
 

ER DU AKADEMIETS NYE MENTOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

DEN FAGLIGT AFKLAREDE 

•Henvender sig til de mentees, der 
har lagt sig fast på ét bestemt fag, 
og ønsker forhåndskendsskab til 
det enkelte studie 

DEN STUDIEVÆLGENDE 

•Henvender sig til de mentees, der 
ønsker at få afklaret hvilket fag 
eller studieretning, de skal vælge 
på baggrund af et nærmere 
kendskab til to forskellige fag eller 
studieretninger 

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE er et 2-årigt tilbud for akademisk talentfulde 

gymnasieelever. Som en del af det afsluttende semester på AKADEMIET i 3.g tilbydes 

talenterne en mentor.  

AKADEMIET SKAL DERFOR BRUGE NOGLE ENGAGEREDE UNIVERSITETSSTUDERENDE, DER HAR TID 

OG LYST TIL AT DELE UD AF DERES ERFARINGER OM STUDIE, STUDIELIV MM. 

AKADEMIET opererer med to forskellige mentorordninger: 

Jeg valgte at melde mig som mentor for 

ATU, fordi det lød som en spændende og 

givende udfordring, der både ville gavne 

min egen personlige udvikling samt hjælpe 

nogle unge talenter på rette vej. 

Derudover så har jeg siden modtaget 

positiv kritik, når mit virke som mentor 

har fremgået som en del af mit CV. 

Kasper, ATU mentor(Statskundskab/CBS) 

 

Jeg havde utroligt meget glæde af mit 

mentorforløb med en kandidatstuderende på 

medicinstudiet på KU. 

Alt i alt et sindssygt spændende og givende 

forløb!! 

Lærke, ATU alumne og tidligere mentee 



Mentorprogrammet er bygget op omkring fire møder mellem mentor og mentees:  

 

 

Som optakt til intromødet arrangerer AKADEMIET et oplæg fra en mentorcoach samt erfaringsudveksling med tidligere mentorer. Efterfølgende vil 

der være mulighed for at møde de kommende mentees, og på baggrund af dette møde vælger mentees en mentor. Hver mentor tildeles ca. tre 

mentees.  

Da mentorprogrammet er valgfrit, kan det ikke garanteres at alle mentorer får tildelt mentees.  

Mentorer modtager et honorar på 500,- kr.   

Er du interesseret i at vide mere om AKADEMIETs mentorprogram så kontakt projektkoordinator Lena Bredlund (lb@ungetalenter.dk / 3121 5262) 

eller læs mere på www.ungetalenter.dk 

Intromøde 

Mentor og mentees præsenteres for 
hinanden 

Parringen sker på baggrund af faglige eller 
generelle interesser 

 

Fagligt møde 

Mentor arrangerer en faglig dag 

Det anbefales at den faglige dag består af en forelæsning og/eller deltagelse i en 
læsegruppe (mentees må gerne forberedes på relevant læsestof), relevante 

besøg i studiemiljøet (læsesal, mødested, labratorier eller lign.) og/eller besøg 
på en studierelevant arbejdsplads. 

 

Socialt møde 

Mentor arrangerer en social event 

Den sociale event kan være alt lige fra et besøg i fredagsbaren til en tur i teatret 
eller noget helt tredje. Det vigtigste er, at mentor og mentees får mulighed for 

at møde hinanden under lidt mere uformelle former. 

Afsluttende studievalgsmøde 

Mentor og mentees aftaler et møde kort inden eller lige efter endt 
3.g's eksamen 

Formålet med mødet er, at mentees kan få afklaret de sidste spørgsmål inden de 
skal søge optagelse på en videregående uddannelse 

mailto:lb@ungetalenter.dk

