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SLUT	STÆRKT	MED	4.	OG	SIDSTE	SEMESTER!	
	
Så	er	tiden	kommet	for	dit	sidste	semester	på	Akademiet,	som	for	de	obligatoriske	seminarers	
vedkommende	løber	af	stablen	under	titlen:	Akademisk	Arbejde.	Du	vil	blive	præsenteret	for	en	
række	seminarer,	som	har	fokus	på	det	brede	emne	arbejdsprocesser	i	den	akademiske	verden.	
	
Vi	starter	derfor	semesteret	med	Seminar	L	Studielivsmentor,	som	er	din	mulighed	for	at	blive	
klogere	på	dig	selv	og	studielivet	igennem	sparing	med	en	studerende,	som	deler	ud	af	sine	
erfaringer.		Dette	følges	op	af	Seminar	M	Virksomhedsbesøg.	Her	hører	du	om	en	udvalgt	branche	
og	en	specifik	virksomheds	faglighed	og	organisation	samt	får	et	indblik	i	hvordan	specifik	viden	
omsættes	til	praksis	og	hvordan	uddannelsesvalg	udmønter	sig	i	forskellige	karriere.	Seminar	M	
byder	således	på	så	forskellige	besøg	som	Bestseller,	Sydbank,	Orifarm,	LEGO,	KMD	og	Region	
Syddanmark.	Du	deltager	i	ét	og	kun	ét	af	virksomhedsbesøgene,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	
efter	din	interesse	og	hvor	der	er	plads.	Der	er	én	plads	til	jer	hver	på	alle	virksomhedsbesøgene	
tilsammen,	hvilket	betyder	at	først-til-mølle	princippet	gælder.	Efteråret	fortsætter	med	Seminar	
N	Verdens	Ender,	hvor	du	bliver	klogere	på	hvordan	vidt	forskellige	videnskaber	og	metoder	
bibringer	forskellige	indsigter	til	præcist	det	samme	spørgsmål.	Efterårssemesteret	og	dit	
Akademi-forløb	rundes	af	med	Seminar	O	Akademisk	Arbejde	i	Praksis,	som	er	en	workshopdag	
om	forskellige	typer	akademisk	arbejde	fra	universitetsverdenen.	
	
Endnu	 en	 gang	 har	 vi	 ved	 siden	 af	 det	 obligatoriske	 program	 et	 stærkt	 katalog	 af	 valgfrie	
aktiviteter	 klar	 til	 dig.	Disse	 valgfrie	 aktiviteter	 er	 et	 tagselvbord	af	 spændende	og	 fagspecifikke	
arrangementer.	 Efteråret	 byder	 på	 alt	 lige	 fra	 workshops	 ved	 SDU	 indenfor	 bl.a.	
argumentationsteori,	historie,	matematik,	 fysik,	droneteknologi,	klinisk	biomekanik,	psykologi,	
journalistik,	war	studies,	jura,	religion	og	økonomi,	besøg	på	OUH,	Biomedicinsk	Laboratorium,	
Odense	 Bys	 Museers	 arkæologiske	 udgravning	 og	 virksomheder	 i	 Trekantsområdet	 til	
spændende	 arrangementer	 ved	 Folkeuniversitetet,	 Trapholt,	 Odense	 Teater,	 Brandts,	 Odense	
Internationale	Film	Festival,	Ungdomsfolkemødet	og	meget	mere.	De	valgfrie	aktiviteter	er	åbne	
for	alle	Akademiet	Syds	deltagere,	og	der	er	begrænset	antal	pladser	pr.	aktivitet.	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	valgfrie	aktiviteter	forpligter,	da	du	potentielt	
tager	en	plads	fra	en	anden.	
	
Efteråret	 rundes	 af	 med	 en	 stor	 semesterafslutning	 for	 alle	 Akademiet	 Syds	 deltagere	 med	
foredrag	og	masser	af	socialt	samvær	og	julehygge.	
	
Vi	anbefaler,	at	du	kigger	programmet	godt	igennem	og	med	det	samme	noterer	datoerne	for	de	
obligatoriske	seminarer	 i	din	kalender	samt	overvejer,	hvilke	valgfrie	aktiviteter,	du	vil	deltage	 i.	
Der	er	mange	spændende	ting	på	programmet	og	sparsomt	med	tid.	Så	tænk	dig	godt	om	og	vær	
opmærksom	på	eventuelle	datosammenfald	mellem	aktiviteterne!	
	
Vel	mødt!	

Janne	Hansen	
Projektleder,	Akademiet	Syd	



	

GOOD	TO	KNOW	

Obligatoriske	Seminarer	og	Valgfrie	Aktiviteter	
Deltagelse	 i	 obligatoriske	 seminarer	 er	 påkrævet,	med	mindre	man	 har	 en	 gyldig	 fraværsårsag	 (sygdom,	
studietur,	anden	 talentaktivitet	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.	
Valgfrie	aktiviteter	er	lige	netop	dét	–	valgfri	J	Men	vi	opfordrer	dig	klart	til	at	udvide	din	horisont	ved	at	
deltage	 i	et	enkelt	eller	 flere	af	de	valgfrie	aktiviteter!	Bemærk,	at	der	er	begrænset	antal	pladser	på	de	
valgfrie	aktiviteter	og	pladserne	tildeles	efter	først-til-mølle-princippet.	Så	husk,	at	du	optager	pladsen	for	
en	anden,	så	vær	sikker	på,	at	det	er	noget	du	kan	(både	tids-	og	transportmæssigt)	og	har	overskud	til	at	
deltage	i.	En	tilmelding	til	en	valgfri	aktivitet	forpligter	altså.	

Tilmelding	
Du	skal	via	hjemmesiden	aktivt	tilmelde	dig	de	obligatoriske	seminarer	samt	de	valgfrie	aktiviteter,	som	du	
ønsker	at	deltage	i.	
Tilmelding	til	de	obligatoriske	aktiviteter	åbner	fredag	d.	24.	juni	2016.	Tilmeldingen	er	åben	indtil	en	uge	
før	de	forskellige	seminarer	løber	af	stablen.	Men	da	seminarerne	er	obligatoriske,	så	gå	ind	og	tilmeld	dig	
med	det	samme	og	få	skrevet	datoen	i	din	kalender!	
Tilmeldingen	 til	 de	 valgfrie	 aktiviteter	 åbner	 af	 flere	 runder	 –	 en	 måned	 af	 gangen.	 Tilmeldingen	 til	 de	
frivillige	 aktiviteter	 i	 august/september	 åbner	 fredag	 d.	 29.	 juli	 2016.	 Derefter	 åbner	 tilmeldingen	 til	 de	
næste	måneders	aktiviteter	d.	1.	eller	først	komne	arbejdsdag	herefter	i	måneden	før.	Dvs.	tilmeldingen	til	
aktiviteter	 i	 oktober	 åbner	 1.	 september	 og	 tilmeldingen	 til	 aktiviteter	 i	 november	 åbner	 3.	 oktober.	
Tilmelding	til	valgfrie	aktiviteter	er	åben	indtil	3	hverdage	før	de	forskellige	aktiviteter	løber	af	stablen.	Du	
kan	altid	tjekke	den	seneste	til-/afmeldingsfrist	i	bunden	af	aktiviteten.	

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	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	valgfri	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	(efter	deadline)	på	
en	 valgfri	 aktivitet,	 skal	 du	 også	 give	 Akademiet	 besked	 pr.	mail.	 Det	 er	 aldrig	 ok	 at	 udeblive	 –	 giv	 altid	
besked.	

Ændringer	
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	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	valgfrie	aktiviteter,	som	du	tilmelder	dig,	samt	er	der	i	god	tid,	så	du	
kan	nå	at	blive	registreret	og	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.	Desuden	går	det	
meget	hurtigere	når	vi	alle	hjælpes	ad.	
	

• 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.	 Husk	 derfor	 også	 altid	 at	 besvare	
evalueringsskemaerne,	som	vi	sender	ud	efter	hvert	seminar	og	aktivitet.	
	

• 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.	
	 	



	

OBLIGATORISKE	SEMINARER	
	

SEMINAR	L	

STUDIELIVSMENTOR	
	
Efterårets	 første	seminar	er	din	mulighed	 for	at	blive	klogere	på	dig	selv	og	studielivet	 igennem	
sparring	 med	 en	 studerende,	 som	 deler	 ud	 af	 sine	 erfaringer.	 Igennem	 Akademiets	 studielivs-
mentorforløb	 får	 du	 indblik	 i	 hvilke	 evner	 og	 ressourcer,	 der	 er	 dine	 styrker	 generelt	 og	 som	
studerende,	samt	hvad	det	vil	sige	at	være	studerende	fagligt	såvel	som	socialt.	
	

Studielivsmentor	
v/	Akademiet	Syd	&	Midt	
	
Studielivsmentor	er	din	mulighed	for	igennem	sparring	med	en	studerende	at	blive	klogere	på	dig	
selv	og	hvad	det	videregående	studieliv	er	såvel	fagligt	som	socialt.	Mentor	og	mentee-relationen	
er	et	gensidigt	engagement,	hvor	den	fælles	faglige	interesse	driver	værket.	Som	mentee	skal	du	
drage	nytte	af	mentors	erfaring,	mens	mentor	får	mulighed	for	et	fornyet	blik	på	sit	eget	studie.		
	
Studielivsmentor-ordningen	 skydes	 i	 gang	 ved	 Seminar	 L,	 hvor	 du	 møder	 en	 række	 forskellige	
studerende	fra	SDU,	som	gerne	vil	være	mentor	for	dig.	Igennem	en	række	øvelser	–	såsom	ability	
spotting,	resource	mapping	og	speed	dating	med	mentorerne	fra	dit	foretrukne	fakultet,	bliver	du	
klogere	på	studielivsmentor-ordningen	og	dig	selv.	
	
Seminar	 L:	 Studielivsmentor	 er	 obligatorisk	 for	 alle,	 men	 da	 mentoring	 bygger	 på	 kemi	 og	 en	
gensidig	 forpligtelse,	er	den	videre	deltagelse	 i	 studielivsmentor-ordningen	 frivillig.	Hvis	du	efter	
Seminar	L	ønsker	at	blive	mentee	og	få	tildelt	en	mentor,	skal	du	til	Seminar	L	aktivt	tilmelde	dig	
studielivsmentor-ordningen.	Akademiet	opfordre	på	det	kraftigste	til	at	du	gør	dette!	
	
