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FREMTIDENS VALG 
 

I januar 2012 tager du hul på dit tredje semester på Akademiet for Talentfulde Unge. Vi håber, at 
du glæder jer lige så meget, som vi gør. 

Forårets program består af seks grundseminarer og en række tilvalgsarrangementer. 
Seminarrækken er skræddersyet til semesterets overordnede tema: Studievalg og orientering om 
videregående studier i Danmark og internationalt. 

Programmet er planlagt, så du kan udvide dit akademiske udsyn, indenfor alle tre store fakulteter. 
Indholdsmæssigt veksler aktiviteterne nemlig mellem workshops og forelæsninger.  

Vores seks grundseminarer er tilrettelagt således, at du dels får en bred introduktion til 
mulighederne for videregående studier i hovedstadsområdet, dels bliver introduceret til 
mulighederne for at gennemføre et universitetsstudie i udlandet. Der vil derfor være besøg på 
Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og 
Copenhagen Business School. Derudover laver vi sidst på semesteret to seminarer med et særligt 
fokus på internationale studier. Her deltager bl.a. repræsentanter fra det Internationale Kontor på 
Københavns Universitet, samt Danmark-Amerika Fondet, som i mange år har støttet danske 
studerendes universitetsstudier i Nordamerika.  

I tilgift til grundprogrammet tilbyder Akademiet også en lang række spændende 
tilvalgsarrangementer. Her er der mulighed for specialisering og for at møde kolleger fra 
Akademiets andre afdelinger og årgange. Tilvalgsprogrammet har en meget alsidig karakter. Der vil 
være en blanding af eksklusive foredrag, spændende virksomhedsbesøg med fokus på både 
faglighed, virksomhedsstyring, samt job- og uddannelsesmuligheder og endelig unikke oplevelser 
som bl.a. Videnskabsteater og læringsspillet ’Europas udfordringer’. Der er både mega-events og 
små intensive workshops, der alt i alt giver gode muligheder for at nørde igennem.  

Vi glæder os rigtigt meget til at guide dig igennem dette forårssemester og ser frem til mange 
spændende, udfordrende, provokerende, overraskende og utrolige oplevelser.  

Tag et kig igennem programmet og få overblik over, hvilke seminarer du ikke vil gå glip af, og husk 
at tilmelde dig med det samme. Vær også opmærksom på, at der på en række af tilvalg-
seminarerne er deltager-begrænsning, som fyldes op efter ”først-til-mølle”-princippet.  

Vel mødt! 

 

 Helle Schoubye  Mattias Rosenfeldt 
Projektkoordinator  Projektkoordinator 

_________________   _______________ 
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GUIDELINES  
 

 Mød til tiden!  

Det er dybt utjekket at komme for sent til en forelæsning med chefen for 
Microsoft Danmark eller Danmarks fremmeste forsker indenfor mikrobiologi! 
Det kunne jo desuden være, at du gik glip af nogle helt igennem geniale og 
uundværlige informationer. 

 Ryd op efter dig selv!  

Husk på, at du repræsenterer Akademiet og derfor bærer et medansvar for, at 
vi bevarer et godt ry ude i byen og dermed også vores gode 
samarbejdspartnere og sponsorer.  

 Vær åben!  

Akademiet er en enestående mulighed for at møde nye mennesker, finde nye 
interesser, etablere livsvarige venskaber, dyrke netværksrelationer og mulige 
samarbejdspartnere til fremtiden. Husk, at alle der går på Akademiet er valgt 
ud, fordi de har noget særligt at byde ind med. Og det gælder også dig selv  

 Tag chancen!  

Selvom noget måske umiddelbart ikke lyder, som noget du vil interessere dig 
for, så gå til det med et åbent sind. Ofte vil du blive overrasket over, hvor 
spændende det kan være at bevæge sig uden for sin comfort zone, og hvor 
meget man rent faktisk kan lære der. 

 Kommuniker!  

Akademiets vigtigste grundstof er dig og din oplevelse. Husk derfor altid at 
kommunikere til os, hvis der er noget, du synes, bør ændres, tilføjes, bevares, 
eller hvis du har en fantastisk idé til et seminar eller en workshop, du mener, 
vil være spændende og relevant. Vi lytter altid med et åbent sind og sætter 
stor pris på din feedback.  

