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VELKOMMEN	  TIL	  AKADEMIET	  &	  1.	  SEMESTER	  
	  
Som	  ny	  elev	  i	  Akademiet	  glæder	  det	  os	  at	  kunne	  præsentere	  dig	  for	  et	  spændende	  forårsprogram,	  
der	  består	  af	  4	  obligatoriske	  seminarer	  under	  temaet:	  Akademisk	  Tankegang	  &	  Metode,	  samt	  en	  
række	  frivillige	  aktiviteter	  inden	  for	  alverdens	  spændende	  fag	  og	  emner.	  
	  
Du	  vil	  i	  det	  obligatoriske	  program	  blive	  præsenteret	  for	  en	  række	  seminarer,	  som	  er	  en	  
introduktion	  til	  den	  akademiske	  verden;	  dens	  videnskabelige	  arbejdsmetoder	  og	  fagspecifikke	  
teoretiske	  videnskabsdiskussioner.	  
	  
Vi	  starter	  semestret	  med	  seminar	  A	  Talent	  i	  Spil,	  som	  er	  en	  introduktion	  til	  Akademiet,	  vores	  
arrangementer,	  forventning	  til	  Akademiet	  og	  dig,	  samt	  en	  mulighed	  for	  at	  lære	  de	  andre	  Akademi-‐
elever	  i	  din	  årgang	  at	  kende.	  Dette	  følges	  op	  af	  seminar	  B	  Akademisk	  Tankegang	  &	  Etik,	  som	  er	  en	  
indføring	  i	  det	  grundlæggende	  parameter	  for	  videnskabens	  problemfelter	  –	  det	  være	  sig	  
humanistisk	  såvel	  som	  naturvidenskabeligt;	  nemlig	  etik.	  Foråret	  rundes	  af	  med	  seminar	  C	  
Akademisk	  Metode,	  som	  består	  af	  3	  universitetsbesøg	  på	  SDU	  indenfor	  de	  tre	  overordnede	  
områder:	  Humaniora,	  Naturvidenskab	  (inkl.	  Teknik	  og	  Sundhedsvidenskab)	  og	  Samfundsvidenskab	  
(inkl.	  Business).	  Besøgene	  skal	  give	  dig	  et	  konkretiseret	  og	  håndgribeligt	  billede	  af,	  hvad	  det	  vil	  
sige,	  at	  studere	  indenfor	  de	  respektive	  fakulteter.	  Du	  deltager	  i	  2	  ud	  af	  de	  3	  besøg,	  og	  du	  vælger	  
selv,	  hvilke	  2	  alt	  efter	  din	  interesse	  og	  hvor	  der	  er	  plads.	  Pladserne	  besættes	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐
princippet.	  
	  
Akademiet	  er	  desuden	  stolt	  af	  at	  kunne	  præsentere	  et	  stærkt	  udbygget	  katalog	  af	  frivillige	  
aktiviteter	  i	  foråret.	  Disse	  frivillige	  aktiviteter	  er	  et	  tagselvbord	  af	  spændende	  og	  fagspecifikke	  
arrangementer.	  Foråret	  byder	  på	  alt	  lige	  fra	  historisk	  besøg	  på	  Dybbøl,	  foredrag	  om	  Challenger,	  
workshops	  om	  lingvistik,	  workshops	  ved	  SDU	  indenfor	  biologi,	  litteratur,	  journalistik,	  idræt,	  
teknik,	  fysik,	  samfundsvidenskab	  og	  økonomi,	  besøg	  på	  OUH	  og	  Biomedicinsk	  Laboratorium,	  
uddannelsesbesøg	  på	  DTU	  og	  CBS	  til	  spændende	  arrangementer	  ved	  Odense	  Teater	  og	  Odense	  
Symfoni.	  De	  frivillige	  aktiviteter	  er	  åbne	  for	  alle	  Akademiet	  Region	  Syds	  elever	  og	  der	  er	  
begrænset	  antal	  pladser	  pr.	  arrangement.	  Akademiet	  kan	  kun	  på	  det	  stærkeste	  anbefale	  dig	  at	  
benytte	  dig	  af	  disse	  unikke	  muligheder	  for	  at	  blive	  klogere	  på	  forskellige	  fagområder.	  Bemærk,	  at	  
tilmelding	  til	  de	  frivillige	  arrangementer	  forpligter,	  da	  du	  potentielt	  tager	  en	  plads	  fra	  en	  anden.	  
	  
Foråret	  rundes	  af	  med	  en	  stor	  semesterafslutning	  for	  alle	  Akademiet	  Region	  Syds	  elever	  med	  
foredraget	  Strategisk	  Networking	  –	  Nu!!	  ved	  Soulaima	  Gourani	  og	  masser	  af	  socialt	  samvær.	  
	  
Vi	  anbefaler,	  at	  du	  kigger	  programmet	  godt	  igennem	  og	  får	  noteret	  datoerne	  for	  de	  obligatoriske	  
seminarer	  i	  din	  kalender	  med	  det	  samme	  samt	  overvejer,	  hvilke	  frivillige	  aktiviteter,	  du	  vil	  deltage	  
i.	  Der	  er	  mange	  spændende	  ting	  på	  programmet	  og	  sparsomt	  med	  tid.	  Så	  tænk	  dig	  godt	  om!	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  dig.	  Vel	  mødt!	  

Janne	  Hansen	  
Projektleder	  

	  
__________________	  



	  

GOOD	  TO	  KNOW	  

Obligatoriske	  Seminarer	  og	  Frivillige	  Aktiviteter	  
	  
Deltagelse	  i	  obligatoriske	  seminarer	  er	  påkrævet,	  med	  mindre	  man	  har	  en	  gyldig	  fraværsårsag	  (sygdom	  
el.lign.).	  Udeblivelse	  fra	  flere	  obligatoriske	  seminarer	  vil	  resultere	  i,	  at	  du	  bliver	  kontaktet	  af	  din	  
talentkoordinator	  /	  Akademiet	  ang.	  dit	  engagement.	  For	  at	  få	  diplom	  skal	  du	  altså	  have	  et	  aktivt	  fremmøde.	  
Frivillige	  aktiviteter	  er	  lige	  netop	  dét	  –	  frivillige	  J	  Men	  vi	  opfordrer	  dig	  klart	  til	  at	  udvide	  din	  horisont	  ved	  at	  
deltage	  i	  et	  enkelt	  eller	  flere	  af	  de	  frivillige	  aktiviteter!	  Bemærk,	  at	  der	  er	  begrænset	  antal	  pladser	  på	  de	  
frivillige	  aktiviteter	  og	  pladserne	  tildeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  

Tilmelding	  
	  
Du	  skal	  via	  hjemmesiden	  aktivt	  tilmelde	  dig	  de	  obligatoriske	  seminarer	  samt	  de	  frivillige	  aktiviteter,	  som	  du	  
ønsker	  at	  deltage	  i.	  Tilmeldingen	  åbner	  mandag	  d.	  6.	  januar	  2014.	  Tilmeldingen	  er	  åben	  indtil	  en	  uge	  før	  de	  
forskellige	  seminarer	  og	  aktiviteter	  løber	  af	  stablen.	  Men	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  gå	  ind	  og	  tilmelde	  dig,	  med	  
det	  samme	  tilmeldingen	  åbner!	  

Vælg	  omhyggeligt	  
	  
Grundet	  pladsbegrænsning	  på	  de	  frivillige	  aktiviteter,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  du	  er	  er	  omhyggelig,	  når	  du	  vælger	  
dig	  ind	  på	  en	  aktivitet.	  Husk	  at	  du	  optager	  pladsen	  for	  en	  anden,	  så	  vær	  sikker	  på,	  at	  det	  er	  noget	  du	  kan	  og	  
har	  overskud	  til	  at	  deltage	  i.	  En	  tilmelding	  til	  en	  frivillig	  aktivitet	  forpligter	  altså.	  

Venteliste	  
	  
Hvis	  du	  tilmelder	  dig	  et	  seminar	  eller	  en	  aktivitet,	  hvor	  alle	  pladserne	  er	  besat,	  ryger	  du	  på	  venteliste.	  Skulle	  
du	  være	  heldig	  at	  få	  en	  plads,	  informeres	  du	  pr.	  mail.	  Har	  du	  tilmeldt	  dig	  et	  seminar	  i	  en	  aktivitetsgruppe	  
(seminar	  C)	  og	  står	  på	  venteliste	  til	  et	  andet	  seminar	  i	  samme	  gruppe,	  vil	  du	  –	  såfremt	  du	  får	  en	  plads	  –	  
automatisk	  blive	  frameldt	  dit	  andetvalg.	  

Sygdom	  og	  Afbud	  
	  
Husk	  at	  melde	  fra	  på	  hjemmesiden	  hvis	  du	  bliver	  syg	  eller	  forhindret	  i	  at	  deltage	  i	  et	  obligatorisk	  seminar	  
eller	  en	  frivillig	  aktivitet.	  Er	  det	  et	  obligatorisk	  seminar,	  som	  du	  desværre	  ikke	  deltager	  i,	  skal	  du	  desuden	  
sende	  en	  mail	  til	  Akademiet	  med	  begrundelse	  for	  dit	  fravær.	  Hvis	  du	  melder	  sent	  afbud	  (få	  dage	  før)	  på	  en	  
frivillig	  aktivitet,	  skal	  du	  også	  give	  Akademiet	  besked	  pr.	  mail.	  

Ændringer	  –	  BEMÆRK	  
	  
Der	  kan	  forekomme	  ændringer/aflysninger	  i	  programmet.	  Husk	  derfor	  altid	  at	  tjekke	  aktiviteten	  på	  
hjemmesiden,	  da	  det	  er	  her	  ændringer	  i	  f.eks.	  tidspunkt	  eller	  mødested	  annonceres.	  Hold	  desuden	  øje	  med	  
facebook-‐gruppen,	  hvor	  forskellig	  info	  også	  kommer	  ud.	  