Som	mentee,	skal	du	efter	Seminar	L:	Studielivsmentor	deltage	i	et	mentor-/menteemøde	torsdag	
d.	 15.	 september	 kl.	 16.00-20.00	 samt	 et	 afsluttende	 mentor-/menteemøde	 torsdag	 d.	 24.	
vovember	kl.	15.30-16.30.	Imellem	disse	to	møder	planlægger	du	og	din	mentor	i	fælleskab	et	par	
møder	af	enten	fagligt	eller	socialt	tilsnit	i	løbet	af	efteråret	2016.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	25.	august	kl.	16.00	-	20.00	
	 	 Mulernes	Legatskole	

Gillestedvej	11,	5240	Odense	NØ	
	
	



	

SEMINAR	M	

VIRKSOMHEDSBESØG	1:	BESTSELLER	
	
	
Seminar	M	 består	 af	 en	 række	 forskellige	 virksomhedsbesøg.	 På	 virksomhedsbesøget	 får	 du	 et	
dybdegående	 indblik	 i	 hvordan	 en	 branche	 og	 en	 specifik	 virksomhed,	 dens	 faglighed	 og	
organisationsstruktur	 fungerer.	 Du	 hører	 om,	 hvordan	 man	 omsætter	 teoretisk	 viden	 fra	
uddannelsesverdenen	 til	 praksis	 i	 erhvervslivet,	 når	 forskellige	 medarbejdere	 fortæller	 om,	
hvordan	 deres	 uddannelsesvalg	 har	 udmøntet	 sig	 til	 forskellige	 karriere	 og	 deres	 specifikke	
arbejdsopgaver	og	vidensområder.	
	
Du	 deltager	 i	 ét	 ud	 af	 alle	 formidlings-besøg.	 Du	 vælger	 frit,	 men	 bemærk,	 at	 der	 er	
pladsbegrænsning	 på	 alle	 formidlingsbesøgene	 og	 at	 pladserne	 fordeles	 efter	 først-til-mølle-
princippet.	BEMÆRK:	DER	KAN	KUN	VÆLGES	ÉT	FORMIDLINGSBESØG!	
	
	
BESTSELLERs	værdikæde	-		en	styles	rejse	igennem	virksomheden	
	

BESTSELLER	 er	 en	 familieejet	 mode-	 &	 accessories-virksomhed,	 der	 blev	 grundlagt	 i	 Danmark	 i	
1975.	 I	 dag	 skaber	 BESTSELLER	mode	 til	 kvinder,	mænd,	 teenager	 og	 børn	 igennem	 tøjmærker	
såsom	 JACK	 &	 JONES,	 SELECTED,	 VERO	 MODA,	 ONLY,	 PIECES,	 VILA,	 OBJECT,	 JUNAROSE,	
MAMALICIOUS,	NAME	IT,	Y.A.S	og	mange	flere.	

Oplev	en	virksomhed,	som	er	førende	inden	for	mode	i	Danmark	såvel	som	hele	Europa.	Få	indsigt	
i	hvordan	værdikædens	forskellige	led	fungere	hver	for	sig	-	og	sammen.	Hvordan	en	styles	rejse	er	
fra	første	ide,	til	den	kan	ses	af	forbrugeren	i	butikken.	

	FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	21.	september	kl.	12.30	–	16.00	
	 	 BESTSELLER	

Fredskovvej	1,	7330	Brande	 	
	 	 Mødested:	Receptionen	 	

PLADSER:	30	
	
	
	 	 	
	
	 	



	

SEMINAR	M	

VIRKSOMHEDSBESØG	2:	SYDBANK	
	
	
Seminar	M	 består	 af	 en	 række	 forskellige	 virksomhedsbesøg.	 På	 virksomhedsbesøget	 får	 du	 et	
dybdegående	 indblik	 i	 hvordan	 en	 branche	 og	 en	 specifik	 virksomhed,	 dens	 faglighed	 og	
organisationsstruktur	 fungerer.	 Du	 hører	 om,	 hvordan	 man	 omsætter	 teoretisk	 viden	 fra	
uddannelsesverdenen	 til	 praksis	 i	 erhvervslivet,	 når	 forskellige	 medarbejdere	 fortæller	 om,	
hvordan	 deres	 uddannelsesvalg	 har	 udmøntet	 sig	 til	 forskellige	 karriere	 og	 deres	 specifikke	
arbejdsopgaver	og	vidensområder.	
	
Du	 deltager	 i	 ét	 ud	 af	 alle	 formidlings-besøg.	 Du	 vælger	 frit,	 men	 bemærk,	 at	 der	 er	
pladsbegrænsning	 på	 alle	 formidlingsbesøgene	 og	 at	 pladserne	 fordeles	 efter	 først-til-mølle-
princippet.	BEMÆRK:	DER	KAN	KUN	VÆLGES	ÉT	FORMIDLINGSBESØG!	
	
	
Sydbank	–	meget	mere	end	penge	

Sydbank	blev	etableret	i	1970	ved	en	sammenslutning	af	4	mindre,	sønderjyske	lokalbanker	og	har	
siden	via	fusioner	og	tilkøb	bredt	sig	ud	over	det	meste	af	Danmark.	Hensigten	med	skabelsen	af	
den	 sønderjyske	 regionalbank	 var	 at	 sikre,	 at	 en	 bank	med	 rod	 i	 landsdelen	 havde	 tilstrækkelig	
finansiel	styrke,	kvalitet	og	kompetence	til	at	kunne	betjene	de	voksende	enheder	i	erhvervslivet.	
Sydbank	er	i	dag	en	af	Danmarks	største	banker	med	en	markedsandel	i	pengeinstitutsektoren	på	
6-11	pct.	afhængigt	af	kundesegment,	ca.	2.100	medarbejdere	og	84	filialer	(heraf	3	i	Tyskland).	
	
Men	Sydbank	er	meget	mere	end	penge.	 Sydbanks	værdigrundlag	understreger,	 at	banken	 som	
servicevirksomhed	 først	og	 fremmest	 sigter	efter	at	 tilfredsstille	kundernes	behov	 for	 finansielle	
ydelser.	Kombinationen	af	dygtige	medarbejdere	og	gode	relationer	skaber	værdi	for	kunderne	–	
og	dermed	også	for	banken.	Derfor	er	netop	disse	ord	-	dygtighed,	relationer	og	værdi	-	kernen	i	
Sydbanks	værdigrundlag,	også	kaldet	”Den	blå	tråd”.	

Besøg	 Sydbank	 og	 hør	 om	 hvordan	 de	 rådgiver	 om	 og	 arbejder	med	 banking,	 investeringer	 og	
meget	mere.	

.FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	29.	september	kl.	12.00	–	16.00	
	 	 Sydbank	

Peberlyk	4,	6200	Aabenraa		 	
	 	 Mødested:	Receptionen	

PLADSER:	30	
	 	



	

SEMINAR	M	

VIRKSOMHEDSBESØG	3:	ORIFARM	
	
	
Seminar	M	 består	 af	 en	 række	 forskellige	 virksomhedsbesøg.	 På	 virksomhedsbesøget	 får	 du	 et	
dybdegående	 indblik	 i	 hvordan	 en	 branche	 og	 en	 specifik	 virksomhed,	 dens	 faglighed	 og	
organisationsstruktur	 fungerer.	 Du	 hører	 om,	 hvordan	 man	 omsætter	 teoretisk	 viden	 fra	
uddannelsesverdenen	 til	 praksis	 i	 erhvervslivet,	 når	 forskellige	 medarbejdere	 fortæller	 om,	
hvordan	 deres	 uddannelsesvalg	 har	 udmøntet	 sig	 til	 forskellige	 karriere	 og	 deres	 specifikke	
arbejdsopgaver	og	vidensområder.	
	
Du	 deltager	 i	 ét	 ud	 af	 alle	 formidlings-besøg.	 Du	 vælger	 frit,	 men	 bemærk,	 at	 der	 er	
pladsbegrænsning	 på	 alle	 formidlingsbesøgene	 og	 at	 pladserne	 fordeles	 efter	 først-til-mølle-
princippet.	BEMÆRK:	DER	KAN	KUN	VÆLGES	ÉT	FORMIDLINGSBESØG!	
	
	
Udvikling,	salg	og	markedsføring	af	medicin	i	Orifarm	

Orifarm	er	en	af	Danmarks	store	medicinalvirksomheder	og	med	en	vision	om	at	være	"No.	1	in	
making	Health	Care	a	better	deal!"	når	de	ud	til	mange	forbrugere.	Hvem	kender	ikke	et	Orifarm	
produkt	eller	en	Do	You	Yellow-reklame?	

På	besøget	ved	Orifarm	vil	du	høre	om	de	mange	forskellige	akademiske	opgaver,	som	vores	
medarbejdere	udfører	indenfor	farmaci,	forretningsanalyse	og	salg/marketing	og	få	et	grundigt	
indblik	i	vores	virksomhedskultur,	der	igennem	årene	har	været	en	afgørende	parameter	i	
Orifarms	succes.	Med	respekt	for	både	kvalitet	og	medarbejdere	i	virksomheden	har	Orifarm	
vokset	sig	til	at	være	den	største	leverandør	af	parallelimporterede	lægemidler	i	Europa,	og	de	står	
stærkt	på	markederne	for	generika	i	Norden.	Orifarm	opererer	i	Danmark,	Norge,	Sverige,	Finland,	
Tyskland,	Tjekkiet,	Holland	og	senest	også	England.	

Besøg	Orifarm	og	hør	om	hvordan	de	arbejder	med	udvikling	og	salg	af	lægemidler,	og	hvordan	de	
markedsfører	dem	–	så	det	kommer	samfundet	og	den	enkelte	forbruger	til	gavn.	

.FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	5.	oktober	kl.	13.00	–	16.00	
	 	 Orifarm	

Energivej	15,	5260	Odense	S		 	
	 	 Mødested:	Receptionen	

PLADSER:	40	
	 	



	

SEMINAR	M	

VIRKSOMHEDSBESØG	4:	LEGO	
	
	
Seminar	M	 består	 af	 en	 række	 forskellige	 virksomhedsbesøg.	 På	 virksomhedsbesøget	 får	 du	 et	
dybdegående	 indblik	 i	 hvordan	 en	 branche	 og	 en	 specifik	 virksomhed,	 dens	 faglighed	 og	
organisationsstruktur	 fungerer.	 Du	 hører	 om,	 hvordan	 man	 omsætter	 teoretisk	 viden	 fra	
uddannelsesverdenen	 til	 praksis	 i	 erhvervslivet,	 når	 forskellige	 medarbejdere	 fortæller	 om,	
hvordan	 deres	 uddannelsesvalg	 har	 udmøntet	 sig	 til	 forskellige	 karriere	 og	 deres	 specifikke	
arbejdsopgaver	og	vidensområder.	
	
Du	 deltager	 i	 ét	 ud	 af	 alle	 formidlings-besøg.	 Du	 vælger	 frit,	 men	 bemærk,	 at	 der	 er	
pladsbegrænsning	 på	 alle	 formidlingsbesøgene	 og	 at	 pladserne	 fordeles	 efter	 først-til-mølle-
princippet.	BEMÆRK:	DER	KAN	KUN	VÆLGES	ÉT	FORMIDLINGSBESØG!	
	