 Vær aktiv!  

Jo mere du deltager og jo mere aktiv du er, jo større udbytte får du af din 
deltagelse på Akademiet. Vi lægger mulighederne frem for dig; det er op til 
dig at få det fulde potentiale ud af dem.  

 Hav det sjovt! 

Man lærer bedst, når man også har det sjovt! Husk at også at prioritere det 
sociale aspekt og nyd tiden sammen med de andre talenter. 
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GRUNDSEMINARER 
 
 
  

11. JAN 
 

SEMINAR K: STUDIEVALG OG ELITEUDDANNELSER PÅ 
KØBENHAVNS UNIVERSITET 

 

 Få overblik over mulighederne på Københavns Universitet 

 Hvordan kommer man tættere på en afklaring af studievalg? 

 Hvilke eliteuddannelser er der på Københavns Universitet?  

Uddannelsesservice på Københavns Universitet inviterer Akademiet for Talentfulde Unge 
på et arrangement med fokus på mulighederne for videreuddannelse på Københavns 
Universitet.  

 

Programmet rummer dels en overbliksgivende del, hvor de forskellige fakulteter på KU 
bliver præsenteret. Dels er der en workshop på programmet, der handler om afklaring af 
hvilke forventninger og krav du måtte have til din fremtidige uddannelse.  

 

Aftenen slutter med et særligt fokus på COME-PROGRAMMET (Copenhagen Masters of 
Excellence) og på to eliteuddannelser, der udbydes af Københavns Universitet.  

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

TID: ONSDAG D. 11. JAN. 2012 KL. 16.00-19.15. 

STED: KØBENHAVNS UNIVERSITET, NØRREGADE 10, KBH. K. 

 

 

___________________ 

http://www.ungetalenter.dk/
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15. MAR SEMINAR L: STUDIEVALG RUC 

 Få overblik over mulighederne på Roskilde Universitetscenter 

 Hvilken vision bygger RUC på og hvordan fungerer den i praksis? 

 Kan man studere til journalist og bo i Hovedstadsområdet? 

 

Roskilde Universitetscenter (RUC) inviterer Akademiet for Talentfulde Unge på et 
arrangement med fokus på mulighederne for videreuddannelse.  

Roskilde Universitet er langt fremme når det gælder eksperimenterende, nyskabende 
former for læring og generering af viden. 

RUC er karakteriseret ved interdisciplinær forskning og undervisning. Her bliver 
eksisterende grænser for viden flyttet gennem en problemorienteret tilgang. Fokus er 
på forskning såvel som uddannelse og universitetet har på flere områder høstet både 
national- og international anerkendelse. Samtidig udmærker RUC sig ved en stræk 
ambition om at føre universitet og samfund sammen. 

Programmet rummer dels et overblik over RUCs uddannelser, dels et par smagsprøver 
på den forskning, der foregår på RUC og sidst, men ikke mindst, et møde med RUC-
studerende, der vil fortælle om deres uddannelser og studiemiljøet på RUC. 

 
TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

TID:              TORSDAG D.15. MARTS 2012 KL. 16.30-19.30 

STED:          RUC, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE 
 

___________________ 

ANNONCERES SEMINAR M: STUDIEVALG DTU 

 Hvilke studier er der på Danmarks Tekniske Universitet 

 Hvad motiverer de studerende på DTU? 

 Hvad er Grøn Dyst? 

Fremtiden formes af ingeniører, der vil bruge deres vilje og talent på at udvikle kreative 
løsninger på samfundets problemer. Og Danmarks Tekniske Universitet tilbyder mere end 
20 forskellige veje at gå for den, der ser sig selv bidrage til de løsninger. Nogle af vores 
studerende tænder på at opdage nyt. Og andre jagter nye måder at kombinere velkendt 
viden på. Men fælles for dem er, at løsningerne bli’r til noget, fordi de udvikles i tæt 
kontakt med virkelighedens problemer.  
Danmarks Tekniske Universitet inviterer dig indenfor til en eftermiddag, der blandt andet 
byder på showkemi, rundvisning i laboratorier og oplæg fra studerende, der deltager i 
undervisningsinitiativet Grøn Dyst, der sætter fokus på bæredygtighed, klimateknologi og 
miljø i alle DTU´s uddannelser. 
 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

