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VIL DU MERE?
AKADEMIET er et to-årigt talentprogram med fokus på
faglighed og fællesskab. Du behøver ikke at være et geni for
at følge med, 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.
ATU er nørderi på A-niveau med faglige udfordringer, dygtige
undervisere og herlige jævnaldrende. Jeg er blevet klogere på alt fra
diplomatiets kunst til den nyeste forskning i neurodegenerative sygdomme.
- Thea Bladt Hansen (Årgang '16)

KEEP LEARNING
På AKADEMIET får du mulighed for at deltage i
forelæsninger på universitetet, eksklusive faglige workshops,
seminarer og foredrag med nogle af Danmarks klogeste
hoveder. Med AKADEMIET får du også mulighed for at
besøge nogle af Danmarks mest spændende virksomheder.
Derudover har vi hvert år en akademisk sommercamp.
Aktiviteterne ligger så vidt muligt uden for din almindelige
undervisning. Du skal deltage i 4 obligatoriske seminarer pr.
semester - altså ca. 1 gang om måneden hvert forår/efterår.
Det er et kæmpe privilegium at være med i ATU. Igennem
ATUs enestående tilbud har jeg opnået en faglig og personlig
alsidighed, der inspirerer mig i hverdagen og åbner døre til nye
muligheder i fremtiden.
- Tomáš Zdychavský (Årgang '15)

OPTAGELSE STARTER MED DIG
Det er dit gymnasium, der finansierer din deltagelse i
AKADEMIET. Derfor skal du have opbakning derfra for at
søge ind. Kontakt en af dine lærere eller talentkoordinatoren og fortæl dem mere om din interesse for
AKADEMIET.
Kun elever fra 1.g. kan søge om optagelse og der er
typisk mange ansøgere, så det er vigtigt at du gør dig
umage med din ansøgning. AKADEMIET skal modtage
alle ansøgninger fra dit gymnasium senest d. 15. januar.
Spørg dit gymnasium præcis hvornår de skal have din
ansøgning!
ATU er summen af over 200 forskellige og fantastiske
personligheder, der samles for at blive klogere på verden og sig
selv. Kort sagt er ATU en katapult til spændende videnskab og fede
venskaber.
- Frederik Hyldgaard Thomsen (Årgang '1 4)
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