
DIT 2. SEMESTER PÅ AKADEMIET

Kære deltager, 

Så er vi klar til 2. semester på ATU, hvor den røde tråd bliver formidling. Vi sætter fokus på klar 
skriftlig formidling, og vi lærer at fange publikums opmærksomhed med gode taler. Målet er at 
give dig konkrete værktøjer og inspiration til at blive en bedre formidler. Men vi træder også et 
skridt tilbage og tager et kritisk kig på formidling i den digitale tidsalder – kender du til dine digitale 
fodspor?

På 2. semester skal du deltage i 4 obligatoriske seminarer: Seminar E, Seminar F, Seminar G og 
Seminar H. Fra 11. august kan du tilmelde dig seminarerne på www.ungetalenter.dk via din profil. Her 
finder du samtidig datoerne for de enkelte seminarer. 

Har du fået den flotte ATU-drikkedunk?  
Fremover vil vi ikke uddele vandflasker til seminarerne, så husk din ATU-flaske til aktiviteterne. Har du 
endnu ikke fået en drikkedunk, så vil du få en til Seminar E. 

Vi glæder os til at se dig. 

Mange hilsner 
ATU ØST

Mørkhøjvej 78  l  2700 Brønshøj  l  info@ungetalenter.dk  l  ungetalenter.dk

DE OBLIGATORISKE SEMINARER

• Seminar E: Skriv klart 
 Klar skriftlig formidling. Uanset hvilket studie du vælger, er det afgørende, at du  
 kan formidle de faglige pointer i en fokuseret, overskuelig og læsevenlig form.   
 Retoriker Christina Pontoppidan giver nogle helt konkrete anvisninger på, hvordan  
 du lærer at skrive klart. 

• Seminar F: Fang publikum 
 På dette seminar er mundtlig formidling i fokus. Du kommer til at arbejde med,  
 hvordan du bedst muligt fanger dit publikum og overbeviser dem om dine faglige  
 pointer.

• Seminar G: Digitale fodspor 
 Hvad kan dine personlige digitale data bruges til, og hvilke overvejelser skal du gøre  
 dig, før du inviterer din kommende arbejdsgiver indenfor til et kig? På dette seminar  
 vil Pernille Tranberg, rådgive i privacy og dataetik, fortælle om, hvordan data er i fuld  
 gang med at forandre vores samfund i samme grad som industrialiseringen gjorde.

• Seminar H: Nærmere info følger