TID:              TIRSDAG D.17. April 16.00-19.30 

STED:          DTU, ANKER ENGELUNDSVEJ 1, 2800 LYNGBY 

___________________ 

http://www.ungetalenter.dk/
http://www.ungetalenter.dk/
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26. MAR SEMINAR N: STUDIEVALG CBS 

 

 Er CBS kun for folk der vil noget med handel? 
 Hvilket snit skal man have for at komme ind på International Business? 
 Hvad laver CBS-studerende når de ikke studerer? 

 
Copenhagen Business School (CBS) inviterer Akademiet for Talentfulde Unge på et 
arrangement med fokus på mulighederne for videreuddannelse på CBS.  

CBS er i dag et universitet med et bredt udbud af uddannelser.  Handel og økonomi er 
stadig et centralt omdrejningspunkt i Universitets udbud af uddannelser, men på CBS 
er der også mange nye studieområder, såsom filosofi, kommunikation, psykologi og 
kommunikationsteknologi.  

Programmet rummer dels et overblik over CBS’ uddannelser, dels et par smagsprøver 
på den forskning, der foregår på CBS og sidst, men ikke mindst, et møde med CBS-
studerende, der vil fortælle om deres uddannelser og studiemiljøet på CBS. 

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

TID:              26. MAR. 2012 KL. 14.00-17.00. 

STED:           CBS, SOLBJERG PLADS 3, 2000 FREDERIKSBERG 

 
 

___________________ 

10. APR SEMINAR O: STUDIER OG KARRIERE I EN GLOBALISERET 
VERDEN 

 Mød internationale studerende i København og få det omvendte perspektiv 

 Hvordan er mulighederne på det globale jobmarked? 

Seminarets første del handler om at studere internationalt. Her kan du møde repræsentanter 
fra Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, der faciliterer et netværk for internationale 
studerende i København. Morten King-Grubert introducerer til tankerne bag netværket og 
præsenterer sit syn på perspektiverne i at netværke internationalt.  
 
Herefter vil studerende fra CGAC-programmet diskutere egne valg, samt overvejelser og 
analyser af det at studere internationalt. 
Seminarets anden del handler om det internationale arbejdsmarked – både fra makro og et 
mikro perspektiv. Fremtidsforsker Sally Khallash indleder med en præsentation af sin 
forskning i de globale megatrends og hvordan disse påvirker jeres arbejdsvilkår og valg. 
Herefter fortæller Ulrik Lehrskov-Schmidt hvordan man kan dyrke og udfolde sit 
talentpotentiale og personlige målsætninger på det internationale arbejdsmarked. 

 
TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

TID: 10. APRIL 2012 KL. 16.00-20.30. 

STED: NØRRE GYMNASIUM, MØRKHØJVEJ 78, 2700 BRØNSHØJ 

___________________ 

http://www.ungetalenter.dk/
http://www.ungetalenter.dk/
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26. APR SEMINAR P: INTERNATIONALE STUDIER 

 Hvordan kommer man ind på et internationalt universitetsstudie? 

 Introduktion til mulighederne for Internationale studier gennem KU 

 Hvad er Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen?  

På dette seminar går vi i dybden med mulighederne for at studere internationalt 
som dansk universitetsstuderende eller ung akademiker. Fra det Internationale 
Kontor på Københavns Universitet skal vi høre om mulighederne for 
internationale studier når man er indskrevet på Københavns Universitet. 
På seminaret deltager også Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen, 
som igennem mange år har støttet og udviklet danske studerendes muligheder for 
at studere i Nordamerika.  
Samtidig vil en gruppe studerende, der har prøvet at studere i udlandet fortælle 
om deres oplevelser. 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

TID: 26. APRIL 2012 KL. 16.00-20.30. 

