Region Syddanmark

PROGRAM FORÅR 2013
ÅRGANG 2012 – FYN & JYLLAND

Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!
Foråret 2013 består af 4 obligatoriske og 1 frivilligt seminar.
Tilmelding sker på hjemmesiden.

Forårets fokus:
Akademiske Tankegang

VELKOMMEN TIL AKADEMIET!
Akademiet for Talentfulde Unge starter i januar 2012 den nye
årgang ’12 op med hele to afdelinger. Med en afdeling på Fyn og en i
Jylland dækker vi derfor nu hele Region Syddanmark og med søsterakademier i både Region Hovedstaden og Region Midt, kan man
roligt sige, at Akademiet så småt er ved at være landsdækkende.
Som nye elever på årgang ’12 inviterer vi dig til at deltage i
Akademiets spændende forårsprogram, der består af en række
obligatoriske seminarer og et frivilligt arrangement, som er
skræddersyet til semestrets overordnede tema: Akademisk
Tankegang.
Vi glæder os rigtigt meget til at guide dig igennem dette
forårssemester og ser frem til mange spændende, udfordrende,
provokerende, overraskende og utrolige oplevelser sammen med jer.
Tag et kig igennem programmet og få overblik over, hvor og hvornår
det går løs og husk at tilmelde dig på hjemmesiden med det samme.
Vel mødt!

Janne Hansen
Projektleder

GUIDELINES
Mød op og kom til tiden!
Det er dybt utjekket at ikke at møde op eller komme for sent til en forelæsning med chefen for
en stor virksomhed eller Danmarks fremmeste forsker indenfor mikrobiologi! Det kunne jo
desuden være, at du gik glip af nogle helt igennem geniale og uundværlige informationer. Vi
forventer derfor du møder op til alle obligatoriske seminarer og de frivillige, som du tilmelder
dig.
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 dér.
Kommunikér!
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.

SEMINAR A
- OBLIGATORISK

Talent og brugen af talent
 Seminar om talent og innovation ved Ph.d. Jane Morthorst

Fakta- Fyn
Tid:
Sted:

7. februar
16.00-20.00
Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C

Fakta- Jylland
Tid:
Sted:

8. februar
16.00-20.00
Alssundgymnasiet
Grundtvigs Allé 86
6400 Sønderborg

SEMINAR B
- OBLIGATORISK

Etik
 Seminar om etik ved Søren Askegaard, Ph.d. i marketing. På Fyn deltager
desuden Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor i kulturvidenskab, og
i Jylland deltager Linea Nielsen, cans.mag. i filosofi.

Fakta - Fyn
Tid:
Sted:

13. marts
16.00-20.00
Svendborg Erhvervsskole
Skovsbovej 43
5700 Svendborg

Fakta - Jylland
Tid:
Sted:

15. marts
16.00-20.00
Esbjerg Gymnasium
Spangsbjerg Møllevej 310
6705 Esbjerg Ø

SEMINAR C
- OBLIGATORISK

Introduktion til
SDUs forskellige fakulteter
 Gennem en rækkeoplæg ved forskellige Ph.d.-studerende får du et indblik i
de forskellige fakulteter på universitetet

Fakta - Fyn
Tid:
Sted:

Fakta - Jylland

13. april
10:00 - 17:00
SDU
Campusvej 55
5230 Odense M

Tid:

20. april
10:00 - 17:00
Alsion
Alsion 2
6400 Sønderborg

Sted:

SEMINAR D
- OBLIGATORISK

Akademisk Tankegang
 Seminar om akademisk tankegang ved institutleder ved klinisk institut, Kim Brixen

Fakta - Fyn
Tid:
Sted:

7. maj
16.00 - 20.00
Midtfyns Gymnasium
Holmehøjvej 4
5750 Ringe

Fakta - Jylland
Tid:
Sted:

21. maj
16.00 - 20.00
Ribe Handelsskole
Skyttevej 29
6760 Ribe

’

SEMINAR E
- FRIVILLIGT

Frivilligt seminar

Fakta

 Fællesarrangement for hele årgang
2012. Indhold og praktisk info følger
senere

Tid:

Meddeles senere

Sted:

Meddeles senere

40

Obligatorisk

SUMMER CAMP
Årets summer camp afholdes 5. – 10. august 2013
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!!!! Tilmelding åbner snart.

NB: Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
Ændringer annonceres løbende på akademiets hjemmeside og via mail.
Akademiet For Talentfulde Unge
v/ Faaborg Gymnasium
Sundagervej 42
5600 Faaborg
Tlf. 6261 8910
jh@ungetalenter-regionsyd.dk
www.ungetalenter-regionsyd.dk