Forplejning	  
	  
Akademiet	  sørger	  for	  mad	  og	  drikkelse	  til	  dig	  til	  alle	  obligatoriske	  seminarer.	  Du	  skal	  dog,	  med	  mindre	  
andet	  oplyses,	  selv	  medbringe	  madpakke	  og	  drikkelse	  til	  de	  frivillige	  aktiviteter,	  hvor	  der	  er	  indlagt	  
spisepause.	  
	   	  



	  

GUIDELINES	  
	  

• Mød	  op	  og	  kom	  til	  tiden!	  	  
	  
Det	  er	  dybt	  utjekket	  ikke	  at	  møde	  op	  eller	  komme	  for	  sent	  til	  en	  forelæsning	  med	  chefen	  for	  en	  
stor	  virksomhed	  eller	  Danmarks	  fremmeste	  forsker!	  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,	  samt	  er	  der	  i	  god	  tid,	  så	  du	  er	  klar	  til	  
at	  starte,	  når	  underviseren	  er	  klar.	  
	  

• 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	  hos	  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	  J	  
	  

• 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-‐	  &	  AKTIVITETSKALENDER	  FORÅR	  2014	  
	  

DATO	   ARRANGEMENT	   TYPE	   PLADSER	  

28.	  januar	   SEMINAR	  A	  SYDJYLLAND	   Obligatorisk	  SYDJYLLAND	   ALLE	  

29.	  januar	   SEMINAR	  A	  FYN	   Obligatorisk	  FYN	   ALLE	  

3.	  februar	   ODENSE	  TEATER:	  KLASSIKEREN	  
ONKEL	  VANJA	  

Frivillige	   25	  

6.	  februar	   BESØG	  BIOMEDICINSK	  
LABORATORIUM,	  SDU	  

Frivillig	   20	  

26.	  februar	   BESØG	  CP3ORIGINS,	  SDU	   Frivillig	   40	  

27.	  februar	   BESØG	  DTU	   Frivillig	   10	  

5.	  marts	   SEMINAR	  B	  FYN	  &	  SYDJYLLAND	   Obligatorisk	  FYN	  &	  SYDJYLLAND	   ALLE	  

6.	  marts	   ODENSE	  SYMFONI:	  BEETHOVENS	  
TRIPEL	  

Frivillig	   25	  

12.	  marts	   BESØG	  JOURNALISTIK,	  SDU	   Frivillig	   60	  

13.	  marts	   BESØG	  
INGENIØRUDDANNELSERNE,	  SDU	  

Frivillig	   28	  

19.	  marts	   BESØG	  HUMANIORA,	  SDU	   Frivillig	   26	  

20.	  marts	   BESØG	  VIRKSOMHEDSLEDELSE	  &	  
ØKONOMI,	  SDU	  

Frivillig	   28	  

26.	  marts	   CHALLENGER	   Frivillig	   40	  

27.	  marts	   LINGVISTIK	   Frivillig	   28	  

1.	  april	   BESØG	  OUH,	  SDU	   Frivillig	   40	  



	  

DATO	   ARRANGEMENT	   TYPE	   PLADSER	  

8.	  april	   SEMINAR	  C1	  FYN	  &	  SYDJYLLAND	   Obligatorisk	  FYN	  &	  SYDJYLLAND*	   165	  

22.	  april	   BESØG	  IDRÆT	  &	  SUNDHED,	  SDU	   Frivillig	   40	  

25.	  &	  26.	  april	   TECH	  TRAINING	   Frivillig	   20	  

29.	  april	   SEMINAR	  C2	  FYN	  &	  SYDJYLLAND	   Obligatorisk	  FYN	  &	  SYDJYLLAND*	   165	  

30.	  april	   BESØG	  CBS	   Frivillig	   10	  

5.	  maj	   1864	  DYBBØL	  BANKE	   Frivillig	   25	  

6.	  maj	   SEMINAR	  C3	  FYN	  &	  SYDJYLLAND	   Obligatorisk	  FYN	  &	  SYDJYLLAND	   165	  

8.	  maj	   BESØG	  WAR	  STUDIES,	  SDU	   Frivillig	   30	  

10.	  &	  11.	  maj	   BESØG	  BIOLOGISK	  INSTITUT,	  SDU	   Frivillig	   25	  

22.	  maj	   SEMESTERAFSLUTNING	   Frivillig	   ALLE	  

4.	  –	  9.	  august	   SUMMER	  CAMP	  2014	   Obligatorisk**	   ALLE	  

	  
BEMÆRK:	  der	  tages	  forbehold	  for	  ændringer	  og	  aflysninger!!!	  

	  
*	  Du	  deltager	  i	  2	  ud	  af	  de	  i	  alt	  3	  seminar	  C	  
**	  Det	  er	  obligatorisk	  at	  deltage	  i	  én	  summer	  camp	  i	  løbet	  af	  din	  tid	  i	  Akademiet.	  Du	  vælger	  selv,	  om	  du	  vil	  deltage	  i	  
år	  eller	  om	  du	  vil	  vente	  til	  næste	  år.	  Men	  fra	  Akademiets	  side	  anbefaler	  vi,	  at	  du	  deltager	  allerede	  i	  år.	  Det	  er	  også	  
muligt	  selv	  at	  finde	  et	  alternativ	  til	  Akademiet	  Summer	  Camp,	  som	  Akademiet	  godkender.	  

	   	  



	  

OBLIGATORISKE	  SEMINARER	  
	  

SEMINAR	  A	  

TALENT	  I	  SPIL	  
	  
	  

Ø Velkommen	  til	  Akademiet	  
Ø Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  være	  et	  talent	  og	  hvordan	  tackler	  man	  det?	  

	  
Forårets	  fokus	  vil	  som	  sagt	  være	  på	  akademisk	  tankegang	  og	  metode.	  Vi	  starter	  med	  Seminar	  A,	  
som	  er	  en	  introduktion	  til	  Akademiet	  samt	  en	  mulighed	  for	  at	  blive	  klogere,	  på	  hvad	  akademisk	  
talent	  er	  og	  hvordan	  du	  bedst	  håndterer	  det	  at	  være	  talentfuld.	  	  

Akademisk	  Talent	  
	  
Oplæg	  v/Kristoffer	  Henriksen,	  Adjunkt,	  Cand.	  Psych	  &	  Ph.d	  ved	  SDU	  
	  
Hvad	  er	  talent	  egentligt?	  Talent	  er	  ikke	  enten	  medført	  eller	  tillært.	  Talent	  er	  en	  særlig	  
kompetence,	  der	  bygger	  på	  både	  medfødte	  og	  erhvervede	  evner	  og	  på	  lyst	  og	  vilje	  til	  at	  udvikle	  og	  
udnytte	  sit	  potentiale.	  Talent	  kan	  derfor	  ses	  i	  flere	  perspektiver.	  I	  dette	  foredrag	  bliver	  du	  klogere	  
på	  de	  forskellige	  perspektiver;	  det	  biologiske,	  det	  psykologiske	  og	  det	  økologiske.	  Du	  får	  desuden	  
gode	  råd	  til,	  hvordan	  du	  bedst	  tager	  hånd	  om	  dit	  eget	  talent.	  

FAKTA:	  
	  
JYLLAND:	   	   Tirsdag	  d.	  28.	  januar	  kl.	  16.00-‐20.00	  
	   	   Haderslev	  Katedralskole	  

Christiansfeldvej	  31,	  6100	  Haderslev	  
	  
FYN:	   	   Onsdag	  d.	  29.	  januar	  kl.	  16.00-‐20.00	  
	   	   Sct.	  Knuds	  Gymnasium	  

Læssøegade	  154,	  5230	  Odense	  M	  
	  
	  
	   	  



	  

SEMINAR	  B	  

AKADEMISK	  TANKEGANG	  &	  ETIK	  
	  
	  

Ø Hvad	  er	  akademisk	  tankegang	  og	  etik	  
Ø Hvilken	  rolle	  spiller	  etik	  i	  vores	  samfund	  og	  videnskabens	  verden	  

	  
Vi	  fortsætter	  forårets	  program	  med	  Seminar	  B,	  som	  handler	  om	  akademisk	  tankegang	  og	  etik.	  
Seminaret	  er	  en	  blanding	  af	  oplæg,	  debat	  og	  små	  workshops.	  
	  

Etik	  –	  i	  et	  humanistisk	  og	  et	  samfundsvidenskabeligt	  perspektiv	  
	  
Oplæg	  v/Dr.	  Phil.	  Søren	  Harnow	  Klausen	  og	  Professor	  Søren	  Askegaard	  
	  
Etik	  drejer	  sig	  om,	  hvad	  vi	  bør	  gøre	  som	  enkeltindivider	  og	  som	  samfund.	  Etik	  er	  altså	  styrende	  for	  
en	  del	  af	  vores	  handlinger.	  Netop	  derfor	  er	  etik	  også	  et	  af	  grundelementerne	  i	  al	  akademisk	  
tankegang	  og	  forskning.	  
	  
I	  dette	  seminar	  bliver	  du	  klogere	  på,	  hvad	  etik	  er,	  hvilken	  rolle	  det	  spiller	  for	  individet	  og	  for	  
samfundet.	  Vi	  beskuer	  etik	  fra	  både	  det	  klassiske	  perspektiv	  og	  fra	  et	  moderne	  samfundsmæssigt	  
perspektiv.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  5.	  marts	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  
	   	   Fredericia	  Gymnasium	  

Nørrebrogade	  88,	  7000	  Fredericia	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  

SEMINAR	  C1	  

HUMANSITISK	  METODE	  
	  
	  
Seminar	  C	  består	  af	  3	  forskellige	  fakultetsbesøg	  på	  SDU.	  Du	  deltager	  i	  2	  ud	  af	  de	  3	  besøg.	  Du	  
vælger	  frit,	  hvilke	  2,	  som	  du	  vil	  deltage	  i,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  
kurserne	  og	  at	  pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
	  

Ø Besøg	  det	  Humanistisk	  Fakultet,	  SDU	  
Ø Hvad	  kendetegner	  den	  humanistiske	  metode	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  uddannelsesmuligheder	  indenfor	  humaniora.	  