Leg	og	oplevelser	ved	LEGO	

LEGO	 Koncernen	 er	 et	 privatejet	 selskab	 med	 hovedkontor	 i	 Billund.	 Selskabet	 ejes	 stadig	 af	
familien	 Kirk	 Kristiansen,	 som	 grundlagde	 det	 i	 1932.	 LEGO	 Koncernen	 beskæftiger	 sig	 med	
udviklingen	af	børns	kreativitet	gennem	leg	og	læring.	Med	udgangspunkt	i	den	verdensberømte	
LEGO-klods	 forsyner	 virksomheden	 i	 dag	børn	 i	mere	end	130	 lande	med	 legetøj,	 oplevelser	 og	
undervisningsmateriale.	 LEGO	 Koncernen	 har	 omkring	 13.000	 medarbejdere	 og	 er	 verdens	
tredjestørste	producent	af	 legematerialer.	Vores	hovedkontor	er	 i	 Billund,	Danmark,	men	vi	har	
afdelinger	over	hele	verden	og	der	sælges	LEGO	produkter	i	mere	end	130	lande.		

På	besøget	hører	du	om	LEGO	koncernens	arbejde	generelt	og	besøget	sluttes	af	med	en	rundtur	i	
produktionen.		

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	12.	oktober	kl.	13.00	–	17.00	
	 	 LEGO	

Aastvej	1,	7190	Billund	 	
	 	 Mødested:	Receptionen	 	

PLADSER:	35	
	
	 	 	
	
	 	



	

SEMINAR	M	

VIRKSOMHEDSBESØG	5:	KMD	
	
	
Seminar	M	 består	 af	 en	 række	 forskellige	 virksomhedsbesøg.	 På	 virksomhedsbesøget	 får	 du	 et	
dybdegående	 indblik	 i	 hvordan	 en	 branche	 og	 en	 specifik	 virksomhed,	 dens	 faglighed	 og	
organisationsstruktur	 fungerer.	 Du	 hører	 om,	 hvordan	 man	 omsætter	 teoretisk	 viden	 fra	
uddannelsesverdenen	 til	 praksis	 i	 erhvervslivet,	 når	 forskellige	 medarbejdere	 fortæller	 om,	
hvordan	 deres	 uddannelsesvalg	 har	 udmøntet	 sig	 til	 forskellige	 karriere	 og	 deres	 specifikke	
arbejdsopgaver	og	vidensområder.	
	
Du	 deltager	 i	 ét	 ud	 af	 alle	 formidlings-besøg.	 Du	 vælger	 frit,	 men	 bemærk,	 at	 der	 er	
pladsbegrænsning	 på	 alle	 formidlingsbesøgene	 og	 at	 pladserne	 fordeles	 efter	 først-til-mølle-
princippet.	BEMÆRK:	DER	KAN	KUN	VÆLGES	ÉT	FORMIDLINGSBESØG!	
	

IT-løsninger	og	forretningsudvikling	ved	KMD	
	
KMD	er	blandt	Danmarks	største	it-	og	softwarevirksomheder	med	afdelinger	i	København,	Århus,	
Odense,	 Aalborg	 og	 Warszawa,	 Polen.	 Hovedparten	 af	 KMD's	 forretning	 udspringer	 af	 egen	
softwareudvikling,	og	virksomheden	udvikler	og	 leverer	 it-løsninger	 til	 kommuner,	 regioner,	 stat	
og	private	virksomheder.	

På	 besøget	 ved	 KMD	 vil	 du	 blandt	 andet	 høre	 om,	 hvilke	 opgaver	 KMD	 udfører	 inden	 for	 IT-
løsninger	 til	 såvel	 det	 private	 som	 offentlige	 erhvervsliv	 og	 hvordan	 KMD	 kontinuerligt	
forretningsudvikler	 indenfor	 deres	 branche.	 Besøget	 vil	 give	 et	 indblik	 hvordan	 forskellige	
afdelinger	og	ansatte	udfylder	deres	respektive	funktion	og	som	en	samlet	virksomhed.	Besøget	vil	
være	en	blanding	af	oplæg	fra	forskellige	medarbejdere	hos	KMD,	der	fortæller	om	deres	arbejde.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	13.	oktober	kl.	13.00	–	16.00	
	 	 KMD	

Niels	Bohrs	Alle	185,	5220	Odense	SØ	
	 	 Mødested:	Hovedindgangen	 	

PLADSER:	45	
	
	 	



	

SEMINAR	M	

VIRKSOMHEDSBESØG	6:	Region	Syddanmark	
	
	
Seminar	M	 består	 af	 en	 række	 forskellige	 virksomhedsbesøg.	 På	 virksomhedsbesøget	 får	 du	 et	
dybdegående	 indblik	 i	 hvordan	 en	 branche	 og	 en	 specifik	 virksomhed,	 dens	 faglighed	 og	
organisationsstruktur	 fungerer.	 Du	 hører	 om,	 hvordan	 man	 omsætter	 teoretisk	 viden	 fra	
uddannelsesverdenen	 til	 praksis	 i	 erhvervslivet,	 når	 forskellige	 medarbejdere	 fortæller	 om,	
hvordan	 deres	 uddannelsesvalg	 har	 udmøntet	 sig	 til	 forskellige	 karriere	 og	 deres	 specifikke	
arbejdsopgaver	og	vidensområder.	
	
Du	 deltager	 i	 ét	 ud	 af	 alle	 formidlings-besøg.	 Du	 vælger	 frit,	 men	 bemærk,	 at	 der	 er	
pladsbegrænsning	 på	 alle	 formidlingsbesøgene	 og	 at	 pladserne	 fordeles	 efter	 først-til-mølle-
princippet.	BEMÆRK:	DER	KAN	KUN	VÆLGES	ÉT	FORMIDLINGSBESØG!	
	

Politisk	og	administrativt	arbejde	ved	Region	Syddanmark	

Region	Syddanmark	er	en	politisk	styret	instans,	hvor	41	folkevalgte	politikere	i	regionsrådet	hver	
måned	tager	beslutninger	omkring:	

• Sundhed,	sygehuse	og	privatpraktiserende	læger	
• Social,	psykiatri	og	sundhedsinnovation	
• Regional	udvikling,	klima,	erhverv,	trafik,	kultur,	miljø	og	uddannelse	

Beslutninger	om	disse	områder	træffes	fra	Regionshuset	i	Vejle,	hvorfra	Regionens	drift	til	daglig	
understøttes	af	en	række	central,	administrative	funktioner.	

På	besøget	i	Region	Syddanmark	vil	du	blandt	andet	høre	om,	hvilke	opgaver	Region	Syddanmark	
udfører,	 herunder	 budget	 og	 antallet	 af	 ansatte.	 Besøget	 vil	 ligeledes	 give	 et	 indblik	 i	 politiske	
beslutningsprocesser,	 regionens	 styring	 og	 relationen	 mellem	 politikere	 og	 embedsmænd.	
Besøget	vil	indeholde	oplæg	fra	ansatte	i	regionshuset,	der	fortæller	om	deres	arbejde,	herunder	
hvordan	de	omsætter	politiske	beslutninger	og	strategier	til	konkrete	handlinger.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Date	&	time	–	to	be	announced	
	 	 Region	Syddanmark	

Damhaven	12,	7100	Vejle	
	 	 Mødested:	Hovedindgangen	 	

PLADSER:	45	
	 	



	

SEMINAR	N	

VERDENS	ENDER	
	
	
Efterårets	 tredje	 seminar	 sætter	 fokus	 på,	 hvordan	 forskellige	 videnskaber	 trods	 vidt	 forskellige	
tilgange	kan	nå	den	samme	konklusion	i	livets	store	spørgsmål.	Sammen	med	en	astrofysiker	og	en	
teolog	tager	vi	verdens	ender	under	kærlig	videnskabelig	behandling.	
	

Verdens	ender	-	kom	med	på	en	rejse	ud	i	universet	og	ind	i	forestillingerne	
v/Ole	Eggers	Bjælde,	specialkonsulent	ved	Center	for	Scienceuddannelse,	Aarhus	Universitet	&	
				Linda	Greve,	ph.d.	i	virksomhedskommunikation	og	undervisningsudvikler,	Aarhus	Universitet	
	

Mennesker	har	til	alle	tider	forsøgt	at	forklare	verdens	skabelse	og	undergang.	Nu	tager	en	teolog	
og	 en	 astrofysiker	 hvert	 sit	 standpunkt	 i	 at	 beskrive	 hvordan	 verdens	 ender	 ser	 ud	 fra	 et	
naturvidenskabeligt	og	et	humanistisk	perspektiv.	

Med	 forskellig	 metode	 og	 forskelligt	 videnskabeligt	 ståsted	 når	 vi	 til	 vidt	 forskellige,	 men	 ikke	
uforenelige	konklusioner.	Gennem	oplæg,	øvelser	og	diskussion	arbejder	vi	med	hvorfor	verdens	
ender	er	så	interessante	og	hvordan	forskellige	metoder	bibringer	forskellige	indsigter	til	præcist	
det	samme	spørgsmål.			

FAKTA:	
	
FYN:	 Mandag	d.	24.	oktober	kl.	16.00	–	20.00		
	 Vestfyns	Gymnasium	
	 Langbygårdsvej	4,	5620	Glamsbjerg	
	
JYLLAND:	 Tirsdag	d.	25.	oktober	kl.	16.00	–	20.00	
	 Esbjerg	Gymnasium	

Spangsbjerg	Møllevej	310,	6705	Esbjerg	
	



	

SEMINAR	O	

AKADEMISK	ARBEJDE	I	PRAKSIS	
	
	
Vi	slutter	efteråret	og	dit	Akademi-forløb	af	med	en	workshopdag	om	forskellige	slags	akademisk	
arbejde	 i	 forskningens	 verden	 –	 på	 universitetet.	 SDUs	 fem	 fakulteter	 stiller	 hver	 med	 en	
workshop,	 som	 illustrerer,	 hvordan	 studerende	 og	 forskere	 arbejder	 med	 deres	 akademiske	
vidensområde	og	fagstof.	

Akademisk	arbejde	i	praksis	
v/SDUs	fem	fakulteter	
	
Workshopdagen	starter	med	et	fælles	foredrag	om	hvad	viden,	akademisk	arbejde	og	forskning	er.	
Efterfølgende	 har	 du	 mulighed	 for	 at	 vælge	 mellem	 5	 workshops,	 som	 hver	 eksemplificerer	
hvordan	 humanistisk,	 teknisk,	 samfunds-,	 natur-	 eller	 sundhedsvidenskabelig	 arbejde	 udmønter	
sig	i	praksis.	Du	kommer	igennem	2	ud	af	5	workshops.	
	
Det	amerikanske	valg	2016	
Humanistisk	workshop	v/adjunkt	Anne	Mørk,	Institut	for	Historie,	SDU	
	
Uanset	udfaldet	tegner	det	amerikanske	præsidentvalg	sig	til	at	blive	et	historiske	valg.	Enten	får	
USA	for	første	gang	en	kvindelig	præsident	eller	så	vælger	de	den	mest	kontroversielle	kandidat	i	
historien	ind	i	Det	Hvide	Hus.	I	denne	workshop	skal	vi	arbejde	med	ligheder	og	forskelle	mellem	
dette	valg	og	tidligere	præsidentvalg	 i	historien	og	hvordan	økonomiske,	historiske,	kulturelle	og	
racemæssige	hver	især	bidrager	til	beslutningen	om	hvem	der	skal	være	USA	næste	præsident.	
	