STED: NØRRE GYMNASIUM, MØRKHØJVEJ 78, 2700 BRØNSHØJ  

___________________ 

 

09. MAJ SEMESTERAFSLUTNING: JØRGEN BADENFLETH, MICROSOFT  

 Foredrag med efterfølgende reception 

Talentakademiet slutter semesteret med en festlig afslutning. Traditionen tro har 
vi en fremragende foredragsholder på programmet: Jørgen Badenfleth, direktør i 
Microsoft Danmark.   

Efter foredraget vil Gefion Gymnasium og Akademiet for Talentfulde Unge være 
værter ved en reception for elever og repræsentanter fra deltagerskolerne. 
NB! Alle årgange på talentakademiet og Talentkoordinatorer, rektorer og andre 
repræsentanter fra deltagerskolerne er inviteret til dette arrangement.  

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

TID: 09. MAJ 2012 KL. 16.00 – 19.00. 

STED: GEFION GYMNASIUM, ØSTER VOLDGADE 10, 1350 KBH. K. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ungetalenter.dk/
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TILVALGSSEMINARER 
 
  

21. JAN VIDENSFESTIVAL I DEN SORTE DIAMANT 

 Vincent F. Hendricks, professor 

 Per Fly, filminstruktør 

 Suzanne Brøgger, forfatter 

En række forfattere, kunstnere, forskere og journalister mødes lørdag d.21. januar i Den 
Sorte Diamant. Programmet, der strækker sig fra kl.10.00 formiddag til 22.00 aften, vil 
tælle foredrag, præsentationer, dueller, diskussioner og overraskelser. Bag arrangementet 
står Nyhedsmagasinet RÆSON i samarbejde med Dansk Magisterforening og Det 
Kongelige Bibliotek. Der vil være ikke færre end 25 oplægsholdere. Emnemæssigt 
spænder arrangementet bredt: kultur, kunst, politik, historie, videnskab. 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 10 (pladserne går til de første der melder sig til) 

TID: 21. JANUAR, 2012. KL. 10.00-22.00.  

STED:  DEN SORTE DIAMANT, SØREN KIERKEGAARDS PLADS 1, KØBENHAVN K. 

___________________ 

25. JAN KYS DEN GAMLE VERDEN FARVEL 

 Hvordan tager du styringen i dit liv? 

 Lær at bruge hver dag som platform til at blive bedre og dygtigere 

 Gør hæmmende overbevisninger til stærke og positive tanker 

Mød op og få en vitaminindsprøjtning af sociolog og tidligere jægerpilot Nicolai Moltke 
Leth, der motiverer dig til at udnytte dit fulde potentiale, bryde med frygt og tage ansvar 
for dit eget liv.  

Frygten for at fejle, for forandringer, for afvisningen eller endda for succes dræber mange 
initiativer og holder de fleste fast i en tilstand, der hverken gavner den enkelte eller 
omgivelserne. Hvis du ønsker at ændre dybtliggende vaner, kræver det mere end 
viljestyrke og små forandringer i hverdagen. Først når du begynder at sætte nye 
standarder og ændre din selvopfattelse, lærer du at bryde de gamle mønstre. Den største 
udfordring er derfor ikke at acceptere nye veje, men at glemme de gamle.  

Med dette seminar i baglommen kan du hæve din mentale overligger og forvandle 
hverdagens problemer til udfordringer. 

Det, der adskiller os som mennesker, er ikke hvad vi KAN, men hvad vi er VILLIGE til at 
gøre. Tag udfordringen op og kys den gamle verden farvel. 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 300 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 25. JANUAR, 2012. KL. 15.30-19.00 

STED:  NÆRUM GYMNAISIUM, NÆRUM HOVEDGADE 30, 2850 NÆRUM 

___________________ 

http://www.ungetalenter.dk/
http://www.ungetalenter.dk/
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31. JAN  

VIS MIG DIN HJERNE OG JEG SKAL SIGE DIG, HVEM DU ER – 
VIDENSKABSTEATER  

 Kan man se et menneskes personlighed på et billede af hjernen? 

 Bliv klogere på Alzheimers og epilepsi 

 Se om det er muligt at formidle hjerneforskning gennem teateret 

Det er HJERNEN der er i rampelyset i denne forestilling fra Videnskabsteatret, hvor fem 
forskellige emner om hjernen foldes ud for publikum af både forskere og skuespillere. 
Akademisk forelæsning blandes med musik, teater og debat og på denne måde bliver de 
store spørgsmål om vores komplicerede hjerne lyslevende for os. 