	  

Humanistisk	  Tankegang	  &	  Metode	  
	  
Humaniora	  er	  sprog,	  historie	  og	  kultur,	  men	  det	  er	  også	  meget	  andet.	  Der	  forskes	  blandt	  andet	  i	  it,	  
medier,	  læring,	  kommunikation,	  design,	  velfærd	  og	  børnesprog.	  Derfor	  bliver	  humanister	  i	  højere	  
og	  højere	  grad	  også	  ansat	  i	  det	  private	  erhvervsliv. 

Som	  humanist	  lærer	  du	  blandt	  andet	  at: 
▪ kunne	  argumentere	  på	  et	  holdbart	  videnskabeligt	  grundlag 
▪ kunne	  undersøge,	  analysere	  og	  løse	  faglige	  problemer	  ved	  hjælp	  af	  relevante	  faglige	  

teorier	  og	  metoder 
▪ formidle	  et	  komplekst	  stof,	  således	  at	  det	  bliver	  relevant	  og	  forståeligt	  for	  forskellige	  

målgrupper 
▪ tage	  kritisk	  stilling	  til	  benyttede	  kilder 

Dette	  seminar	  giver	  dig	  indblik	  i	  de	  mange	  muligheder,	  der	  er	  indenfor	  humaniora	  og	  hvad	  det	  vil	  
sige	  at	  være	  humaniora-‐studerende.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  8.	  april	  kl.	  16.00-‐20.00	  
	   	   SDU	  

	  Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
	  Mødested:	  To	  be	  announced	  
	  	  
	  PLADSER	  PR.	  BESØG:	  165	  

	   	  



	  

SEMINAR	  C2	  

NATURVIDENSKABELIG	  METODE	  
	  
	  
Seminar	  C	  består	  af	  3	  forskellige	  fakultetsbesøg	  på	  SDU.	  Du	  deltager	  i	  2	  ud	  af	  de	  3	  besøg.	  Du	  
vælger	  frit,	  hvilke	  2,	  som	  du	  vil	  deltage	  i,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  
kurserne	  og	  at	  pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
	  

Ø Besøg	  det	  naturvidenskabelige,	  sundhedsvidenskabelig	  og	  tekniske	  Fakultet,	  SDU	  
Ø Hvad	  kendetegner	  den	  naturvidenskabelige	  metode	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  uddannelsesmuligheder	  indenfor	  naturvidenskab,	  sundhedsvidenskab	  og	  

teknik.	  
	  

Naturvidenskabelig	  Tankegang	  &	  Metode	  
	  
Hvor	  kommer	  medicinen	  fra? 

Forskere	  og	  studerende	  på	  SDUs	  natur-‐	  &	  sundhedsvidenskabelige	  og	  tekniske	  fakulteter	  arbejder	  
ofte	  sammen	  i	  krydsfeltet	  mellem	  teori	  og	  praksis	  med	  noget,	  der	  kan	  få	  betydning	  for	  mange	  
menneskers	  sundhed	  og	  trivsel.	  	  

Vidste	  du	  fx,	  at	  op	  imod	  80%	  af	  alle	  lægemidler	  enten	  kommer	  direkte	  fra	  naturen	  eller	  er	  blevet	  
til	  ved	  at	  blive	  inspireret	  af	  stoffer,	  der	  findes	  i	  naturen?	  Planter	  har	  haft	  betydning	  for	  udvikling	  af	  
smertestillende	  lægemidler,	  lægemidler	  til	  behandling	  af	  psykiske	  lidelser	  og	  ikke	  mindst	  kræft.	  
Mikroorganismer	  har	  især	  været	  væsentlige	  bidragsydere	  til	  udvikling	  af	  lægemidler	  mod	  
infektionssygdomme.	  Udvikling	  og	  produktion	  af	  lægemidler	  foregår	  i	  dag	  ved	  direkte	  udvinding	  
fra	  biologisk	  biomasse,	  syntese	  og/eller	  bioteknologiske	  metoder.	  	  

På	  dette	  seminar	  møder	  du	  menneskene,	  som	  skaber	  den	  viden,	  der	  ligger	  bag.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  29.	  april	  kl.	  16.00-‐20.00	  
	   	   SDU	  

	  Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
	  Mødested:	  To	  be	  announced	  
	  	  
	  PLADSER	  PR.	  BESØG:	  165	  



	  

SEMINAR	  C3	  

SAMFUNDSVIDENSKABELIG	  METODE	  
	  
Seminar	  C	  består	  af	  3	  forskellige	  fakultetsbesøg	  på	  SDU.	  Du	  deltager	  i	  2	  ud	  af	  de	  3	  besøg.	  Du	  
vælger	  frit	  hvilke	  2,	  som	  du	  vil	  deltage	  i,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  kurserne	  
og	  at	  pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
	  

Ø Besøg	  det	  Samfundsvidenskabelige	  Fakultet,	  SDU	  
Ø Hvad	  kendetegner	  den	  samfundsvidenskabelige	  metode	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  uddannelsesmuligheder	  indenfor	  samfundsvidenskab	  inkl.	  business.	  

	  

Samfundsvidenskabelig	  Tankegang	  &	  Metode	  
	  
I	  de	  kommende	  år	  står	  vi	  over	  for	  en	  række	  samfundsmæssige	  udfordringer,	  som	  på	  en	  gang	  
kræver	  samfundsindsigt	  og	  erhvervsøkonomiske	  samt	  juridiske	  kompetencer.	  

Hvordan	  klarer	  danske	  virksomheder	  sig	  i	  den	  internationale	  konkurrence?	  
Hvem	  skal	  betale	  for	  den	  voksende	  ældrebyrde	  –	  dig?	  
	  Seminaret	  giver	  dig	  indblik	  i,	  hvordan	  samfundsvidenskabelig	  forskning	  og	  uddannelse	  bidrager	  til	  
at	  løse	  disse	  og	  andre	  udfordringer.	  
	  	  
Du	  møder	  både	  forskere	  og	  studerende,	  der	  forholder	  sig	  til	  udfordringerne	  –	  og	  som	  samtidigt	  
stiller	  skarpt	  på:	  

• Hvordan	  man	  forsker	  
• Hvordan	  det	  er	  at	  studere	  på	  et	  universitet	  
• Kvantitativ	  og	  kvalitativ	  metode	  
• Studiejobs	  ved	  siden	  af	  studiet	  
• Og	  meget	  mere…	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  6.	  maj	  kl.	  16.00-‐20.00	  
	   	   SDU	  

	  Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
	  Mødested:	  O100	  
	  	  
	  PLADSER	  PR.	  BESØG:	  165	  

	  
	  

	   	  



	  

SEMESTERAFSLUTNING	  

Strategisk	  Networking	  
	  

Ø Inspirerende	  og	  motiverende	  foredrag	  om	  networking	  
Ø Socialt	  samvær	  med	  alle	  Akademiets	  elever	  

	  
Semesterafslutningen	  er	  et	  sommerarrangement,	  som	  åbner	  med	  et	  spændende	  og	  udfordrende	  
foredrag	  om	  networking	  ved	  konsulent,	  bestyrelsesmedlem	  og	  international	  foredragsholder	  
Soulaima	  Gourani.	  Efter	  foredraget	  vil	  der	  være	  lidt	  godt	  at	  spise	  samt	  masser	  af	  mulighed	  for	  
socialt	  samvær	  –	  hygge,	  snak	  spil	  m.m.	  Deltagelse	  er	  frivillig,	  men	  vi	  håber	  du	  kommer	  og	  er	  med	  
til	  at	  sige	  tak	  for	  dette	  semester!	  
	  

Strategisk	  Networking	  -‐	  Nu!!	  
At	  netværke	  strategisk	  betyder	  målrettet	  at	  skabe	  gensidig	  forretningsværdi.	  
	  
Du	  tilhører	  en	  generation	  af	  få	  i	  antal	  -‐	  generation	  Y.	  Der	  vil	  blive	  brug	  for	  hver	  eneste	  af	  jer.	  Det	  i	  sig	  selv	  
burde	  være	  nok	  til,	  at	  du	  tager	  din	  egen	  talentudvikling	  og	  strategiske	  position	  på	  arbejdsmarkedet	  
alvorligt.	  Soulaima	  Gouranis	  foredrag	  lærer	  dig	  at	  kortlægge	  dit	  eget	  professionelle	  netværk,	  og	  giver	  dig	  et	  
indblik	  i	  det	  arbejdsmarked,	  du	  selv	  er	  på	  vej	  til	  at	  træde	  ind	  på.	  
	  
I	  dag	  er	  den	  vigtigste	  ressource	  det	  enkelte	  menneskes	  viden	  og	  kompetencer,	  der	  samtidig	  udgør	  den	  
vigtigste	  handelsvare	  og	  økonomi.	  Eftersom	  viden	  bedst	  udveksles	  mellem	  mennesker,	  der	  har	  tillid	  til	  
hinanden,	  bliver	  netværkskompetencer	  centrale	  i	  forhold	  til	  at	  “handle”	  med	  viden.	  Netværk	  er	  en	  måde,	  
hvorpå	  virksomheden	  får	  kortere	  vej	  til	  information,	  inspiration	  og	  indflydelse.	  Det	  er	  mellem	  mennesker,	  
at	  de	  sande	  værdier	  skabes.	  Du	  får	  konkrete	  hjælpemidler	  og	  redskaber	  til	  at	  pleje	  og	  udvide	  interne	  og	  
eksterne	  netværk	  og	  relationer,	  så	  det	  matcher	  dit	  individuelle	  behov	  og	  målsætning.	  
	  