Nyt	fra	knoglekassen	
Naturvidenskabelig	workshop	v/Ph.d	Lilian	Skytte,	Institut	for	Kemi,	Fysik	&	Farmaci,	SDU	
 
Skelettet	bærer	direkte	vidnesbyrd	om	det	liv,	som	den,	der	har	haft	det,	engang	har	levet.	Mange	
af	 livets	 forhold	 sætter	 sig	 spor	 på	 skelettet.	  Sygdomme	 som	 syfilis	 giver	 tydelige	 spor	 i	
knoglerne,	 og	 forgiftninger	 kan	 også	 måles	 på	 knoglerne	 vha.	 kemiske	 analyser.	  SDU	 viser	
skeletter	fra	middelalderen	frem	og	finder	viden	om	de	syge,	de	rejsende,	de	rige	og	mange	andre	
ud	fra	knoglernes	tilstand.	
	
Journalistik	og	etik	
Samfundsvidenskabelig	workshop	v/stud.	Klara	Hauberg	Hansen	&	Linea	Marie	Andersen,	Institut	for	Journalistik,	SDU	
	
Det	 journalistiske	 arbejde	 hviler	 i	 høj	 grad	 på	 et	 værdigrundlag,	 der	 ikke	 altid	 er	 synligt	 i	 det	
daglige	arbejde.	Men	det	er	med	til	at	definere,	hvilke	til-	og	fravalg,	journalister	foretager.	Derfor	
støder	man	ofte	på	etiske	diskussioner	i	forbindelse	med	journalistikken.	I	mange	tilfælde	går	disse	
diskussioner	på	om	journalister	nu	gør	det	de	bør.	For	hvor	går	grænsen?	

	
	
	

Fortsættes	næste	side	
	



	

	
Interaktionsdesign	med	fokus	på	brugerne	og	teknologi	
Teknisk	workshop	v/stud.	Trine	Søberg	Torp	&	Asge	Frederik	Matthiesen,	Civilingeniør	i	Lærings-	&	Oplevelsestek.,	SDU	
	
Denne	 workshop	 sætter	 fokus	 på	 interaktionsdesign,	 der	 handler	 om,	 hvordan	 man	 designer	
interaktive	 produkter,	 inddrager	 brugerne,	 når	man	 udvikler	 og	 designer	 hverdagens	 produkter	
samt	hvordan	man	kan	ændre	folks	adfærd	i	en	ønsket	retning,	også	kaldet	nudging.	Ud	over	at	I	
vil	 komme	 til	 at	 høre	 om	 de	 generelle	 principper	 og	 processen	 bag	 interaktionsdesign,	 samt	
hvordan	 man	 arbejder	 med	 det	 i	 praksis,	 vil	 I	 også	 se	 eksempler	 på,	 hvordan	 de	
ingeniørstuderende	til	Civilingeniør	i	Lærings-	og	Oplevelsesteknologi	bruger	det	i	deres	projekter.	
Og	slutteligt	skal	vi	give	os	i	kast	med	teknologien	'MaKey	MaKey'	i	grupper,	og	komme	frem	med	
nye	måder	at	interagere	med	f.eks.	en	computer	på.	
	
Sundhedsvidenskab	
Sundhedsvidenskabelig	workshop	v/SDU	

To	be	announced!	

	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Lørdag	d.	19.	november	kl.	10.00	-	16.00	
	 	 Syddansk	Universitet	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	

SEMESTERAFSLUTNING	

SEMESTERAFSLUTNING	
	
	
Semesterafslutningen	 er	 et	 julearrangement,	 som	 åbner	 med	 et	 spændende	 foredrag.	 Efter	
foredraget	vil	der	være	lidt	godt	at	spise	samt	masser	af	mulighed	for	socialt	samvær	–	hygge,	snak	
spil	m.m.		
	
Emne	og	foredragsholder	til	Semesterafslutningen	Efterår	2016	offentliggøres	snarest	muligt.		

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	24.	november	kl.	17.00	–	20.00	
	 	 Inkl.	spisning,	hvor	Akademiet	giver	mad 	
	 	 Middelfart	Gymnasium	

Østre	Hougvej	97,	5500	Middelfart	 	 	 	
	 	 PLADSER:	Alle	
	
	
	
	 	



	

FRIVILLIGE	AKTIVITETER	

PSYKOLOGI	
	
	
Psykiske	udfordringer	under	debat	
v/stud.	Jeppe	Schultz	&	Thomas	Jensen,	Psykologi,	SDU	

Dagens	 program	 vil	 udfordre	 dine	 grundantagelser	 om	 nogle	 af	 de	mere	 samfundsomspændte	
psykiske	 sygdomme,	 og	 sætte	 dem	 under	 debat.	 Hvordan	 defineres	 psykiske	 sygdomme	 i	
sundhedssystemet	og	 i	 samfundet	 generelt,	 og	hvilken	betydning	 kan	denne	definition	have	 for	
personen,	 som	 bliver	 erklæret	 psykisk	 syg	 og	 hans/hendes	 omgivelser	 samt	 behandling	 heraf?	
Hvordan	forstår	vi	og	gør	menneskets	psyke	til	genstand	for	et	sygdomsbegreb?	Disse	spørgsmål	
vil	vi	i	fælleskab	prøve	at	besvare.	

Ved	at	beskæftige	os	med	tre	relativt	velkendte	psykiske	lidelser:	depression,	angst	og	skizofreni,	
vil	vi	med	det	nyeste	forskning	og	anekdoter	fra	hverdagslivet	diskutere,	hvordan	tankemønstre,	
følelser,	 adfærd	 og	 sociale	 relationer	 har	 betydning	 for	 en	 person	 med	 psykiske	 udfordringer	
associeret	med	sådanne	diagnoser;	og	hvilke	mulige	behandlingsformer,	der	kan	anvendes.	

Workshoppen	vil	bestå	af	interaktive	oplæg	fra	to	psykologistuderende,	hvor	du	har	mulighed	for	
at	 stille	 spørgsmål,	 så	 vi	 sammen	 kan	 udforske	 feltet.	 Derudover	 vil	 der	 være	 gruppebaseret	
arbejde	med	en	fiktiv	case,	hvor	du	selv	får	lov	til	at	forsøge	jer	med	en	psykologisk	udredning	af	
en	person	med	psykiske	udfordringer	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	15.	august	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	30	
	 	



	

ODENSE	TEATER	
	

Hamlet	
v/Odense	Teater	
	
Kom	med	bag	om	scenetæppet	på	Odense	Teater	og	 ind	under	huden	på	 teaterverdenen.	Med	
afsæt	i	Shakespeares	største	og	vigtigste	hævndrama	og	samtidig	et	af	de	mest	fuldkomne	skuespil	
oplever	 du,	 hvordan	 dramaturger,	 professionelle	 skuespillere	 og	 instruktører	 arbejder	 med	
processen	fra	et	klassisk	manuskript	til	sceneprøver	og	en	moderne	forestilling.	
	
Denne	aktivitet	er	to-delt	og	foregår	over	2	dage	–	man	skal	deltage	begge	dage.	Den	første	dag	er	
et	besøg	på	teatret,	hvor	du	først	overværer	sceneprøverne	og	bagefter	får	mulighed	for	at	tale	
med	 instruktør	 Egill	 Pálsson	og	 skuespillerne.	Hør	om	hvordan	de	arbejder	med	 stykket	 fra	den	
store	helhed	til	den	aller	mindste	detalje.	Den	anden	dag	oplever	du	det	færdige	produkt,	når	vi	
ser	den	færdige	forestilling.	
	
Der	 er	 noget	 råddent	 i	 Danmark.	 Landet	 trues	 udefra	 af	 krig	 og	 indefra	 af	 magtkampe	og	
korruption	ved	hoffet.	Kongen,	Hamlets	far,	er	død	og	dronningen	har	allerede	giftet	sig	på	ny	med	
kongens	bror,	Claudius,	som	oven	i	købet	har	ladet	sig	krone.	Hamlet	er	rasende.	
En	nat	møder	han	sin	fars	spøgelse,	som	fortæller,	at	det	var	Claudius,	der	slog	ham	ihjel,	og	han	
beder	Hamlet	om	at	hævne	sig.	Fortvivlelsen,	hadet	og	vanviddet	vokser	i	Hamlet,	 for	hvad	skal	
han	 tro?	 Hvem	 kan	 han	 stole	 på?	 Ikke	 engang	 hans	 nærmeste	venner	 eller	 den	 skønne	 Ofelia	
virker	længere	troværdige,	for	hun	er	datter	af	Claudius’	mest	fortrolige	rådgiver.	
Drevet	af	vanvid	og	tvivl	flakker	Hamlet	omkring.	Skal	han	slå	ihjel	eller	selv	blive	myrdet?	Hvem	vil	
han	være,	eller	ikke	være?	
	
FAKTA:	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	15.	august		kl.	17.00	–	19.00	

Mandag	d.	19.	september	kl.	19.30	–	22.00 	
Ingen	spisepause	

	 	 Odense	Teater		
Jernbanegade	21,	5000	Odense	C	

	 	 Mødested:	Foran	hovedindgangen	
	
PLADSER:	25  	



	

BIOMEDICINSK	LABORATORIUM	
	
	

Dyr	&	Videnskab	
v/afdelingsleder	Peter	Bollen	&	ledende	dyretekniker	Jesper	Stæhr,	Biomedicinsk	Laboratorium,	
SDU	
	
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:	 Mandag	d.	22.	august	kl.	15.00	–	18.00  

Ingen	spisepause	
	 	 Biomedicinsk	Laboratorium	v/SDU	på	OUH	

J.	B.	Winsløws	Vej	23,	5000	Odense	C	
Mødested:	Foran	indgangen	til	nr.	23	

	
	 	 PLADSER:	20	
	
	 	



	

ODENSE	INTERNATIONALE	FILM	FESTIVAL	
	
	

Off	to	the	robo-future	
v/OFF16	

Tag	med	på	en	rejse	ud	i	forudsigelserne	om	fremtidens	relation	mellem	mennesker	og	robotter	

Odense	markerer	 sig	 stærkt	på	den	globale	 scene	 for	 robotteknologi.	Området	 skaber	vækst	og	
arbejdspladser	og	er	 spået	at	 få	 samme	betydning	 for	 verdensøkonomien	 i	 det	21.	 århundrede,	
som	 bilindustrien	 havde	 for	 det	 20.	 århundrede.	 Teknologierne	 bag	 laver	 allerede	 om	 på	 den	
verden,	 vi	 lever	 i,	 og	 en	 række	 fremtrædende	 tænkere	 og	 futurister	 gør	 sig	 derfor	 mange	
overvejelser	om,	hvordan	robotteknologi	vil	påvirke	mennesker	på	den	lange	bane.	