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 300 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 31. JANUAR, 2012. KL. 18.45-21.30  

STED:  AUDITORIUM 1, PANUMINSTITUTTET, BLEGDAMSVEJ 3B, 2200 KBH. N 

 

 ___________________ 

25. FEB  

EUROPAS UDFORDRINGER 

 Hvordan vil Europa som region klare sig i fremtiden? 

 Bliver Europa en udkantsregion? 

 Hvordan skal Europa klare sig i det globale videns-kapløb? 

 

Europa i Verden er et debatspil, hvor deltagerne igennem en styret proces 
debatterer fire store udfordringer i forhold til Europas fremtid og formulerer en 
række policy-rettede idéer og råd.  

De fire udfordringer i fokus er: EUROPA SOM UDKANTSREGION, NÅR EUROPA 
BLIVER GRÅHÅRET, EUROPAS ROLLE I KLIMAKRISEN og EUROPA I VIDENS-
KAPLØBET. 

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 100 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 17. MARTS 2012, Kl. 11.00 – 16.00 

STED:  NØRRE GYMNASIUM, MØRKHØJVEJ 78, 2700 BRØNSHØJ. 

 

___________________ 

http://www.ungetalenter.dk/
http://www.ungetalenter.dk/


Forår 1.g 
Årgang 2010 

 
 
 

10 

 

12. MAR MICROSOFT DANMARK 

MEGATRENDS I INFORMATIONSTEKNOLOGIEN 

 Nye trends i IT-industrien 

 Hvordan defineres fremtidens standarder og succeser? 

Dette spændende besøg todelte arrangement begynder med foredrag om IT 
trends, nye teknologier, fremtidens standarder indenfor it-branchen. Hvordan vil 
det hele se ud om 10-20 år? Hvilke teknologier vil vinde og hvilke vil forsvinde? 
Dernæst følger et tilbud om indsigt i en række it-programmer, som kan hjælpe dig 
til at bruge mindre tid på opgaveløsning og få styr på og overblik over dit 
akademiske arbejde.  

STUDY SMARTER - IT-ACADEMY – KICK OFF 

 Vil du have nye værktøjer, der kan forbedre din studieteknik 

 Vil du studere smartere, spare tid og få højere karakterer? 

Se hvordan Windows, OneNote og PowerPoint måske kan hjælpe dig til bedre 
resultater. Endvidere præsenteres IT-Academy, et træningstilbud som Microsoft 
Danmark stiller til rådighed for alle deltagere på Akademiet. I dette forløb vil du få 
adgang til en række onlinekurser, hvor du kan træne din brug af programmerne. 
Det er ambitionen, at du senere på semesteret kan blive Microsoft-certificeret. 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 200 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 12. MARTS 2012, KL. 16.00-20.00 

STED:  MICROSOFT, TUBORG BOULEVARD 12, 2900 HELLERUP 

___________________ 

19. MAR VIRKSOMHEDSBESØG PÅ COLOPLAST 

 Introduktion til Coloplast  

 Hands on workshops 

 Fokus på karriereveje og muligheder i en multinational virksomhed 

Besøget er en introduktion til Coloplast som virksomhed, deres produkter og 
forretningsgang. Der vil være et introducerende oplæg efterfulgt af to break out 
sessions i workshop grupper. Her vil der blive vist eksempler på Coloplasts 
produktlinje og de mange overvejelser, der indgår, f.eks. forholdet mellem 
funktionalitet og design. 
Bagefter vil der være fokus på ansættelse og tests, samt karriereveje. 
Besøget er et heldagsbesøg. 