Yderligere	  tilhører	  du	  en	  generation,	  hvor	  synet	  på	  arbejds-‐	  og	  fritidsliv	  er	  markant	  anderledes	  end	  hos	  
tidligere	  generationer.	  For	  virksomhederne	  betyder	  det,	  at	  de	  på	  én	  og	  samme	  tid	  må	  være	  
omstillingsparate	  i	  deres	  strategier,	  processer	  og	  ledelse.	  Nogle	  virksomheder	  formår	  ikke	  at	  fastholde	  de	  
unge	  i	  organisationen,	  og	  man	  skal	  som	  ny	  på	  arbejdsmarkedet	  være	  parat	  til	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  i	  en	  
verden	  af	  vidt	  forskellige	  organisationer,	  skuffelser	  og	  succeser.	  Det	  kan	  være	  udfordrende	  at	  være	  “den	  
nye”	  generation	  på	  arbejdsmarkedet.	  Foredraget	  sætter	  således	  fokus	  på	  forholdet	  mellem	  din	  generation	  
og	  kravene	  til	  virksomhederne,	  samt	  networking	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  generationer	  på	  
arbejdsmarkedet.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  22.	  maj	  kl.	  17.00 	  
	   	   Sted:	  To	  be	  announced	  
	   	   	   	  
	   	   PLADSER:	  Alle	  
	  
	   	  



	  

FRIVILLIGE	  AKTIVITETER	  
	  

Odense	  Teater:	  Klassikeren	  Onkel	  Vanja	  
	  
	  

Ø Besøg	  Odense	  Teater	  og	  bliv	  klogere	  på	  dramaturgi,	  skuespil	  og	  instruktion	  
Ø Oplev	  klassikeren	  Onkel	  Vanja	  

	  

Onkel	  Vanja	  
	  
Kom	  med	  bag	  om	  scenetæppet	  på	  Odense	  Teater	  og	  ind	  under	  huden	  på	  teaterverdenen	  fra	  både	  
en	  akademisk	  og	  en	  kunstnerisk	  vinkel.	  Besøget	  indledes	  med	  en	  snak	  med	  chefdramaturg	  Ninette	  
Mulvad,	  som	  fortæller	  om	  den	  dramatiske	  kompositions	  kunst	  og	  hendes	  egen	  vej	  til	  teatret.	  	  
Herefter	  forsætter	  vi	  til	  Odense	  Teaters	  Stjernearrangement,	  hvor	  du	  møder	  castet	  fra	  Onkel	  
Vanja,	  skuespiller	  og	  instruktør	  Jacob	  Schjødt,	  som	  fortæller	  om	  arbejdet	  med	  en	  af	  
teaterhistoriens	  helt	  store	  klassikere.	  Bagefter	  får	  du	  mulighed	  for	  at	  stille	  ekstra	  spørgsmål	  til	  
Jacob	  Schjødt	  og	  høre	  om	  hans	  vej	  til	  scenen.	  Aftenen	  sluttes	  af	  med	  at	  se	  stykket	  Onkel	  Vanja.	  
	  
Onkel	  Vanja	  er	  en	  klassiker	  om	  uopfyldte	  længsler	  -‐	  en	  rørende	  fortælling	  om	  umulig	  
kærlighed,	  forspildte	  chancer	  og	  et	  brændende	  ønske	  om	  at	  sætte	  sit	  aftryk	  på	  verden.	  
Med	  humor,	  genkendelighed	  og	  indsigt	  i	  menneskets	  natur	  stiller	  dette	  berømte	  drama	  
det	  store	  spørgsmål:	  Hvad	  er	  meningen	  med	  livet?	  
	  
Den	  midaldrende	  Vanja	  ligger	  søvnløs	  ved	  tanken	  om	  alle	  de	  chancer,	  han	  har	  forspildt:	  
Han	  har	  aldrig	  fundet	  kærligheden,	  og	  han	  føler	  ikke,	  at	  han	  har	  fået	  sat	  sit	  aftryk	  på	  
verden	  -‐	  ingen	  vil	  huske	  ham,	  når	  han	  dør!	  Sammen	  med	  sin	  niece	  Sonja	  bestyrer	  han	  
familiens	  gods	  på	  landet.	  Men	  hverdagen	  er	  i	  opløsning,	  efter	  at	  Sonjas	  far,	  den	  
pensionerede	  professor,	  er	  ankommet	  til	  godset	  med	  sin	  unge,	  smukke	  hustru	  Jelena.	  
Vanja	  er	  voldsomt	  betaget	  af	  Jelena.	  Hun	  sværmer	  til	  gengæld	  for	  den	  charmerende	  
huslæge	  Astrov,	  som	  også	  den	  undseelige	  Sonja	  er	  dybt	  forelsket	  i.	  
Desperationen	  stiger,	  og	  et	  voldsomt	  opgør	  truer.	  Fornemmelsen	  af	  aldrig	  rigtig	  at	  have	  levet	  
breder	  sig	  på	  godset.	  Men	  muligheden	  for	  at	  gribe	  lykken	  findes:	  Det	  er	  nu	  eller	  aldrig!	  
Læs	  mere	  her:	  http://www.odenseteater.dk/forestillinger/onkel-‐vanja	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  3.	  februar	  kl.	  16.30	  –	  22.00	  

Inkl.	  spisepause	  
	   	   Odense	  Teater	  

Jernbanegade	  21,	  5000	  Odense	  C	  
	   	   Mødested:	  Foran	  hovedindgangen	  
	  
	   	   PLADSER:	  25 	  
	  



	  

Besøg	  Biomedicinsk	  Laboratorium,	  SDU	  
	  
	  

Ø Få	  et	  indblik	  i,	  hvad	  Biomedicinsk	  Laboratorium	  arbejder	  med	  
Ø Hør	  om	  de	  etiske	  aspekter	  i	  brug	  af	  dyr	  til	  videnskabelige	  formål	  og	  oplev	  

forskningsfaciliteterne	  
	  

Dyr	  &	  Videnskab	  
	  
Biomedicinsk	  Laboratorium	  er	  den	  centrale	  forsøgsdyrsfacilitet	  på	  Syddansk	  Universitet	  og	  Odense	  
Universitets	  Hospital,	  hvor	  forsøgsdyr	  som	  mus	  og	  rotter	  opstaldes	  og	  passes.	  Besøget	  på	  
Biomedicinsk	  Laboratorium	  er	  din	  mulighed	  for	  at	  opleve,	  hvordan	  dyrene	  opstaldes	  og	  høre	  om	  
under	  hvilke	  forhold	  dyr	  må	  anvendes	  til	  forsøg.	  	  
	  
Besøget	  starter	  med	  en	  forelæsning	  om	  anvendelsen	  af	  dyr	  til	  videnskabelige	  formål.	  I	  
forelæsningen	  belyses,	  hvorfor	  vi	  bruger	  dyr	  og	  til	  hvilke	  formål	  samt	  de	  samfundsmæssige	  
aspekter,	  inklusiv	  etik	  omkring	  brugen	  af	  dyr	  bredt	  i	  samfundet.	  Efter	  forelæsningen	  kommer	  du	  
på	  rundvisning,	  hvor	  vi	  kigger	  i	  dyrestalden	  og	  forskningslokaler.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  6.	  februar	  kl.	  15.00	  –	  18.00 	  
	   	   Biomedicinsk	  Laboratorium	  v/SDU	  på	  OUH	  

J.	  B.	  Winsløws	  Vej	  23,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Foran	  indgangen	  til	  nr.	  23	  
Find	  vej:	  http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=7417&pid=pb-‐3798	  

	  
	   	   PLADSER:	  20	  
	   	  



	  

Besøg	  CP3Origins,	  SDU	  
	  
	  

Ø Få	  et	  indblik	  i	  hvad	  CP3Origins	  arbejder	  med	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  højenergifysik	  

	  

Højenergifysik	  
	  
Visit	  The	  Centre	  for	  Cosmology	  and	  Particle	  Physics	  Phenomenology	  and	  learn	  about	  the	  dark	  and	  
light	  matters	  of	  the	  universe.	  
	  
Dawn	  of	  a	  new	  era	  
	  
Highly	  ambitious	  scientific	  experiments	  around	  the	  world	  are	  currently	  unveiling	  Nature’s	  
innermost	  secrets.	  On	  July	  4,	  2012	  the	  Large	  Hadron	  Collider	  (LHC)	  experiments	  
at	  CERN	  announced	  the	  discovery	  of	  a	  new	  high-‐energy	  particle,	  revealing	  information	  about	  the	  
basic	  laws	  of	  the	  universe.	  This	  discovery	  heralds	  a	  new	  and	  extremely	  exciting	  era	  in	  high-‐energy	  
physics.	  At	  the	  same	  time	  the	  cosmic	  frontier	  is	  being	  explored	  by	  the	  Planck	  mission	  of	  ESA’s	  
Horizon	  Program.	  Planck	  will	  lead	  to	  unprecedented	  heights	  in	  the	  understanding	  of	  the	  early	  
universe	  and	  the	  origin	  of	  cosmic	  structure.	  Many	  more	  state-‐of-‐the-‐art	  experiments	  are	  searching	  
for	  direct	  or	  indirect	  traces	  of	  a	  mysterious	  form	  of	  non-‐luminous	  matter.	  This	  dark	  matter	  is	  five	  
times	  more	  abundant	  than	  atoms,	  the	  bright	  matter.	  Thus,	  at	  CP3Origins	  aim	  to:	  Discover	  the	  
origins	  of	  the	  bright	  and	  dark	  side	  of	  the	  universe.	  And	  we	  look	  forward	  to	  teaching	  our	  discoveries	  
to	  you	  during	  this	  visit.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  26.	  februar	  kl.	  16.00	  –	  19.00 
	   	   Inkl.	  spisepause	  
	   	   SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	  

	   	   	  
	  
	   	   PLADSER:	  40	  
	  
	   	  



	  

Besøg	  DTU	  
	  

Ø Få	  et	  indblik	  i	  hvad	  DTU	  og	  deres	  uddannelser	  beskæftiger	  sig	  med	  
Ø Uddannelsespræsentation,	  foredrag	  og	  science	  show	  

	  

DTU	  
	  
Fremtiden	  formes	  af	  ingeniører,	  der	  vil	  bruge	  deres	  vilje	  og	  talent	  på	  at	  udvikle	  kreative	  løsninger	  
på	  samfundets	  problemer.	  Danmarks	  Tekniske	  Universitet	  tilbyder	  tæt	  på	  30	  forskellige	  veje	  at	  gå	  
for	  den,	  der	  ser	  sig	  selv	  bidrage	  til	  de	  løsninger.	  Mange	  af	  de	  studerende	  på	  DTU	  tænder	  på	  at	  
opdage	  nyt.	  Og	  andre	  jagter	  nye	  måder	  at	  kombinere	  velkendt	  viden	  på.	  Men	  fælles	  for	  dem	  er,	  at	  
løsningerne	  bliver	  til	  noget,	  fordi	  de	  udvikles	  i	  tæt	  kontakt	  med	  virkelighedens	  problemer.	  Du	  
inviteres	  indenfor	  til	  en	  eftermiddag,	  der	  blandt	  andet	  byder	  på	  showkemi,	  et	  inspirerende	  fagligt	  
oplæg	  om	  nu–	  og	  fremtidens	  udfordringer	  og	  mulighed	  for	  at	  blive	  klogere	  på	  livet	  som	  
studerende.	  
	  