Ud	fra	dokumentarfilmen	Building	Gods	vil	Troels	Oliver	Vilms	Pedersen,	ekspert	i	robotteknologi	
fra	 Teknologisk	 Institut	 i	 Odense,	 kigge	 nærmere	 på	 udviklingen	 i	 robotters	 regnekraft,	 kunstig	
intelligens	 og	 de	 forskelligrettede	 langsigtede	 estimater	 på	 de	 forandringer	 i	 verden,	 som	
fremtidens	 robotteknologi	 vil	 afføde.	Arrangementet	 afrundes	med	en	 åben	diskussion	 af	 nogle	
fremtidsscenarier,	som	kan	være	svære	både	at	forstå	og	forholde	sig	til.	

FAKTA: 	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	29.	august	kl.	12.00	–	14.00 	

Ingen	spisepause	
Pejsestuen	på	Kulturmaskinen	
Farvergården	7,	5000	Odense	C		
Mødested:	Hovedindgangen	 	
	
PLADSER:	15		
	

	
	

	 	



	

WAR	STUDIES	
	
	
Kan	vi	opnå	fred,	hvis	magten	deles?	
v/journalist	&	master	Christina	Jo	Larsen,	International	Security	&	Law,	SDU	
	
Verdens	 nyeste	 land,	 Sydsudan,	 har	 siden	 sin	 uafhængighed	 i	 2011,	 været	 præget	 af	 interne	
uroligheder	 og	 borgerkrig.	 I	 teorien	 burde	 det	 ikke	 ske.	 Magten	 er	 delt	 ligeligt	 ud	 mellem	 de	
stridende	parter,	og	ifølge	teorien	om	’power	sharing’	burde	det	sikre	freden	i	lande	med	mange	
forskellige	stammer	og	befolkningsgrupper.	
	
Men	det	er	ikke	sket.	Vicepræsidenten	er	flygtet	ud	af	landet,	præsidenten	vil	ikke	afholde	valg,	og	
den	nordlige	del	 af	 landet	er	én	 stor	 flygtningelejr. Vi	 ser	 i	 denne	aktivitet	nærmere	på	krigens	
mekanismer,	hvad	 skal	der	 til	 for	at	opnå	 fred	og	 ikke	mindst;	hvad	gør	man,	hvis	 freden	aldrig	
kommer?	Dette	gør	vi	gennem	praktiske	øvelser,	gruppearbejde	og	diskussioner.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	29.	august	kl.	16.30	–	20.00  

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	25	
	
	 	



	

ODENSE	INTERNATIONALE	FILM	FESTIVAL	
	
	

Demokratiets	brændkammer	
v/OFF16	

Salon	 med	 Frederik	 Cilius	 og	 Rasmus	 Bruun	 –	 makkerparret	 bag	 Kirsten	 Birgit	 Schiøtz	 Kretz	
Hørsholm	

Jeg	kørte	hjem	fra	Jylland	 i	min	bil	og	tændte	for	radio	24/7.	En	mærkelig	kvinde	talte	med	stor	
autoritet,	 mens	 en	 eller	 anden	mand	 forsøgte	 at	 få	 fodfæste	 i	 deres	 samtale.	 En	 jingle	 afbrød	
diskussionen	 og	 ledte	 over	 i	 Den	 Korte	 Radioavis.	 Her	 begyndte	 jeg	 at	 spidse	 ører,	 for	 der	 var	
tilsyneladende	 tale	 om	 noget	 så	 sjældent	 som	 rendyrket	 politisk	 satire	 med	 bid,	 timing	 og	
aktualitet.	 Senere	 har	 jeg	 hørt	 Den	 Korte	 Radioavis	 med	 Kirsten	 Birgit	 Schiøtz	 Kretz	 Hørsholm	
mange	 gange,	 og	 min	 begejstring	 er	 ikke	 falmet.	 At	 udkomme	 med	 en	 times	 satire	 hver	 dag,	
hængt	op	på	dagens	nyheder	og	med	et	bid,	der	nogle	gange	kan	minde	om	John	Stewart	”i	gamle	
dage”,	 er	 en	 samtale	 værd.	 For	 satiren	 er	 ikke	 blot	 sprogets	 fristed,	 men	 også	 demokratiets	
brændkammer.	

FAKTA: 	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	30.	august	kl.	17.00	–	19.00 	

Ingen	spisepause	
Teater95B	
Vestergade	95B,	5000	Odense	C	
Mødested:	Hovedindgangen	 	
	
PLADSER:	15		
	

	
	

	 	



	

ARKÆOLOGI	
	
	

Mål	og	metode	for	arkæologien	på	Thomas	B.	Thriges	Gade	
v/museumsinspektør	Jakob	Tue	Christensen,	Odense	Bys	Museer	

Besøg	på	og	bag	udgravningen.	

De	 arkæologiske	 undersøgelser	 forud	 for	 Byomdannelsesprojektet	 i	 Odense	 er	 den	 største	
samlede	udgravning	af	en	middelalderlig	bykerne	herhjemme.	Fund	som	en	1000-tals	bispegrav,	
et	1200-tals	murstenshus	og	en	vindebro	fra	1500-tallet	foruden	genstande	af	guld	og	sølv	gør,	at	
vi	kan	omskrive	Odenses	ældre	historie.	

Alene	 forarbejdet	 til	 udgravningerne	 repræsenterer	 en	 kæmpe	 satsning	 for	 at	 kunne	 styre	 og	
målrette	 undersøgelserne	 mod	 de	 vigtigste	 spørgsmål.	 Her	 til	 kommer	 den	 praktiske	
gennemførelse	og	logistik	der	skal	håndtere	store	mængder	af	data	(næsten	10.000	genstande	og	
5000	 kontekster).	 Endelig	 har	 samarbejdet	 med	 naturvidenskaben	 om	 nye	 metoder	 inden	 for	
aDNA	og	Isotop	analyse	åbnet	nye	muligheder,	for	at	få	fundene	til	at	tale!	

FAKTA: 	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	31.	august	kl.	13.30	–	15.30 	

Ingen	spisepause	
Møntergården	
Møntestræde	1,	5000	Odense	C	
Mødested:	Hovedindgangen	 	
	
PLADSER:	25		
	

	
	

	 	



	

BIOKEMI	&	MOLEKYLÆR	BIOLOGI	
	
	
SDU	iGEM	-	international	genetically	engineered	machine	
v/studerende	på	Institut	for	Biokemi	og	Molekylær	Biologi,	SDU	
	
Hvert	år	samles	nogle	af	de	dygtigste	studerende	på	Institut	for	Biokemi	og	Molekylær	Biologi	for	
at	deltage	i	den	internationale	konkurrence	iGEM.	
	
iGEM	er	en	konkurrence,	hvor	man	laver	et	projekt,	der	udspringer	fra	en	idé	om	manipulation	af	
organismer	for	at	give	dem	evner	de	ikke	har	haft	før.	Selvfølgelig	kræver	det	laboratoriearbejde	i	
høj	grad,	dog	har	projektet	over	de	sidste	år	udviklet	sig	til	at	være	langt	mere	end	rent	håndværk	i	
en	 kittel.	 Der	 er	 4	 punkter,	 der	 i	 særdeleshed	 er	 fokus	 på;	 Laboratoriearbejde,	 Formidling,	
Produktionsdesign	og	Modellering.	
	
Du	kan	møde	holdet	fra	i	år,	og	få	en	snak	med	dem.	Vi	starter	eftermiddagen	med	et	foredrag	fra	
iGEM	SDU	om	konkurrencen,	deres	interesser	og	deres	arbejde	både	med	studiet	og	forskningen.	
Vi	har	afsat	god	tid	til	spørgsmål	efter	foredraget.	Herefter	går	vi	i	laboratoriet	og	prøver	nogle	af	
de	tekniker,	som	holdet	arbejder	med	i	forbindelse	med	projektet.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	6.	september	kl.	16.00	–	19.00  

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	30	
	
	 	



	

UNGDOMMENS	FOLKEMØDE	2016	
	
	
UFM’16	
v/Ungdomsbureauet	
	
Ungdommens	 Folkemøde	 er	 en	 demokratisk	 festival,	 der	 afholdes	 for	 første	 gang	 i	 september	
2016.	Søndermarken	på	Frederiksberg	bliver	over	to	dage	omdannet	til	et	samfundslaboratorium	
hvor	 unge	 mødes	 på	 tværs	 af	 sociale,	 geografiske	 og	 uddannelsesmæssige	 skel	 og	 med	
beslutningstagere	fra	forskellige	steder,	for	sammen	at	udforske	hvad	demokratisk	deltagelse	kan	
være	anno	2016.	
		
Nutidens	problemer	skal	løses	med	fremtidens	borgere	
Programmet	på	UFM'16	byder	på	en	bred	palet	af	arrangementer,	events,	debatter	og	workshops	
fordelt	 på	 Store	 Scene	 og	 Lille	 Scene,	 ni	 workshoptelte	 og	 omkring	 55	 stadepladser.	 På	
hovedscenen	 sætter	 centrale	 beslutningstagere,	 eksperter	 og	 unge	 spot	 på	 aktuelle	
emner.	 	Omkring	 75	 organisationer	 inviterer	 til	 debatter,	 events,	 oplæg	 og	 aktiviteter	 i	 deres	
stadepladser.	Partierne,	 tænketanke,	 NGO'er	 og	 virksomheder	 præsenterer	 samfundsrelaterede	
problemstillinger	 og	 inviterer	 unge	 til	 at	 adressere	 dem.	I	workshopsene	 kan	unge	 komme	med	
deres	bud	på	løsningen	af	aktuelle	samfundsudfordringer.		
	
Gennem	 deltagelse,	 samtale	 og	 fællesskab	 fremmes	 unges	 demokratiforståelse	 og	 aktive	
medborgerskab.	Unge	skal	mærke	at	deres	engagement	i	samfundet	generelt	nytter,	og	at	der	er	
nogen	der	lytter.		
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	8.	september	kl.	9.00	–	Fredag	d.	9.	september	kl.	19.00  

Transport,	forplejning	og	overnatning	er	for	eget	initiativ	og	regning		
	 	 Søndermarken	

Frederiksberg,	København	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	ALLE	
	
	 	



	

NATURVEJLEDNING	
	
	
Stige	Ø	under	overfladen	
v/naturvejleder	Kenn	Øhlenschlæger	Nielsen,	Fjordens	Dag	
	
Kom	med	en	tur	på	Stige	Ø,	den	tidligere	losseplads	for	Odense.	
	