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 60 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 19. MARTS 2012 KL. 09.15 – 16.00   

STED:  COLOPLAST, HOLTEDAM 1, 3060 HUMBLEBÆK 

http://www.ungetalenter.dk/
http://www.ungetalenter.dk/
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20. MAR 
21. MAR 
22. MAR 
23. MAR 

NATURVIDENSKABELIG METODE I PRAKSIS 

 Indføring i den naturvidenskabelige metode 

 Besøg i de videnskabelige samlinger 

 Afprøvning af hypoteser i praksis 

Hands on workshop som omhandler arbejdet med den naturvidenskabelige 
metode. Der vil blive øvet i at opstille, vurdere og teste naturvidenskabelige 
hypoteser i overensstemmelse med naturvidenskabelig metodik.  
Der vil ligeledes være et besøg i de videnskabelige samlinger. 
 
BEMÆRK: Arrangementet varer 2 timer og afholdes 4 gange. 
 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 4x24 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID:  20.+21.+22.+23. MARTS 2012, KL.14.00-16.00  

STED:  ZOOLOGISK MUSEUM, STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, 
UNIVERSITETSPARKEN 15, 2100 KBH. Ø. 

 

___________________ 

27. MAR EKSKLUSIVT BESØG OG WORKSHOP PÅ SYSTEMBIOLOGI OG 
BIOTECH ACADEMY (DTU) 

 

 Teoretisk indføring i systembiologi på DTU 

 Praktiske workshops med afprøvning af teorier 

 Møde med elitestuderende  

Et intensivt dagseminar med forelæsning og efterfølgende workshop afholdt af 
studerende ved DTU. På workshoppen vil der blive mulighed for at arbejde 
intensivt med at afprøve teori i virkeligheden. Derudover vil der også være en 
introduktion til Biotech Academy, som laver undervisningsmaterialer indenfor 
bioteknologisk forskning. Biotech Academy er startet og køres af elitestuderende 
på DTU. 

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 25 (pladserne går til de første der melder sig til) 

TID: 27. MARTS 2012, KL. 9.30 – 16.00  

STED:  DTU, ANKER ENGELUNDSVEJ 1, 2800 LYNGBY 

 

___________________ 

http://www.ungetalenter.dk/
http://www.ungetalenter.dk/
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18. APR VIRKSOMHEDSBESØG PÅ NOVO NORDISK 

 

 -Hvordan er Novo Nordisk blevet en af Danmarks mest succesfulde virksomheder? 

 -Hvad gør Novo, hvis de opfinder et præparat, der kan kureresukkersyge?  

 -Få et vue over de mange karriereveje indenfor Novo Nordisk 

 
Novo Nordisk A/S inviterer Akademiet på Talentfulde Unge på besøg til en 
eftermiddag med udvidet introduktion til Novo Nordisk faciliteter i Hillerød. 
Besøget indeholder et blik ind i en af Danmarks mest succesfulde virksomheder, 
hvor vi særligt vil fokusere på de mange forskellige jobfunktioner og 
karrieremuligheder der findes i organisationen bag Novo Nordisk.. 
 

Besøget er opdelt i to dele. Vi møder op i to hold a 25 elever, der vil begynde 
besøget på hhv. del 1 og del 2, hvorefter der byttes).  

Del 1 indeholder præsentation, rundvisning og en praktisk opgave.  

Del to indeholder faglige oplæg og en diskussion af karrieremulighederne i Novos 
organisation. 

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 50 (pladserne går til de første der melder sig til) 

TID: 18. APRIL 2012, KL. 10.45-16.00 

STED:  RECEPTIONEN 20K, NOVO NORDISK HILLERØD, BRENNUM PARK, 3400 
HILLERØD 

___________________ 
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20. APR ANTROPOLOGI PÅ AARHUS UNIVERSITET (I KBH.) 

 

 Introduktion til Aarhus Universitet 

 Forelæsning 

 Workshop 

Besøget er en introduktion til Aarhus Universitet og de mange uddannelser, der 
tilbydes her. Dagen er en indføring i de mange forskellige vinkler og tilgange til 
faget Antropologi.  
"Et ’menneskeligt’ eksperimentarium 
 
Antropologi (’viden om mennesket’) er blandt de mest populære studier for 
landets gymnasieelever at blive optaget på. Hér interesserer man  sig for hvordan 
mennesker verden over lever deres liv, og man studerer folk og kulturer i fjerne 
egne som Papua Ny Guineas jungle såvel som i lokale ’udenfor vores egen dør’-
kulturer (som fx fankulturer, medarbejderkulturer, behandlingskulturer og meget 
andet). Typisk opdeler man antropologien i socialantropologi og biologiske 
antropologi. Hvor socialantropologien overordnet studerer hvordan mennesker 
’opererer’ i de samfund de lever i, er den biologiske antropologi mere optaget af 
menneskehedens fysiologiske udvikling.  
 