Foreløbigt	  program:	  
Kl.	  16.00	   Velkommen	  v/	  dekan	  Martin	  Vigild	  
Kl.	  16.15	   Kemi	  på	  scenen	  –	  mød	  DTU	  ScienceShow	  
Kl.	  16.45	   Uddannelserne	  på	  DTU	  –	  præsentation	  ved	  studievejleder	  
Kl.	  17.15	   Fagligt	  indlæg	  1	  (workshop)	  
Kl.	  18.15	   Pause	  med	  sandwich	  
Kl.	  18.30	   Fagligt	  indlæg	  2	  (foredrag)	  
Kl.	  19.30	   Tak	  for	  I	  dag!	  
	  
Besøget	  afvikles	  I	  samarbejde	  med	  Akademiet	  Kbh.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  27.	  februar	  kl.	  16.00	  –	  19.30, ekskl.	  transporttid 

Inkl.	  spisepause	  hvor	  DTU	  giver	  sandwich.	  
	   	   DTU	  

Anker	  Engelunds	  Vej	  1,	  2800	  Kgs.	  Lyngby	  
Akademiet	  sørger	  for	  transport,	  mere	  info	  herom	  senere!	  

	  
	   	   PLADSER:	  10	  
	  
	  
	   	  



	  

Odense	  Symfoni:	  Beethovens	  Tripel	  
	  
	  

Ø Besøg	  Odense	  Symfoni	  og	  bliv	  klogere	  på	  musikkens	  virkemidler	  
Ø Oplev	  koncerten	  Beethovens	  Tripel	  

	  

Musikalske	  Virkemidler	  
	  
Odense	  Symfoni	  byder	  indenfor	  til	  et	  foredrag	  om	  musikkens	  effektfulde	  virkemidler	  og	  
efterfølgende	  et	  mesterværk	  af	  et	  eksempel	  herpå.	  
	  
Arrangementet	  starter	  med,	  at	  Odense	  Symfoniorkesters	  Karen	  Skriver	  Zagarnis	  gør	  dig	  klogere	  på	  
de	  musikalske	  virkemidler.	  Foredraget	  belyser,	  hvilke	  musikalske	  virkemidler,	  der	  får	  os	  til	  at	  
opleve	  musikkens	  meget	  forskellige	  stemninger.	  Teorien	  understøttes	  af	  en	  masse	  eksempler	  på	  
forskellige	  musikværker	  -‐	  i	  alle	  genrer.	  Hør	  og	  prøv	  selv	  hvordan	  f.eks.	  dur/mol,	  atonalt/tonalt,	  
instrumentering	  -‐	  meget	  lyse	  strygere/mørk	  messinginstrumenter,	  uptempo/langsomt/flydende,	  
korte	  toner/lange	  toner	  osv.	  er	  meget	  konkrete	  virkemidler,	  der	  giver	  en	  særlig	  stemning	  til	  
musikken.	  I	  film	  musik	  er	  dette	  nogle	  af	  de	  elementer,	  man	  er	  meget	  opmærksom	  på,	  da	  de	  er	  
meget	  effektfulde.	  
	  
Efter	  foredraget	  fortsætter	  vi	  over	  til	  en	  koncertintro	  med	  efterfølgende	  koncert:	  Beethovens	  
Tripel.	  Symfoniens	  mester,	  Ludwig	  van	  Beethoven,	  får	  en	  hel	  aften,	  og	  Artist	  in	  Residence,	  
Marianna	  Shirinyan	  får	  besøg	  af	  nogle	  af	  sine	  musikalske	  venner,	  den	  svenske	  topcellist	  Thorleif	  
Thedéen	  og	  violinisten	  Anthony	  Marwood.	  Aftenen	  afsluttes	  med	  fyrig	  dansemusik	  fra	  Spanien.	  
Læs	  mere	  på:	  http://odensesymfoni.dk/Webnodes/da/Web/Odense+Symfoniorkester/KONCERTER?date=2014-‐3-‐6	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  6.	  marts	  kl.	  16.30	  –	  22.00	  

Inkl.	  spisepause 	  
	   	   Odense	  Symfoni	  

Claus	  Bergs	  Gade	  9,	  5000	  Odense	  C	  
	   	   Mødested:	  Foran	  hovedindgangen	  
	  
	   	   PLADSER:	  25	  
	  
	  
	   	  



	  

Besøg	  Journalistik,	  SDU	  
	  
	  

Ø Besøg	  journalistuddannelsen	  ved	  SDU	  
Ø Hør	  om	  og	  prøv	  selv,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  journalist	  

	  

Hvad	  journalister	  gør	  –	  og	  bør?	  
	  
Journalisterne	  er	  vagthunde,	  der	  vogter	  på	  resten	  af	  samfundet.	  Sådan	  lyder	  én	  populær	  
beskrivelse	  af,	  hvad	  der	  er	  nyhedsformidlernes	  og	  nyhedsmediernes	  primære	  samfundsrolle.	  Men	  
journalister	  har	  mange	  andre	  funktioner	  i	  dagens	  samfund,	  og	  i	  dette	  foredrag	  beskriver	  professor	  
Peter	  Bro	  nogle	  af	  de	  mest	  klassiske	  roller	  indenfor	  faget.	  

Undervejs	  præsenterer	  han	  en	  meningsmåling,	  der	  viser,	  hvad	  danskerne	  mener,	  at	  journalisterne	  
gør	  -‐	  og	  hvad	  de	  bør.	  Gennem	  et	  mindre	  rollespil	  får	  du	  selv	  mulighed	  for	  at	  holde	  et	  
redaktionsmøde,	  hvor	  du	  og	  dine	  med-‐elever	  bliver	  inddelt	  i	  forskellige	  grupper,	  der	  hver	  især	  skal	  
arbejde	  ud	  fra	  en	  særlig	  journalistisk	  rolle.	  Her	  får	  du	  også	  selv	  mulighed	  for	  -‐	  med	  afsæt	  i	  
dagsaktuelle	  eksempler	  -‐	  at	  reflektere	  over,	  hvordan	  journalistikken	  fungerer.	  

Gennem	  oplæg,	  rollespil	  og	  debat	  får	  du	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  forholde	  dig	  til	  de	  praktiske	  
og	  principielle	  forhold,	  der	  er	  knyttet	  til	  nutidens	  nyhedsformidling	  og	  dens	  demokratiske	  rolle.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  12.	  marts	  kl.	  16.00	  –	  19.00	  

Inkl.	  spisepause	  
	   	   SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  
	   	   PLADSER:	  60	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Besøg	  Ingeniøruddannelserne,	  SDU	  
	  
	  

Ø Tilbring	  en	  spændende	  og	  udfordrende	  eftermiddag	  på	  Ingeniøruddannelserne	  på	  SDU	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  forskningen	  omkring	  softwareudvikling,	  locomotion	  og	  kunstig	  intelligens	  

	  
Modeldreven	  softwareudvikling	  -‐	  gående	  robotter	  og	  undgåelse	  af	  it	  katastrofer	  
	  
Foredrag:	  Kan	  man	  stole	  på	  en	  computer?	  v/	  lektor	  Ulrik	  Pagh	  Schultz	  
Computeren	  er	  overalt	  i	  dagens	  Danmark:	  I	  mobilen,	  internettet	  og	  i	  alle	  de	  systemer,	  som	  holder	  
samfundet	  kørende.	  Det	  er	  eksempelvis	  computeren,	  som	  holder	  styr	  på	  vores	  informationer	  i	  de	  
offentlige	  it-‐systemer,	  og	  det	  er	  computeren,	  som	  holder	  bilen	  på	  rette	  vej,	  når	  det	  er	  glat.	  
Men	  kan	  vi	  stole	  på	  computeren?	  Hvordan	  ved	  vi,	  at	  den	  kan	  holde	  trit	  med	  samfundets	  udvikling,	  
at	  den	  ikke	  drukner	  i	  forfejlede	  it-‐projekter	  til	  milliarder	  af	  kroner?	  Kan	  vi	  regne	  med,	  at	  der	  ikke	  er	  
en	  fejl	  i	  en	  af	  de	  hundreder	  af	  små	  computere,	  som	  sidder	  i	  enhver	  moderne	  bil?	  
Kuldsejlede	  it-‐projekter	  har	  lært	  os	  meget	  om,	  hvordan	  teknologien	  fejler.	  Det	  sker	  ofte,	  når	  
menneskelig	  kommunikation	  og	  indsigt	  svigter.	  Katastrofale	  fejl	  i	  sikkerhedskritiske	  it-‐systemer	  til	  
kontrol	  af	  rumraketter,	  medicinsk	  udstyr	  og	  meget	  andet	  har	  mindet	  os	  om	  begrænsningerne	  ved	  
den	  menneskelige	  kunnen.	  Men	  det	  har	  også	  banet	  vejen	  for	  helt	  nye	  måder	  at	  udvikle	  software	  til	  
sikkerhedskritiske	  systemer.	  
	  