Stige	Ø	er	et	udpræget	kulturlandskab.	Øen	er	kunstigt	skabt	–	den	første	smalle	 landtange	blev	
dannet	af	den	jord,	der	blev	til	overs	fra	udgravningen	af	Odense	Kanal	i	1796-1803.	I	begyndelsen	
var	 øen	 en	 smal	 landtange,	men	 da	 lossepladsen	 blev	 anlagt	 i	 1967,	 voksede	 øen	 kraftigt.	 Det	
lavvandede	 område	 øst	 for	 landtangen	 blev	 inddæmmet	 ved	 at	 hælde	 affald	 direkte	 i	 fjorden.	
Efterhånden	 voksede	 affaldsbjergene	 og	 gav	 øen	 dens	 karakteristiske	 bakkede	 landskab.	 I	 1994	
blev	 lossepladsen	 nedlagt	 og	 bakkerne	 blev	 dækket	med	 et	 tykt	 jordlag.	 Og	 siden	 har	 området	
udviklet	sig	til	nutidens	naturskønne	område.	
	
Området	 er	 gennem	 de	 sidste	 år	 blevet	 omdannet	 til	 et	 rekreativt	 område	 med	 mange	
muligheder.	Men	hvad	sker	der	egentlig	under	overfladen,	hvor	affaldet	jo	stadig	ligger?	
	
-	Hvordan	opsamles	og	renses	det	regnvand,	der	siver	igennem?	
-	Hvad	sker	der	med	den	metangas,	som	affaldet	udvikler	under	nedbrydningen?	
-	Hvilken	teknologi	ligger	bag	håndtering	af	disse	processer,	både	i	dag	og	i	fremtiden?	
		

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	12.	september	kl.	16.00	–	20.00  

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Stige	Ø	

Østre	Kanalvej,	5000	Odense	C	
Mødested:	Rødhusene	

	
	 	 PLADSER:	24	
	
	 	



	

MILJØ-	&	RESSOURCE	MANAGEMENT	
	
	
Energispillet	-	changing	the	game	
v/stud.	Anders	Skovgaard	Søholm,	Institut	for	Miljø-	&	Erhvervsøkonomi,	SDU	
	
Changing	the	game	er	et	lærerigt	spil,	hvor	du	sammen	med	de	andre	deltagere	skal	lave	dit	eget	
energi	scenarie	for	2030	i	nogle	forskellige	regioner	i	Europa.	
	
Igennem	spillet	 vil	 du	 i	 grupper	 skulle	 indføre	nogle	miljøtiltag	 i	 samfundet,	 som	vil	 påvirke	det	
fremtidige	 energimix.	 Spillet	 åbner	 derfor	 op	 for	 nogle	 gode	 diskussioner	 og	 er	 en	 spændende	
måde	at	få	indsigt	i	nogle	af	de	udfordringer	og	konsekvenser,	som	der	er	ved	de	forskellige	
energikilder	og	miljøtiltag.	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	13.	september	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
SDU	Esbjerg	
Niels	Bohrs	Vej	9,	6700	Esbjerg	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	24	
	
	 	



	

TRAPHOLT	
	

Trapholt	–	Hvis	Du	Vil	Vide	Noget	om	Kunst	&	Design	
v/Trapholt	
	
Kunstmuseet	 Trapholt	 har	 viden	 og	 oplevelser	 med	 moderne	 kunst	 og	 design	 som	
omdrejningspunkt.	Ligesom	på	universiteterne	forskes	der	 i	vores	nationale	kunst	og	kulturarv	–	
og	forskningen	formidles	gennem	udstillinger,	foredrag	og	oplevelser.	
	
På	dette	besøg	dykker	vi	ned	i	udstillingen	OVERTRYK	og	arbejder	desuden	med	kuratering	i	form	
af	konceptet	DIN	UDSTILLING,	hvor	du	får	lov	til	at	prøve	hvad	det	vil	sige	at	kuratere	–	det	vil	sige	
at	sammensætte	sin	egen	udstilling	med	værker	fra	Trapholts	samling.	
	
Billedkunstnerne	i	OVERTRYK	viser	os	en	verden	som	ligger	uden	for	den	polerede	perfektionisme.	
Louise	Hindsgavl	nyfortolker	det	klassiske	hvide	porcelæns	motiver	til	en	række	fantasiverdener,	
hvor	 vi	 som	 beskuere	 trækkes	 ind	 i	 fastfrosne	 skrækscener,	 hvor	 kroppe	 er	 dyriske	 eller	
deformerede	på	bestialsk	vis.	Nina	Saunders	spidder	småborgerligheden	med	sine	møbelhybrider,	
hvor	hun	bearbejder	 ikoniske	møbler	og	 lader	dem	bule	ud,	 som	om	de	har	 fået	en	kræftsvulst	
eller	 kvæles	 i	 glimtende	 guld.	 Julie	 Nords	 detaljerede	 tegninger	 sætter	 væsner	 fra	
underbevidstheden	 ind	 i	 et	 drømmeagtigt	 univers,	 hvor	 mennesker	 og	 dyr	 blandes	 og	
åndevæsener	 træder	 ud	 af	 skyggerne.	 Mie	 Mørkebergs	 malerier	 inviterer	 beskueren	 ind	 i	 et	
smadder	 af	 en	 hjemlig	 atmosfære,	 hvor	 alt	 er	 brudt	 sammen	 og	 det	 totale	 kaos	 af	 genstande,	
snavs	og	efterladenskaber	gestalter	selve	rummet.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	21.	september	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Trapholt	

Æblehaven	23,	6000	Kolding	
	 	 Mødested:	Billetsalget	
	
	 	 PLADSER:	35	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

MATEMATIK	
	
	
Matematikken	bag	korttrick	
v/Institut	for	Matematik	&	Datalogi,	SDU	
	

Korttrick	kan	udføres	ret	nemt,	det	kan	dog	være	en	stor	fordel	at	kende	matematikken	bag	tricket,	
og	her	kan	vores	matematikstuderende	hjælpe.	

Mange	gode	korttricks,	som	udelukkende	handler	om	kortenes	fordeling,	er	selvfølgelig	slet	 ikke	
magiske,	men	bygger	på	noget	af	det	simpleste	matematik,	man	kan	forestille	sig	–	aritmetik.	Man	
kan	raffinere	et	korttrick	ved	at	lade	det	bygge	på	en	serie	af	udregninger,	altså	gøre	det	variabelt	
ved	at	man	kan	ændre	visse	talværdier	i	setuppet.	På	den	måde	mindsker	du	chancen	for,	at	din	
udvalgte	person	kan	regne	ud,	hvordan	du	fandt	hans	eller	hendes	kort,	så	vedkommende	netop	
overrumples	af	den	”magi”,	du	udøver.	

	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	22.	september	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	30	
	
	 	



	

KLINISK	BIOMEKANIK	
	
	
Rygsmerter	
v/stud.	Lars	Ipsen	&	Lasse	Rasmussen,	Klinisk	Biomekanik,	SDU	
	
Rygsmerter	 er	 et	 alvorligt	 problem	 for	mange	mennesker.	 Som	 specialist	 I	 rygproblemer	 bliver	
man	dagligt	udfordret	både	intellektuelt	og	praktisk.	I	denne	workshop	vil	du	være	med	til	at	løse	
komplekse	caseorienterede	sygehistorier	og	udføre	praktiske	manuelle	færdigheder.	
	
Du	vil	blive	 introduceret	 til	 anatomi	og	neurologi,	 samt	høre	om	hvordan	man	omsætter	denne	
viden,	til	en	praktisk	undersøgelse	og	behandling.	

	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	26.	september	kl.	16.00-20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	Ovenfor	trappen	v/hovedindgangen	 	

	

PLADSER:	30	
	 	



	

JURA	
	
	
Bliv	klogere	på	køberet:	et	indblik	i	den	juridiske	løsning	af	køberetlige	tvister.	
v/stud.	Cecilie	Søgaard	Rasmussen,	Fjóla	Gunnarsdóttir	&	Michelle	Annsofie	Clemmen	Johansen,	
Juridisk	Institut,	SDU	

Hver	dag	køber	vi	varer.	Vi	handler	både	med	erhvervsdrivende	og	med	private.		

Nogle	 gange	 kommer	 varen	 vi	 køber	 ikke	 frem,	 andre	 gange	 sker	 det	 at	 der	 er	 noget	 galt	med	
varen.	Det	 er	 ikke	 altid	 tilfældet	 at	 parterne	 kan	blive	 enige,	 hvorfor	man	 finde	 svaret	 i	 juraen.	
Men	hvordan	forholder	juraen	sig	i	disse	tilfælde,	og	er	der	forskel	på	om	man	handler	som	privat	
eller	erhvervsdrivende?	

Den	 vigtigste	 retskilde	 til	 at	 besvare	 sådanne	 tvister	 er	 Købeloven.	 Vi	 vil	 se	 på	 Købelovens	
anvendelsesområde,	og	relevante	bestemmelser	i	denne.	Vi	vil	i	forlængelse	af	dette	arbejde	med	
cases	 som	 belyser.	 Formålet	 er	 at	 give	 et	 indblik	 i	 køberetten,	 og	 en	 forståelse	 af	 hvordan	
retstillingen	er	når	vi	køber	varer.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	28.	september	kl.	16.00-20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	50	
	 	



	

FYSIK	&	TEKNOLOGI	CAMP	
	
	
Fysik	&	Teknologi	Camp	
v/Fysik	&	Teknologi,	SDU	
	
Er	 du	 nysgerrig	 på	 at	 se	 fysikken	 i	 anvendelse?	 Har	 du	 lyst	 til	 at	 nørde	 med	 en	 flok	
ingeniørstuderende	fra	Fysik	og	Teknologi?	Så	deltag	 i	Fysik	og	Teknologi	Camp	og	lær	en	masse	
om	akustik,	optik	og	nanoteknologi.	Campen	har	5	projektspor,	hvoraf	du	skal	vælge	dig	ind	på	et	
af	dem.	Sporerne*	handler	om:		
	

1. Akustisk	levitation	
2. Optisk	datatransport	
3. Nanooptik	
4. Elektromagnetisme	
5. Akustik	og	højtalere	

Til	hvert	projekt	hører	fagligt	relevante	oplæg	fra	de	studerende,	øvelser	i	universitetets	helt	nye	
laboratorier	og	opgaver,	som	du	skal	løse	med	projektgruppen.	Der	vil	desuden	være	både	quiz	og	
aftenhygge.	Søndag	skal	alle	præsentere	deres	projekt	til	en	fælles	afslutning.	

Overnatning	foregår	på	universitetet.	

*Der	tages	forbehold	for	ændringer	i	sporerne.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Lørdag	d.	1.	oktober	kl.	9.00	–	søndag	d.	2.	oktober	kl.	16.00		

Inkl.	forplejning	ved	SDU	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	15	
	 	



	

LÆRING	
	
	
Hjernen	og	Læring	
v/lektor	Ole	Lauridsen,	AU	
	

Ingen	er	i	tvivl	om,	at	læring	sker	i	hjernen	og	med	hjernen,	men	hvad	ved	vi	egentlig	om	det,	der	
går	for	sig	i	hjernekisten?	

