et bredt fagligt talentprogram, er det
vigtigt at du vil lære mere om mange forskellige emner.

KEEP LEARNING
På AKADEMIET får du mulighed for at deltage i
forelæsninger på universiteter, eksklusive faglige workshops,
seminarer og foredrag med nogle af Danmarks klogeste
hoveder. Du får også mulighed for at besøge nogle af
Danmarks mest spændende virksomheder. Derudover har vi
hvert år en akademisk sommercamp. Aktiviteterne ligger så
vidt muligt udenfor din almindelige skoletid, og vi mødes
fem gange pr. semester.

OPTAGELSE STARTER MED DIG
Det er dit gymnasium, der finansierer din deltagelse på
AKADEMIET. Derfor skal du have opbakning derfra for at
søge ind. Kontakt en af dine lærere eller gymnasiets
talentkoordinator og fortæl dem mere om din interesse i
AKADEMIET. Kun elever fra 1. g. kan søge om optagelse.
Der er typisk mange ansøgere, så gør dig umage med din
ansøgning.
AKADEMIET skal modtage alle ansøgninger senest d.1.
december. Derfor skal du aflevere din ansøgning til
gymnasiet tidligere – præcis hvornår skal du spørge dem om.

I F YOU ❤ BRAINWORK
JO IN US AT WWW.UNGETALENTER.DK

På det personlige plan har jeg udviklet mig sådan, at
jeg er mere bevidst om min læring, min personlighed
og mine grænser.

- Serge Savin (Årgang '1 0)

Det har været interessant for mig at møde andre med
samme ambitionsniveau som mig og med interesse
for at lære.

- Philip Kofoed (Årgang '08)

Jeg går på AKADEMIET på grund af de enestående
faglige udfordringer, men det, der alligevel har gjort
størst indtryk er de enestående venskaber.

- Hannah Lang (Årgang '1 1 )