Rundvisning	  i	  forsknings-‐	  og	  projektlaboratoriet	  RoboLab	  v/	  lektor	  Ulrik	  Pagh	  Schultz	  
	  
Workshop	  med	  robot	  byggesættet	  LocoKit®	  v/	  Ph.d	  og	  adjunkt	  Jørgen	  Christian	  Larsen	  
Du	  kommer	  til	  at	  arbejde	  med	  gående	  robotter.	  Inddelt	  i	  grupper	  af	  2-‐3	  personer,	  vil	  du	  få	  
udleveret	  en	  samlet	  robot,	  som	  din	  gruppe	  via	  optimering	  af	  robottens	  krop	  samt	  dens	  software	  
skal	  få	  til	  at	  gå	  og	  løbe.	  Slutteligt	  vil	  der	  være	  en	  konkurrence,	  hvor	  de	  forskellige	  hold	  vil	  dyste	  
mod	  hinanden	  i	  hurtigste	  robot.	  Workshoppen	  gør	  dig	  klogere	  på	  nye	  sider	  af	  det	  at	  bygge	  
robotter,	  og	  du	  vil	  opleve,	  hvordan	  ændringer	  i	  kroppens	  opbygning	  (morphologi)	  i	  meget	  stor	  
grad	  er	  med	  til	  at	  definere	  robottens	  evne	  til	  at	  gå	  og	  løbe.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  13.	  marts	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause	  
	   	   SDU	  

Niels	  Bohrs	  Allé	  1,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  Ved	  hovedindgangen	  (ud	  mod	  Hjallelsevej)	   	  
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Besøg	  Humaniora,	  SDU	  
	  

Ø Besøg	  humaniora	  ved	  SDU	  
Ø Hør	  2	  spændende	  foredrag	  og	  få	  selv	  fingrene	  i	  materialet	  fra	  de	  to	  klassisk	  humanistiske	  

fag	  Engelsk	  og	  Historie	  

Engelsk	  &	  Historie	  
	  
Harry	  Potter	  and	  the	  Doppelgängers	  v/	  Katharina	  Hildebrandt	  
Fantasy	  literature	  has	  become	  increasingly	  popular	  in	  recent	  decades.	  However,	  there	  still	  seems	  
to	  be	  a	  tendency	  to	  consider	  the	  genre	  less	  "serious"	  than	  other	  literary	  genres.	  
Nevertheless,	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  genre	  of	  fantasy	  does	  have	  something	  important	  to	  say.	  
This	  becomes	  especially	  evident	  in	  the	  way	  that	  fantasy	  writers	  often	  borrow	  elements	  from	  other	  
-‐	  more	  respected	  -‐	  literary	  genres	  and	  modes.	  	  	  
As	  an	  example,	  the	  Harry	  Potter	  novels	  by	  J.K.	  Rowling	  include	  numerous	  elements	  that	  show	  
inspiration	  from	  the	  Gothic	  mode,	  which	  became	  especially	  popular	  in	  Britain	  in	  the	  19th	  century,	  
including	  such	  classics	  as	  Dracula,	  The	  Strange	  Case	  of	  Dr	  Jekyll	  and	  Mr	  Hyde,	  and	  Jane	  Eyre.	  
The	  lecture	  will	  introduce	  you	  to	  the	  Gothic	  archetypes	  of	  the	  Gothic	  hero/heroine,	  the	  Gothic	  
villain	  and	  the	  Doppelgänger	  motif,	  and	  their	  importance	  in	  the	  aforementioned	  Gothic	  works,	  as	  
well	  as	  in	  the	  Harry	  Potter	  series,	  which	  is	  used	  as	  an	  example	  of	  modern	  fantasy	  literature.	  
	  
1864	  –	  Fra	  Imperalisme	  til	  Konsensus	  v/historiestuderende	  Bue	  Kindtler-‐Nielsen	  
Den	  1.	  februar	  1864	  går	  prøjsiske	  og	  østriske	  tropper	  over	  Ejderen	  og	  indleder	  dermed	  den	  2.	  
slesvigske	  krig,	  populært	  kaldet	  1864-‐krigen.	  De	  danske	  politikere	  er	  dog	  ikke	  nervøse.	  Man	  har	  
stadig	  Dannevirke,	  militærets	  stolthed,	  at	  falde	  tilbage	  på.	  Seks	  måneder	  senere	  var	  alle	  
overlevende	  danske	  tropper	  flygtet	  til	  Fyn.	  Hele	  Jylland	  med	  tæt	  på	  halvdelen	  af	  Danmarks	  
befolkning	  var	  under	  prøjsisk	  kontrol.	  Situationen	  var	  så	  alvorlig,	  at	  Kong	  Christian	  9.	  havde	  
skrevet	  et	  brev	  til	  den	  prøjsiske	  ministerpræsident	  Bismark	  med	  et	  forslag	  om	  at	  Danmark	  kunne	  
indgå	  som	  stat	  i	  det	  tyske	  forbund.	  Hvordan	  det	  kunne	  gå	  så	  galt?	  Dette	  foredrag	  vil	  prøve	  at	  
fastlægge	  de	  faktorer,	  der	  trak	  Danmark	  ind	  i	  1864-‐krigen	  og	  selve	  krigens	  forløb.	  Samtidig	  vil	  
krigens	  enorme	  effekt	  på	  den	  danske	  mentalitet	  og	  kulturarv	  tages	  op	  til	  overvejelse.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  19.	  marts	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause	  
	   	   SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  O98	   	  
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Besøg	  Virksomhedsledelse	  &	  Økonomi,	  SDU	  
	  
	  

Ø Besøg	  businessuddannelsen	  Virksomhedsledelse	  og	  Økonomi	  ved	  SDU	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  økonomisk	  teori	  

	  

De	  10	  økonomiske	  grundprincipper	  
	  
Foredrag	  og	  workshop	  v/Ph.d.	  Jesper	  Normann	  Breinbjerg	  
	  
På	  dette	  seminar	  bliver	  du	  præsenteret	  for	  nogle	  af	  de	  væsentligste	  elementer,	  der	  arbejdes	  med	  
indenfor	  akademisk	  økonomi.	  Selvom	  økonomisk	  teori	  har	  mange	  facetter	  så	  kan	  man	  populært	  
opstille	  10	  økonomiske	  grundprincipper,	  som	  giver	  en	  central	  ide	  om,	  hvad	  økonomisk	  teori	  er	  
og	  på	  mange	  måder	  sætter	  scenen	  for	  en	  bred	  vifte	  af	  økonomiske	  problemstillinger.	  
	  
Foredraget	  gør	  dig	  klogere	  på	  denne	  økonomiske	  teori,	  og	  i	  den	  efterfølgende	  workshop	  får	  du	  
selv	  mulighed	  for	  at	  prøve	  at	  arbejde	  med	  nogle	  af	  de	  problemstillinger,	  som	  økonomer	  til	  daglig	  
håndterer.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  20.	  marts	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause	  
	   	   SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  
	   	   PLADSER:	  28	  
	  
	  
	   	  



	  

Challenger	  
	  
	  

Ø Hvorfor	  eksploderede	  rumfærgen	  Challenger	  i	  1986	  
Ø Bliv	  klogere	  på,	  hvordan	  en	  række	  faktorer	  såsom	  økonomi,	  politik,	  medier,	  

virksomhedskultur	  og	  national	  prestige	  sammen	  med	  tekniske	  fejl	  bidrog	  til	  at	  skabe	  
ulykken.	  

	  

Når	  det	  går	  rigtigt	  galt	  
 
Foredrag	  af	  rektor	  Claus	  Jensen	  
	  
Den	  amerikanske	  rumfærge,	  Challenger,	  forulykkede	  73	  sekunder	  efter	  start	  d.	  28.	  Januar	  1986	  
pga.	  en	  utæt	  samling	  i	  en	  løfteraket,	  som	  medførte	  en	  eksplosiv	  antændelse	  af	  rumfærgens	  
beholdning	  af	  flydende	  ilt	  og	  brint.	  Syv	  astronauter	  omkom,	  heriblandt	  en	  lærerinde,	  der	  var	  
udvalgt	  af	  den	  amerikanske	  præsident	  til	  at	  være	  den	  første	  almindelige	  amerikanske	  borger	  i	  
rummet.	  En	  efterfølgende	  kommisionsundersøgelse	  under	  ledelse	  af	  den	  tidligere	  amerikanske	  
udenrigsminister,	  William	  Rogers,	  fandt	  dog	  også	  andet	  end	  teknisk	  svigt	  bag	  ulykken.	  
	  
Foredraget	  beskriver	  forløbet,	  der	  ledte	  frem	  til	  den	  amerikanske	  rumfærges	  eksplosion	  i	  1986.	  
Udgangspunktet	  er,	  at	  dette	  forløb	  rummer	  karakteristiske	  mønstre	  og	  mekanismer,	  som	  vil	  kunne	  
genfindes	  overalt	  (og	  i	  stigende	  grad),	  hvor	  teknisk	  sagkyndige,	  embedsmænd	  og	  politikere	  skal	  
samarbejde	  om	  store	  projekter	  i	  en	  stadig	  mere	  kompleks	  virkelighed.	  	  
 

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  26.	  marts	  kl.	  16.00	  –	  18.00	  
	   	   Faaborg	  Gymnasium	  

Sundagervej	  42,	  5600	  Faaborg	  
Mødested:	  Kantinen	  ved	  hovedindgangen	   	  
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Lingvistik	  
	  
	  

Ø Bliv	  klogere	  på	  forskellige	  sprogs	  betydning	  i	  verden	  
Ø Få	  indblik	  i	  den	  sprogpolitiske	  verdenssituation	  

	  
Sprog	  i	  den	  virkelige	  verden	  
	  
Oplæg	  &	  workshop	  v/Sprogzonen	  
	  
Oplægget	  giver	  dig	  et	  indblik	  i	  de	  forskellige	  sprogs	  (herunder	  inuktitut,	  mandarin,	  changana,	  
warrwa,	  bella	  coola)	  typologi	  og	  fonologi	  og	  semantiske	  opdeling	  af	  verden	  samt	  en	  forståelse	  af	  
den	  sprogpolitiske	  verdenssituation,	  og	  samtidig	  en	  aha-‐oplevelse	  omkring	  de	  forskellige	  måder,	  
sprog	  deler	  verden	  op	  på.	  	  
	  