Det	nye	forskningsfelt	”Mind,	Brain	and	Education”	er	vokset	frem	gennem	de	seneste	10-15	år	i	
et	samspil	mellem	pædagogik,	psykologi	og	neurovidenskab.	Vi	har	nu	en	mere	konkret	viden	om	
helt	 basale	 hjerneprocesser	 i	 læringen,	 og	 den	 viden	 kan	 udnyttes	 af	 både	 undervisere	 og	
studerende:	 underviseren	 i	 tilrettelæggelsen	og	 afviklingen	 af	 undervisningen,	 den	 studerende	 i	
tilgangen	til	studierne	og	valget	af	studieteknikker.	Samtidig	kan	vi	aflive	de	såkaldte	neuromyter,	
dvs.	 fejlagtige	opfattelser	af,	hvad	der	sker	 i	hjernen,	og	undervisningsteknikker,	der	er	afledt	af	
dem	(fx	Mozart-effekten).	

Forelæsningen	 bygger	 på	 Ole	 Lauridsens	 bog	 ”Fokus	 på	 hjernen	 og	 læring”	 der	 udkom	 i	marts	
2016.	 Den	 giver	 først	 en	 helt	 basal	 indføring	 i	 hjernens	 anatomi	 og	 funktionsmåde	 under	 en	
læringssynsvinkel,	 og	 så	 rettes	 blikket	 mod	 praksis:	 Der	 introduceres	 en	 enkel	 model,	 der	 kan	
guide	 undervisere	 og	 studerende	 i	 en	 række	 valg	 af	 undervisningsformer/studieteknikker,	 som	
fører	frem	til	det	helt	centrale	i	læringen	–	opmærksomhed,	motivation	og	opbygning	af	viden.	
	
BEMÆRK:	Aktiviteten	afvikles	i	samarbejde	med	Folkeuniversitetet	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	5.	oktober	kl.	16.00	–	21.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	20	
	 	



	

RELIGION	
	
Religion,	medier	og	populærkultur	i	samtiden	
v/lektor	Laura	Feldt,	Religion	ved	Institut	for	Historie,	SDU	

I	samtiden	møder	vi	ikke	kun	religion	i	de	traditionelle,	organiserede	religioner,	men	også	i	en	lang	
række	 andre	 sammenhænge.	 I	 medier	 og	 populærkultur	 er	 religion,	 religiøse	 fænomener,	
overnaturlige	 forestillinger	 og	magiske	 praksisser	 blevet	 et	 stort	 tema	 –	 fra	monstre,	 elvere	 og	
guder	 til	 hekse,	magi	 og	 engle.	 Denne	workshop	 fokuserer	 på,	 hvordan	 religion	 i	 bred	 forstand	
repræsenteres	og	formidles	i	populære	sammenhænge	i	samtidens	vestlige	samfund	og	hvad	det	
betyder	 for	 forståelsen	 af	 udviklingen	 i	 det	 religiøse	 felt	 i	 samtiden	 og	 for	 forståelsen	 af	 hvad	
”religion”	er	for	noget.	

Der	 præsenteres	 toneangivende,	 religionsvidenskabelige	 teorier	 om	 religion	 og	 populærkultur,	
genfortrylling	og	medialisering	 i	moderne	og	senmoderne	samfund,	og	sammen	skal	vi	diskutere	
hvad	de	betyder	for	vores	forståelse	af	religion	i	vestlige	samfund	i	dag	og	for	vores	forståelse	af	
hvad	 ”religion”	 er	 i	 det	 hele	 taget.	 Vi	 skal	 også	 se	 på	 nogle	 udvalgte	 cases,	 der	 spænder	 over	
forskellige	 medier	 hvor	 religion	 spiller	 en	 rolle	 -	 fra	 litteraturens	 verden	 til	 film,	 tv-serier	 og	
internet.	 Vi	 tager	 fat	 i	 eksempler	 på	 religiøse	 forestillinger,	 temaer	 og	 fortælletekniske	 greb	 i	
moderne	 fantasyromaner,	på	nye	 religiøse	eller	 religionslignende	bevægelser	der	baserer	 sig	på	
populærkultur,	 og	 på	 religion	 og	 film,	 hvor	 vi	 i	 samtiden	 ser	 en	 række	 filmatiseringer	 af	
traditionelle	myter.	Workshoppen	vil	give	indsigt	i	markante	udviklinger	i	feltet	religion,	medier	og	
populærkultur	 i	 samtiden,	 præsentere	 et	 udvalg	 af	 teoretiske	 tilgange	 til	 feltet,	 og	 lægge	 op	 til	
diskussion	af	centrale	eksempler,	hvor	religion	og	populærkultur	har	haft	”noget	med	hinanden	at	
gøre”.	 På	 den	 baggrund	 vil	 workshoppen	 lægge	 op	 til	 en	 fælles	 samtale	 om	 religions-	 og	
mytebegreber.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	6.	oktober	kl.	16.15	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	U153	 	

PLADSER:	35	
	 	



	

MAKROØKONOMI	
	
	
Introduktion	til	makroøkonomi	
v/postdoctoral	fellow	Damoun	Ashournia,	Oxford	University		
	
Få	en	grundig	introduktion	til	makroøkonomi.	
Denne	aktivitet	er	tre-delt	og	foregår	over	3	dage	–	man	skal	deltage	alle	dage.	
	
Hvorfor	er	nogle	lande	rigere	end	andre?	Hvordan	vil	strukturelle	reformer	påvirke	vores	velstand?	
Hvad	afgør	fordelingen	af	indkomst	mellem	lønmodtagere	og	arbejdsgivere?	Dette	kursus	giver	en	
introduktion	 til	makroøkonomiske	 sammenhænge	og	 teorier,	 som	bruges	 til	 at	besvare	disse	og	
lignende	spørgsmål.	
	
Vi	opstiller	de	vigtigste	 såkaldte	 "stiliserede	empiriske	 fakta"	om	økonomisk	vækst	og	 strukturel	
ledighed,	 gennemgår	 den	 række	 af	 økonomisk	 teoretiske	 modeller,	 som	 i	 kurset	 inddrages	 til	
forklaring	af	disse	fakta	og	til	forståelse	af	økonomiens	trendmæssige	udvikling	i	det	hele	taget.	
	
BEMÆRK:	Aktiviteten	afvikles	i	samarbejde	med	Folkeuniversitetet	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.			6.	oktober	kl.	17.30	–	19.15	
	 	 Torsdag	d.	13.	oktober	kl.	17.30	–	19.15	

Torsdag	d.	27.	oktober	kl.	17.30	–	19.15	
Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	

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

	

PLADSER:	20	
	
	 	



	

HISTORIE	
	
	
Feminisme	–	Et	historisk	perspektiv	
v/stud.	Sebastian	Kaas	Nissen,	Institut	for	Historie,	SDU	
	

Feminisme	er	i	dagens	Danmark	blevet	et	meget	omdiskuteret	emne.	Mange	har	en	mening	om	
det,	men	endnu	flere	er	i	tvivl	om,	hvad	feminisme	egentlig	indebærer.	Dette	foredrag	vil	forsøge	
at	undersøge,	hvad	feminisme	er,	hvorledes	det	har	udviklet	sig,	og	hvor	man	kan	se	denne	
udvikling	i	dag.	Ved	at	se	på	de	historiske	rødder	for	denne	bevægelse,	vil	der	blive	skabt	en	
forståelse	for,	hvordan	vi	taler	om	emnet	i	dag,	samt	en	diskussion	af,	hvorfor	emnet	er	blevet	så	
kontroversielt	i	nutidens	medieverden.	

Kronologisk	vil	oplægget	redegøre	for	feminismens	spæde	rødder	i	de	sidste	år	af	Oplysningstiden,	
for	at	skabe	en	forståelse	for,	hvorledes	bevægelsen	begyndte.	Derefter	vil	de	tre	feministiske	
bølger,	mellem	1850	og	2000,	analyseres,	for	at	belyse,	hvorledes	begrebet	har	udviklet	sig,	og	
hvilke	udfald,	det	har	afstedkommet.	Dette	vil	danne	grundlag	for	en	diskussion	om	nutidig	
feminisme	og	dens	indflydelse	på	den	offentlige	diskurs.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	10.	oktober	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

PLADSER:	35	
	 	



	

SUNDHED	
	
	
Sund	i	hverdagen	
v/lektor	Helle	Raun	Andersen,	Miljømedicin	&	adjunkt	Jane	Ebsen	Morthorst,	Biologi,	SDU	
	
Tungmetaller	i	tun,	parabener	i	shampoo,	ftalater	i	vandflasker	og	passiv	rygning	på	fortovscaféen.	
Er	 det	 skadeligt,	 og	 hvor	 meget	 skal	 der	 i	 så	 fald	 til?	 Det	 har	 altid	 været	 et	 levevilkår	 for	
mennesker,	 at	 vores	 omgivelser	 fra	 naturens	 side	 er	 risikofyldte.	 Men	 mange	 af	 de	
sundhedsskadelige	udfordringer,	vi	kæmper	med	i	dag,	er	vi	desværre	selv	med	til	at	skabe.	
	
For	 at	 kunne	 leve	 godt	 og	 sundt	 i	 hverdagen	 er	 det	 nødvendigt	 at	 kunne	 vurdere,	 hvor	 farlige	
hormonforstyrrende	 stoffer	 og	 pesticider	 rent	 faktisk	 er,	 og	 hvordan	 vi	 opvejer	 risici	 mod	
muligheder.	Her	kan	forskningens	resultater	hjælpe	os	til	at	foretage	rationelle	valg.	
	
BEMÆRK:	Aktiviteten	afvikles	i	samarbejde	med	Folkeuniversitetet	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	13.	oktober	kl.	17.30	–	21.30	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	20	
	 	



	

KINA:	KULTUR	&	SAMFUND	
	
	
Den	forbudte	by	
v/sinolog	&	lektor	Christian	Nielsen,	Kinesisk	
	
Den	 Forbudte	 By	 i	 Beijing	 er	 verdens	 største	 kejserpalads.	 Paladset	 stod	 færdigt	 i	 1420	 og	 har	
huset	24	kejserfamilier	fra	Ming	og	Qingdynastiet,	inden	Kina	i	1912	blev	en	republik.	
	
Den	 Forbudte	By	 afspejler	 alle	 de	 bedste	 traditioner	 i	 kinesisk	 kultur	 og	 levevis.	 Dette	 foredrag	
præsenterer	 paladsets	 fascinerende	 og	 dramatiske	 tilblivelse	 og	 historie.	 Vi	 kommer	 omkring	
paladsets	mange	bygninger	og	deres	funktion,	dets	beboere	gennem	tiden,	kunsten	og	den	megen	
symbolik	på	stedet	og	især	paladsets	betydning	for	Himlens	Søn,	Kina	og	kineserne	gennem	tiden.	
	
BEMÆRK:	Aktiviteten	afvikles	i	samarbejde	med	Folkeuniversitetet	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	26.	oktober	kl.	17.00	–	21.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	20	
	 	



	

DRONER		
	
	

At	bygge	og	styre	en	drone	
v/Robotteknologi,	SDU	
	
Droner	er	i	virkeligheden	bare	fjernstyrede	flyvende	robotter,	som	nok	er	mest	kendt	fra	moderne	
krigsførelse.	Men	droner	kan	meget	mere	end	smide	bomber:	Det	er	bare	et	spørgsmål	om,	at	vi	
lærer	dem	det.	
	