Dermed er mennesket som socialt og kulturelt individ på sin vis også godt dækket 
ind… eller er den? Kunne man forestille sig, at der er tendenser i nutidens (og 
fremtidens) samfund, som antropologien endnu ikke har fået øjenene op for? Hvad 
ville der fx komme ud af, hvis man forsøgte at mikse en cocktail af antropologi, 
hjerneforskning og medievidenskab? Hvilken viden, vil det kunne bringe? Et svar 
på den eksplosive vækst i tv kanalernes realityserier? Eller miksede antropologi 
med pædagogik og læring? Et svar på danske børns tilsyneladende faldende 
læsefærdigheder? 
 
Udover en præsentation af hvad antropologi er, vil arrangementet byde på et 
antropologisk eksperimentarium, hvor emner som facebookgenerationen og 
meget andet bliver sat under antropologens lup." 
 
TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 150 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 20. APRIL, KL. 09.15-15.00  

STED:  AARHUS UNIVERSITET, TUBORGVEJ 164, 2400 KBH. NV. 

 

 

 

 

___________________ 
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24. APR WORKZ – INNOVATION OG FORANDRING 

 Kreativitet og udvikling i konsulentbranchen 

 Rollespil som værktøj til læring og forandring 

 Humanistiske kompetencer omsat til forretning 

WORKZ inviterer Akademiet til et eksklusivt kig ind i maskinrummet på en unik 
konsulentvirksomhed. Foruden rådgivning, facilitering og konceptudvikling 
producerer WORKZ film, involverende læringsspil og procesværktøjer. WORKZ er 
kendt blandt Danmarks største virksomheder (bl.a. Novo Nordisk, ISS, Arla, Dong 
Energy, DSB og Danske Bank) for sine skræddersyede spilværktøjer, der bruges 
inden for forandringsledelse, projektledelse og innovation. 
Dagen vil dels indeholde foredrag om virksomheden Works’ særlige produkter med 
et fokus på den faglighed der ligger bag. Dels indeholder programmet en 
innovationsworkshop. 

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 25 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 24. APRIL, KL: 14.00-17.30 

STED:  WORKZ A/S, KRONPRINSESSEGADE 20, 1306 KBH. K 

 

___________________ 

02. MAJ KONSULENT I ERHVERVSLIVET  

 Hvad skal der til for at gøre karriere som business consultant i erhvervslivet? 

 Hvordan fungerer et konsulenthus? 

Mange ingeniører, jurister, cand. polit’er og et stigende antal humanister havner 
før eller siden i konsulentstillinger. På denne workshop introducerer Waqas 
Akhtar til et kig ind i erhvervskonsulentens hverdag. Du får indsigt og indblik i 
hvilke kompetencer, der skal til i konsulentverdenen for at gøre karriere i denne 
branche. På workshoppen vil du blive introduceret til en konkret problemstilling og 
lære at anvende et basalt arbejdsredskab fra konsulentens hverdag. Waqas Akhtar 
har en karriere bag sig i Rambøll, NNIT, BearingPoint og Deloitte Deloitte Business 
Consulting. Han er diplomingeniør fra DTU, og har en HD i økonomistyring og 
procesledelse fra CBS.   

 

TILMELDING: WWW.UNGETALENTER.DK 

DELTAGERPLADSER: 30 (pladserne går til de første, der melder sig til) 

TID: 02. MAJ 2012, KL. 16.30-20.00 

STED:  NØRRE GYMNASIUM MØRKHØJVEJ 78, 2700 BRØNSHØJ 
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*** 
NB:  PROGRAMÆNDRINGER KAN FOREKOMME 

 ÆNDRINGER ANNONCERES LØBENDE PÅ AKADEMIETS 
HJEMMESIDE OG VIA MAIL.  
 