I	  workshoppen	  kommer	  du	  til	  at	  arbejde	  med	  de	  områder,	  der	  uddgør	  lingvistens	  teoretiske	  
værktøjer	  til	  sprogbeskrivelse.	  Værktøjskassen	  består	  af	  fire	  hovedtemaer:	  1)	  lyd	  (fonetik	  og	  
fonologi),	  2)	  grammatik	  (syntaks	  og	  morfologi),	  3)	  betydning	  (semantik)	  og	  4)	  mening	  (pragmatik).	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  27.	  marts	  kl.	  16.00	  –	  19.00 
	   	   Inkl.	  spisepause	  
	   	   Munkensdam	  Gymnasium	  

Tøndervej	  100,	  6000	  Kolding	  
	   	   	  
	  
	   	   PLADSER:	  28	  
	   	  



	  

Besøg	  OUH,	  SDU	  
	  
	  

Ø Besøg	  Odense	  Universitetshospital	  og	  hør	  om	  arbejdet	  	  i	  sundhedssektoren	  
Ø Fire	  afdelinger	  åbner	  dørene	  og	  giver	  et	  indblik	  i	  deres	  arbejde	  og	  forskning	  

	  

Odense	  Universitetshospital	  
	  
Vi	  besøger	  Odense	  Universitetshospital,	  hvor	  du	  får	  mulighed	  for	  at	  se	  to	  af	  fire	  afdelinger	  og	  
møde	  personalet	  og	  forskere.	  De	  fire	  afdelinger,	  som	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  opleve	  er:	  
	  
Afdelingen	  for	  Strålebehandling	  –	  her	  ser	  du	  udstyret,	  som	  bruges	  til	  moderne	  stråleterapi	  af	  
cancer,	  hører	  om	  avanceret	  billedbehandling	  og	  dosimetri	  og	  møder	  læger	  samt	  strålefysikere.	  
	  
Nuklearmedicinsk	  Afdeling	  –	  her	  oplever	  du	  isotoplaboratoriet	  og	  cyclotronen,	  hvor	  afdelingen	  
fremstiller	  de	  kortlivede	  isotoper	  samt	  hører	  om	  PET-‐skanning	  og	  PET-‐CT-‐skanning.	  Du	  får	  
mulighed	  for	  at	  møde	  afdelingens	  læger	  og	  radiokemikere.	  
	  
Klinisk	  Immunologisk	  Afdeling	  –	  kendes	  af	  de	  fleste	  som	  "blodbanken".	  Afdelingen	  fremstiller	  en	  
række	  præparater	  fra	  donorblodet	  og	  forsker	  indenfor	  immunsygdomme.	  Du	  møder	  nogle	  af	  
afdelingens	  læger	  og	  ser	  det	  avancerede	  udstyr.	  
	  
Klinik	  for	  Molekylær	  Endokrinologisk	  Behandling	  –	  i	  daglig	  tale	  "stamcellelaboratoriet".	  Her	  
oplever	  du	  et	  moderne	  forskningslaboratorium	  og	  møder	  nogle	  af	  de	  Ph.d.-‐studerende.	  
	  
Besøget	  slutter	  i	  plenum	  med	  lidt	  at	  spise	  og	  mulighed	  for	  at	  stille	  supplerende	  spørgsmål	  til	  
afdelingerne.	  	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  1.	  april	  kl.	  15.00	  –	  18.00 	  
	   	   SDU	  på	  OUH	  

J.	  B.	  Winsløws	  Vej	  19,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	   	  

	  
	   	   PLADSER:	  40	  
  	  	  	  	  	  	   	  



	  

Besøg	  Idræt	  og	  Sundhed,	  SDU	  
	  
	  

Ø Besøg	  Idræt	  &	  Biomekanik	  ved	  SDU	  
Ø Oplev	  på	  egen	  krop	  de	  forskellige	  tests,	  som	  der	  arbejdes	  med	  

	  

Kondi	  –	  Aerob	  Max	  Test	  &	  Muskelstyrketest	  
	  
Idræt	  &	  Biomekanik	  giver	  et	  indblik	  i	  deres	  arbejde	  og	  forskning.	  Hør	  om	  indholdet	  af	  studiet	  Idræt	  
&	  Sundhed	  og	  livet	  som	  idrætsstuderende,	  og	  oplev	  laboratoriefacilliterne	  og	  prøv	  nogle	  af	  de	  
tests,	  som	  der	  arbejdes	  med.	  
	  
Aerob	  Max	  Test	  
Få	  bestemt	  dit	  kondital	  og	  maksimale	  iltoptag.	  Konditesten	  udføres	  enten	  på	  løbebånd	  eller	  
cykelergometer	  og	  indeholder	  løbende	  online	  måling	  af	  iltoptagelseshastighed	  og	  puls	  samt	  
måling	  af	  laktatkoncentrationen	  (mælkesyre)	  i	  blodet.	  Desuden	  vil	  rundviseren	  forklare	  omkring	  
teorien	  bag	  testen,	  begrebet	  kondition	  samt,	  hvordan	  testen	  anvendes	  i	  forskningssammenhæng.	  
	  
Muskelstyrketest	  
Bliv	  klogere	  på	  sammenhængen	  mellem	  muskellængde	  og	  -‐spænding	  samt	  muskelkraft	  og-‐	  
forkortelseshastighed	  i	  quadriceps	  musklen.	  Måling	  af	  muskelstyrke	  udføres	  i	  et	  isokinetisk	  
dynamometer	  (KinCom),	  som	  er	  et	  af	  de	  mest	  anvendte	  apparaturer	  til	  forskning	  på	  området.	  På	  
baggrund	  af	  disse	  målinger	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  lave	  en	  længde-‐spændingskurve	  for	  dig.	  Du	  vil	  
efter	  en	  kort	  opvarmning	  blive	  placeret	  i	  apparaturet	  og	  få	  spændt	  en	  kraftmåler	  fast	  omkring	  
anklen.	  Kraftmåleren	  er	  monteret	  på	  en	  metalarm,	  som	  indstilles	  til	  at	  dreje	  parallelt	  med	  knæets	  
omdrejningsakse.	  Det	  bliver	  således	  muligt	  at	  måle	  knæets	  vinkel	  samt	  den	  producerede	  kraft	  ved	  
forskellige	  vinkelhastigheder.	  Efter	  monteringen	  udføres	  en	  opvarmnings	  protokol	  i	  KinCom,	  
hvorefter	  de	  egentlige	  målinger	  udføres.	  Undervejs	  vil	  rundviseren	  forklare	  omkring	  teorien	  bag	  
testene	  samt	  dataanalysen.	  

Der	  bliver	  udvalgt	  et	  par	  testpersoner	  blandt	  de	  tilmeldte	  på	  dagen,	  så	  alle	  skal	  medbringe	  
træningstøj.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  22.	  april	  kl.	  16.00	  –	  19.00	  

Inkl.	  spisepause	  
	   	   SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M 	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  
	   	   PLADSER:	  40	  
	   	  



	  

Tech	  Training	  
	  
	  

Ø Besøg	  ingeniøruddannelserne	  i	  Sønderborg	  
Ø Få	  en	  spændende	  dag	  i	  Universe	  
Ø Tid	  til	  hyggeligt	  samvær	  i	  andre	  Akademi-‐elevers	  selskab	  	  

	  

Tech	  Training	  

På	  ingeniøruddannelserne	  i	  Sønderborg	  forskes	  og	  undervises	  der	  bl.a.	  i	  nanoteknologi,	  
brugerorienteret	  design,	  innovation,	  matematisk	  modellering	  samt	  mekatronik.	  
	  
Hvad	  er	  en	  vindtunnel,	  og	  hvor	  bruges	  den?	  Og	  hvad	  med	  de	  farlige	  bakterier	  i	  fordærvede	  
fødevarer	  -‐	  kan	  man	  bruge	  nanoteknologi	  til	  at	  opdage	  dem,	  inden	  de	  gør	  mennesker	  syge?	  Nye,	  
smarte	  gadgets	  -‐	  hvordan	  designer	  man	  dem,	  så	  de	  er	  nemme	  at	  betjene?	  Dette	  er	  nogle	  af	  de	  
mange	  problemstillinger,	  som	  ingeniøruddannelserne	  arbejder	  med.	  

Dette	  2-‐dags	  seminar	  består	  dels	  af	  oplæg	  og	  workshops	  om	  tekniske	  løsninger	  til	  optimering	  af	  
trafiksikkerhed	  ved	  SDU	  på	  Alsion	  og	  dels	  af	  besøg	  i	  Universe.	  Akademiet	  står	  for	  overnatning	  og	  
forplejning.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Fredag	  d.	  25.	  april	  –	  Lørdag	  d.	  26.	  april	  
	   	   SDU	  

Alsion	  2,	  6400	  Sønderborg	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  
	   	   PLADSER:	  20	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

Besøg	  CBS	  
	  

Ø Er	  CBS	  kun	  for	  folk	  der	  vil	  noget	  med	  handel?	  
Ø Hvilket	  snit	  skal	  man	  have	  for	  at	  komme	  ind	  på	  International	  Business?	  
Ø Uddannelsespræsentation,	  forelæsninger	  m.m.	  

CBS	  
	  
CBS	  er	  i	  dag	  et	  universitet	  med	  et	  bredt	  udbud	  af	  uddannelser.	  Handel	  og	  økonomi	  er	  stadig	  et	  
centralt	  omdrejningspunkt	  i	  universitetets	  udbud	  af	  uddannelser,	  men	  på	  CBS	  er	  der	  også	  mange	  
nye	  studieområder,	  såsom	  filosofi,	  kommunikation,	  psykologi	  og	  kommunikationsteknologi.	  
	  