Denne	workshop	om	droner	består	af	en	blanding	af	teori	og	’hands-on’,	med	emner	som:	
	
-	Drone	komponenter:	mekanik,	autopilot,	radioanlæg,	strømforsyning	og	motorer.	Luftfartsregler		
		og	sikkerhed	for	droner,	aerodynamik,	multirotor	luftfartøjer.		
-	Sensorer:	acceleration,	tyngdeacceleration	og	accelerometre	(IMU)		
-	Elektromotorer:	rotationsenergi,	inertimoment,	vinkelhastighed	og	virkningsgrad.	Børsteløse		
			motorer:	Virkemåde,	opbygning,	motors	controllers,	kraft-	og	energiberegning		
-	Linux-	og	Pyton-programmering	og	elektronik		
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	1.	november	kl.	16.00	–	20.00 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	 	 	
PLADSER:	20	
	

	 	



	

BRANDTS	
	
Disney	–	kunsten	at	fortælle	
v/Louise	Russo,	Brandts	

Walt	Disney	Animation	Studios	har	 skabt	nogle	af	det	20.	århundredes	mest	berømte	 tegnefilm	
elsket	 af	 både	 børn	 og	 voksne.	Men	 vidste	 du,	 at	mange	 af	 dem	 var	 inspireret	 af	 både	myter,	
legender	 og	 fabler	 såvel	 som	H.C.	Andersens	 eventyr?	 Efterårets	 store	udstilling	Disney’s	Art	 of	
Storytelling	 fortæller	historien	om,	hvordan	en	 række	af	de	mest	berømte	karakterer	 fra	Disney	
blev	til.	Og	den	fortæller	hvordan	en	oprindelig	nordisk	fortælleform	blev	oversat	til	tegnefilm	af	
Disney	og	hans	kunstnere.		
	
Glæd	 dig	 til	 at	 komme	 bag	 kulisserne	 på	 ikoniske	 film	 som	 Den	 lille	 havfrue	 (1989)	 og	 den	
Academy	 Award®	 vindende	 Frost	 (2013),	 der	 begge	 er	 inspireret	 af	 H.C.	 Andersens	 eventyr.	
Udstillingen	dækker	Walt	Disney	Animation	Studios	udvikling	fra	de	første	animerede	kortfilm	fra	
1930’erne	til	nutidens	film	og	inkluderer	sjældent	sete	tegninger	fra	udviklingen	af	filmenes	hoved	
figurer,	der	er	anerkendt	i	hele	verden.	Udstillingen	er	skabt	i	samarbejde	mellem	Brandts	og	Walt	
Disney	Animation	Research	Library	i	Los	Angeles,	California.	
	
I	 dette	 undervisningsforløb,	 som	 tager	 afsæt	 i	 udstillingen,	 arbejder	 vi	 med	 antagonisten	 i	 en	
historie.	Hvilken	skurk	har	gjort	størst	indtryk	på	dig	og	hvad	kendetegner	en	”god”	skurk?	Hvorfor	
skal	det	onde	altid	være	tilstede	for	at	der	kan	opstå	en	fortælling?	Det	gælder	i	myter,	legender,	
eventyr	 og	 er	 en	 hovedingrediens	 i	 stort	 set	 alle	 Disney	produktioner.	 Vi	 oplever	 sammen	
udstillingen	 “Disney	 –	 kunsten	 at	 fortælle”	 på	 Brandts.	 Her	 er	 skurken	 igen	 vores	 hovedtema,	
hvorfra	vi	taler	om	de	forskellige	tegneteknikker,	historier	og	stemninger.	
	
Efterfølgende	 udvikler	 vi	med	 udgangspunkt	 i	 lynskitser	 af	 ansigtsudtryk	 vores	 helt	 egen	 skurk.	
Hvad	 er	 skurkens	 baggrundshistorie,	 hvordan	 er	 ansigtsudtryk,	 kropsholdning	 og	 kendetegn?	 I	
sidste	del	af	forløbet	puster	vi	liv	i	animationen	med	phenakistoskop-teknikken,	hvor	vi	producerer	
12	tegninger,	der	giver	et	halvt	minuts	animation	af	en	enkelt	bevægelse.		

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	3.	november	kl.	16.00	–	19.00 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Brandts 	

Brandts	Torv	1,	5000	Odense	C	
Mødested:	Billetsalget	 	

PLADSER:	25	
	
	 	



	

FILOSOFI		
	
	

Argumentation	i	teori	og	praksis	
v/stud.	Nadia	Rosgaard	Lauritzen,	Institut	for	Kulturvidenskaber,	SDU	
	
Argumentation	 er	 en	 praksiskundskab,	 det	 vil	 sige	 det	 består	 af	 færdigheder	 som	 man	 kan	
forbedre	ved	at	træne.	
	
At	 være	 god	 til	 at	 argumentere	 er	 vigtig	 for	 de	 fleste	 mennesker,	 for	 at	 kunne	 overtale	 og	
overbevise	andre	om	ens	synspunkter.	Mennesker	er	blandt	andet	sociale	og	rationelle	væsner;	vi	
lever	 sammen	 med	 andre	 væsner	 som	 også	 har	 meninger,	 ideer	 og	 argumenter	 for	 deres	
synspunkter.	At	kunne	reflektere	over	både	sin	egen	og	andres	argumentation	er	vigtig	i	træning	
af	argumentationsfærdighederne.	En	ting	er	at	vide	hvad	et	argument	er,	hvad	god	argumentation	
kræver	eller	hvad	betingelser	for	god	argumentation	er,	en	anden	ting	er	at	kunne	anvende	den	
viden	i	praksis.	Man	må	kunne	anvende	sin	viden	om	argumentation,	bruge	den	kreativt	og	være	
nytænkende	for	at	indsigten	giver	resultater	i	forskellige	argumentationssituationer.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	8.	november	kl.	16.00	–	20.00 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	 	 	
PLADSER:	30	
	
	

	 	



	

LITTERATUR	
	
	
Hvem	er	den	fremmede?	Camus	og	Daoud	
v/lektor	emeritus	Leif	Søndergaard,	Institut	for	Kulturvidenskaber,	SDU	
	
Albert	 Camus'	 roman	 "Den	 fremmede"	 er	 blevet	 en	 klassiker.	 Den	 udtrykker	 eksistentialismens	
tankegang:	det	moderne	menneske	er	alene	og	fremmedgjort	og	må	tage	ansvar	for	sit	eget	liv.	
	
Nu	har	den	algierske	journalist	og	forfatter	Kamel	Daoud	skrevet	en	roman,	der	går	i	dialog	med	
"Den	 fremmede".	 Hovedpersonen	 hos	 Camus	 er	 den	 franske	Meursault,	 der	 dræber	 en	 araber.	
Daoud	giver	araberen	et	navn	og	en	identitet	i	sin	roman	"Meursault	-	en	modundersøgelse",	der	
er	oversat	til	dansk.	Hans	talerør	bliver	den	dræbtes	bror.	
	
I	dobbeltforedraget	tolkes	"Den	fremmede",	og	derefter	sættes	Daouds	roman	i	relation	til	"Den	
fremmede".	
	
BEMÆRK:	Aktiviteten	afvikles	i	samarbejde	med	Folkeuniversitetet	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Lørdag	d.	12.	november	kl.	10.00	–	14.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	20	
		 	



	

OUH	
	

Odense	Universitetshospital	
v/Klinisk	lektor	Malene	Grubbe	Hildebrandt	m.fl,	SDU	ved	OUH	
	
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.	
	

Klinik	 for	 Molekylær	 Endokrinologisk	 Behandling	 –	 i	 daglig	 tale	 "stamcellelaboratoriet".	 Her	
oplever	du	et	moderne	forskningslaboratorium	og	møder	nogle	af	de	Ph.d.-studerende.	
	
Onkogynækologisk	Afdeling	–	denne	afdeling	har	højt	specialiseret	funktion	indenfor	behandling	
af	gynækologiske	kræftsygdomme.	Her	skal	du	besøge	OUH’s	robotcenter	og	forhåbentlig	får	du	
lov	at	besøge	en	af	robottern,e	der	måske	er	i	funktion	på	det	tidspunkt.	
	

Besøget	 slutter	 i	 plenum	med	 lidt	 at	 spise	 og	 mulighed	 for	 at	 stille	 supplerende	 spørgsmål	 til	
afdelingerne.		
	
*Der	tages	forbehold	for	ændringer	i	de	deltagende	afdelinger.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	14.	november	kl.	15.00	–	19.00  
	 	 Inkl.	spisepause,	hvor	SDU	giver	sandwich	
	 	 SDU	på	OUH	

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

	
	 	 PLADSER:	50	
  						 	



	

JOURNALISTIK		
	
	

Hvad	journalister	gør	–	og	bør?	
v/center-	og	studieleder	Peter	Bro,	Center	for	journalistik,	SDU	
	
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:	 Mandag	d.	21.	november	kl.	16.00	–	20.00 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	 	 	
PLADSER:	50	
	
	

	 	



	

FYSIK-DAG	
	
Fysik-dag	
v/Institut	for	Fysik	&	Kemi,	SDU	
	

Bliv	klog	på	fysikstudiet	og	fysikforskningen	på	SDU	og	få	et	indblik	i	de	karrieremuligheder	studiet	
i	fysik	åbner	op	for.	

I	de	seneste	år	er	der	blevet	etableret	meget	stærke	forskningsenheder	ved	SDU	i	fysik,	herunder	
flere	Dansk	Grundforskningsfond	Centres	of	Excellence.	Senest	Centre	for	Cosmology	and	Particle	
Physics	 Phenomenology	 (CP3-Origins),	 som	 er	 et	 internationalt	 ledende	 center	 indenfor	 for	
forskning	I	teoretisk	partikelfysik.	Det	er	vores	ambition	at	uddanne	studerende	i	verdenseliten	for	
at	 bringe	 Danmark	 i	 front	 ikke	 kun	 inden	 for	 forskning	 men	 også	 inden	 for	 højteknologiske	
erhverv.	

Aftenens	program	vil	byde	på	en	række	inspirerende	foredrag	om	verdensklasses	forskning	I	fysik	
ved	SDU	og	spændende	anvendelser	af	fysik	i	sundhedsvæsenet	og	erhvervslivet.	

Desuden	 vil	 du	 kunne	 høre	 om	 fysikundervisning	 og	 talentprogrammer	 for	 fysikstuderende	 på	
SDU.	 PhD	 studerende	 vil	 præsentere	 deres	 egen	 forskning	 og	 sjove	 hands-on	 illustrationer	 af	
fysikken	i	hverdagen	i	løbet	af	pausen.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	23.	november	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	U140	 	

	
PLADSER:	ALLE	
	

	
	