Besøget	  på	  CBS	  rummer	  dels	  et	  overblik	  over	  CBS’	  uddannelser,	  dels	  et	  par	  smagsprøver	  på	  den	  
forskning,	  der	  foregår	  på	  CBS,	  men	  ikke	  mindst,	  et	  møde	  med	  CBS-‐studerende,	  der	  vil	  fortælle	  om	  
deres	  uddannelser	  og	  studiemiljøet	  på	  CBS.	  
	  
Foreløbigt	  program:	  
Kl.	  14.00	   Velkomst	  og	  introduktion	  
Kl.	  14.15	   Inspirationsforelæsning	  1	  v/Studieleder	  Sine	  Nørholm	  Just	  
Kl.	  15.15	   Pause	  
Kl.	  15.40	   Inspirationsforelæsning	  2	  v/Professor	  Jesper	  Rangvid	  
Kl.	  16.40	   Pause	  
Kl.	  16.50	   Introduktion	  til	  CBS’	  samfundsvidenskabelige	  uddannelser	  
Kl.	  17.30	   Tak	  for	  i	  dag!	  
	  
Besøget	  afvikles	  i	  samarbejde	  med	  Akademiet	  Kbh.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  30.	  april	  kl.	  14.00	  –	  17.30, ekskl.	  transporttid	   
	   	   CBS	  

Solbjerg	  Plads	  3,	  2000	  Frederiksberg	   	   	  
Akademiet	  sørger	  for	  transport,	  mere	  info	  herom	  senere!	  

	  
	  
	   	   PLADSER:	  10	  
	   	  



	  

1864	  Dybbøl	  Banke	  
	  
	  

Ø Oplev	  de	  dramatiske	  dage	  under	  krigen	  i	  1864	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  fænomenet	  ”nationalitetsfølelse”	  i	  en	  historisk	  og	  moderne	  kontekst	  

	  

Et	  brag	  af	  en	  historietime	  
	  
Få	  beretningen	  om	  et	  af	  Danmarkshistoriens	  blodigste	  slag	  helt	  ind	  under	  huden.	  Mærk	  
lufttrykket,	  når	  kanonerne	  brager,	  og	  duft	  røgen,	  når	  ilden	  knitrer	  i	  kogeskuret	  i	  soldaterbyen.	  

På	  Historiecenter	  Dybbøl	  Banke	  træder	  du	  direkte	  ind	  i	  soldaternes	  dagligdag	  under	  krigen	  i	  1864.	  
På	  stedet,	  hvor	  det	  hele	  foregik,	  får	  I	  de	  autentiske	  historier,	  som	  soldaterne	  selv	  skrev	  dem	  
mellem	  granatnedslag,	  eksercits	  og	  daglige	  pligter.	  Våben,	  udrustning	  og	  uniformer	  er	  historisk	  
korrekte,	  og	  indretningen	  af	  området	  med	  skyttegrave,	  beskyttelsesrum	  og	  sovebarakker	  svarer	  
nøje	  til	  virkeligheden	  i	  1864.	  
	  
Historiker	  Ditte	  Koch	  guider	  dig	  gennem	  historien.	  Du	  kommer	  rundt	  og	  ser	  stedet,	  hvor	  et	  af	  
Danmarks	  historiske	  slag	  fandt	  sted	  og	  høre	  om	  de	  etiske	  dilemmaer,	  som	  soldaterne	  stod	  overfor.	  
Særligt	  diskuteres	  forholdet	  mellem	  indre	  og	  ydre	  identitet	  i	  en	  national	  kontekst,	  som	  trækker	  
tråde	  helt	  op	  til	  vor	  tid.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  5.	  maj	  kl.	  15.00	  –	  18.00 
	   	   Historiecenter	  Dybbøl	  Banke	  

Dybbøl	  banke	  16,	  6400	  Sønderborg	  
Mødested:	  Foran	  indgangen	  

	   	   	  
	   	   PLADSER:	  25	  
	   	  



	  

Besøg	  War	  Studies,	  SDU	  
	  
	  

Ø Få	  et	  indblik	  i	  hvad	  War	  Studies	  ved	  SDU	  arbejder	  med	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  interesser	  og	  etik	  i	  en	  krigssituation	  

	  
Mellemøstens	  magtspil	  på	  kanten	  af	  en	  ny	  verdensorden:	  Interesser	  og	  etik	  i	  Syrien-‐konflikten	  
	  
Oplæg	  og	  workshop	  v/studerende	  Jakob	  Aarøe	  Jørgensen	  &	  André	  Ken	  Jakobsson	  
	  
Den	  blodige	  konflikt	  i	  Syrien	  mellem	  Assad-‐styret	  og	  oprørerne	  har	  fremkaldt	  mange	  reaktioner	  i	  
verdenssamfundet.	  Spændende	  alt	  lige	  fra	  en	  storstilet	  militæraktion	  til	  ikke-‐intervention	  grundet	  
i	  respekten	  for	  fremmede	  staters	  indre	  anliggender.	  Der	  er	  mange	  aktører	  og	  værdier	  på	  spil:	  Den	  
nationale	  interesse,	  allierede,	  nabostaters	  dagsordener	  samt	  en	  verdensorden,	  der	  hylder	  fredelig	  
sameksistens,	  men	  også	  er	  tvunget	  til	  at	  reagere.	  Oplæg,	  livlige	  diskussioner	  om	  interesser	  og	  etik	  
samt	  jeres	  eget	  gruppearbejde	  med	  casen	  vil	  gøre	  os	  alle	  meget	  klogere	  på,	  hvad	  Syrien-‐konflikten	  
fortæller	  om	  de	  centrale	  elementer	  i	  krig	  og	  fred,	  Mellemøstens	  magtspil	  og	  spørgsmålet	  om	  en	  
mulig	  ny	  verdensorden.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  8.	  maj	  kl.	  16.00	  –	  20.00 
	   	   SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	  
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Besøg	  Biologisk	  Institut,	  SDU	  
	  
	  

Ø Besøg	  SDU	  ved	  Fjord	  &	  Bælt	  Centret	  i	  Kerteminde	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  dykkerrefleks	  hos	  mennesker	  og	  dyr.	  
Ø Tid	  til	  hyggeligt	  samvær	  i	  andre	  Akademi-‐elevers	  selskab	  	  

	  

Fjord	  &	  Bælt	  -‐	  Dykkerrefleks	  
	  
På	  projekt	  Dykkerrefleks	  laver	  vi	  pulsmålinger	  på	  marsvin	  under	  dyk	  	  og	  undersøger	  menneskets	  
dykkerrefleks	  med	  pulsmåler.	  Vi	  dissekerer	  lunger,	  gæller	  og	  hjerte.	  Hvis	  vejret	  tillader	  det,	  tager	  
vi	  på	  snorkeltur,	  hvor	  vi	  måler	  vitalkapacitet.	  Forelæsninger	  ved	  biolog	  Kim	  Lundgreen	  om	  
pattedyrs	  dykkerrefleks	  og	  om	  lunger,	  hjerte	  og	  gæller	  ved	  Post	  Doc.	  Jane	  Morthorst.	  
	  
Dette	  er	  et	  2-‐dags	  seminar	  med	  overnatning,	  så	  der	  er	  rig	  mulighed	  for	  at	  blive	  klogere	  på	  dyr	  og	  
menneskers	  anatomi	  samt	  tilbringe	  nogle	  hyggelige	  time	  sammen	  med	  dine	  kammerater	  fra	  
Akademiet.	  Akademiet	  står	  for	  overnatning	  og	  forplejning.	  

	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Lørdag	  d.	  10.	  maj	  –	  Søndag	  d.	  11.	  maj	  
	   	   SDU	  ved	  Fjord	  &	  Bælt	  Centret	  

Hindsholmvej	  11,	  5300	  Kerteminde	  
	   	   Mødested:	  I	  gården	  ved	  SDUs	  faciliteter	  
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Summer	  Camp	  
	  
	  

Ø Mange	  spændende	  faglige	  indlæg	  
Ø Masser	  af	  socialt	  samvær	  og	  hygge	  i	  andre	  Akademi-‐elevers	  selskab	  

	  

Summer	  Camp	  2014	  

Akademiets	  Summer	  Camp	  2014	  er	  en	  uge	  fyldt	  med	  faglighed,	  fælleskab	  &	  fornøjelser!	  Ugen	  
byder	  på	  spændende	  foredrag	  om	  akademiske	  emner	  fra	  alle	  faggrene,	  workshops,	  rollespil,	  
virksomhedsbesøg,	  kulturelle	  oplevelser	  og	  ikke	  mindst	  masser	  af	  sjov	  og	  hygge	  sammen	  med	  
andre	  Akademi-‐elever	  fra	  både	  Fyn	  og	  Sydjylland	  årgang	  2012	  og	  årgang	  2013.	  
	  
BEMÆRK:	  Det	  er	  obligatorisk	  at	  deltage	  i	  én	  summer	  camp	  i	  løbet	  af	  det	  2-‐årige	  Akademiforløb.	  
Men	  man	  kan	  derfor	  også	  kun	  deltage	  i	  Akademiets	  Summer	  Camp	  én	  gang.	  	  
Du	  er	  også	  velkommen	  til	  selv	  at	  finde	  et	  alternativ	  til	  Akademiets	  Summer	  Camp.	  Alternative	  
summer	  camps	  er	  dog	  for	  egen	  regning,	  og	  skal	  godkendes	  af	  Akademiet.	  For	  at	  en	  alternativ	  
camp	  kan	  godkendes,	  skal	  den	  opfylde	  følgende	  krav	  –	  et	  vist	  niveau	  af	  faglighed,	  min.	  22	  timers	  
undervisning	  og	  4	  overnatninger.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  4.	  august	  –	  Lørdag	  d.	  9.	  august	  
	   	   Faaborg	  Gymnasium	  

Sundagervej	  42,	  5600	  Faaborg	  
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