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GODT	I	GANG	MED	3.	SEMESTER!	
	
Så	 er	 det	 blevet	 tid	 til	 at	 komme	 i	 gang	 med	 forårets	 semester,	 som	 jo	 for	 de	 obligatoriske	
seminarers	vedkommende	løber	af	stablen	under	titlen:	Akademisk	Fordybelse.	
	
Du	vil	i	det	obligatoriske	program	blive	præsenteret	for	en	række	seminarer,	som	har	fokus	på	det	
at	skulle	 fordybe	sig	 i	akademia.	De	obligatoriske	seminarer	har	 til	 formål	at	øge	din	bevidsthed	
omkring	muligheder	for	studier/karriere	i	en	global	verden,	gøre	dig	klogere	på	dig	selv	og	andre	i	
forbindelse	med	teamwork,	hvordan	du	idéudvikler	og	tænker	ud	af	rammerne	samt	hvordan	du	
kvalificerer	din	informationssøgning.	
	
Vi	 starter	 derfor	 semesteret	 med	 Seminar	 H	 Internationale	 Studier	 &	 Karriere,	 som	 byder	 på	
fremtidsforskernes	 bud	på	hvordan	det	 fremtidige	 arbejdsmarked	 ser	 ud	og	hvordan	du	bedste	
forbereder	 dig	 til	 det	 samt	 forskellige	 organisationers	 tips	 og	 tricks	 til	 hvordan	man	 booster	 sit	
studie,	 sin	 profil	 og	 fremtidige	 karriere	 med	 udlandsophold.	 Dette	 følges	 op	 af	 Seminar	 I	
Informationssøgning,	som	består	af	6	informationssøgningskurser,	hvor	du	får	værktøjerne	til	den	
gode	research	og	kildehåndtering.	Du	deltager	i	ét	og	kun	ét	af	de	6	informationssøgningskurser,	
og	 du	 vælger	 selv,	 hvilket	 ét	 alt	 efter	 hvor	 der	 er	 plads	 efter	 først-til-mølle-princippet.	 Foråret	
fortsætter	med	Seminar	J	Team	&	Samarbejde,	som	gør	dig	klogere	på	dit	eget	styrkepotentiale	
og	hvordan	 forskellighed	styrker	samarbejde.	Vi	 runder	af	med	Seminar	K	 Innotivitet,	 som	er	et	
crash	course	i	hvordan	du	træner	din	hjerne	til	kreativ	tænkning.	
	
Akademiet	 er	 desuden	 stolt	 af	 at	 kunne	 præsentere	 et	 stærkt	 katalog	 af	 frivillige	 aktiviteter	 i	
foråret.	Disse	frivillige	aktiviteter	er	et	tagselvbord	af	spændende	og	fagspecifikke	arrangementer.	
Foråret	byder	på	mange	forskellige	emner	som	idræt,	retsmedicin,	IT,	biologi,	amerikansk	kultur,	
medievidenskab,	H.	C.	Andersen,	membranteknologi,	økonomi	og	europæiske	forhold.	Du	kan	bl.a.	
komme	 bag	 kulisserne	 på	OUH,	 Biomedicinsk	 Laboratorium	 og	 i	Odense	 ZOO,	 til	 spændende	
kulturelle	arrangementer	ved	Odense	Teater,	Brandts	Kunstmuseum	og	Odense	Symfoni	samt	få	
mulighed	 for	 at	 diskutere	 politik	 ved	 LIMUN.	 De	 frivillige	 aktiviteter	 er	 åbne	 for	 alle	Akademiet	
Region	Syds	deltagere	og	der	er	begrænset	antal	pladser	pr.	arrangement.	Akademiet	kan	kun	på	
det	stærkeste	anbefale	dig	at	benytte	dig	af	disse	unikke	muligheder.	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	
spændende	foredrag,	fællespisning	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,	
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.	
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.	
Tilmelding	til	de	obligatoriske	aktiviteter	åbner	fredag	d.	18.	december	2015.	Tilmeldingen	er	åben	indtil	en	
uge	før	de	forskellige	seminarer	løber	af	stablen.	Men	det	er	en	god	ide	at	gå	ind	og	tilmelde	dig,	med	det	
samme	tilmeldingen	åbner	og	få	skrevet	datoerne	i	din	kalender,	da	aktiviteterne	jo	er	obligatoriske!	
Tilmeldingen	 til	 de	 frivillige	 aktiviteter	 åbner	 af	 flere	 runder	 –	 en	måned	 af	 gangen.	 Tilmeldingen	 til	 de	
frivillige	 aktiviteter	 i	 januar/februar	 åbner	 fredag	 d.	 15.	 januar	 2016.	 Derefter	 åbner	 tilmeldingen	 til	 de	
næste	måneders	aktiviteter	d.	15.	eller	først	komne	arbejdsdag	herefter	i	måneden	før.	Dvs.	tilmeldingen	til	
marts’	 aktiviteter	 åbner	 22.	 februar,	 tilmeldingen	 til	 aprils	 aktiviteter	 åbner	 15.	 marts	 og	 så	 videre.	
Tilmelding	til	frivillige	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.	

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	og	
står	på	venteliste	til	et	andet	seminar	i	samme	gruppe,	vil	du	–	såfremt	du	får	en	plads	–	automatisk	blive	
frameldt	dit	andetvalg.	Vær	opmærksom	på	at	ventelisterne	kan	rykke	sig	efter	sidste	til-/afmeldingsfrist.	

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.	Det	er	aldrig	ok	at	udeblive	–	giv	altid	besked.	

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	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	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.	
	 	



	

SEMINAR-	&	AKTIVITETSKALENDER	FORÅR	2016	
	

DATO	 ARRANGEMENT	 TYPE	 PLADSER	

21.	januar	 ODENSE	TEATER	–	del	1	 Frivillig	 25	

3.	februar	 SEMINAR	H	 Obligatorisk	FYN	&	JYLLAND	 ALLE	

4.	februar	 BRANDTS	 Frivillig	 30	

9.	februar	 EUROPÆISKE	STUDIER	 Frivillig	 30	

8.	februar	 RETSMEDICIN	 Frivillig	 35	

11.	februar	 ODENSE	TEATER	–	del	2	 Frivillig	 25	

25.–	29.	februar	 LONDON	INTERNATIONAL	MODEL	UN	 Frivillig*	 10	

29.	februar	 AMERIKANSKE	STUDIER	 Frivillig	 35	

1.	marts	 SEMINAR	I1	 Obligatorisk	FYN	&	JYLLAND**	 38	

1.	marts	 MILJØ-	&	RESSOURCE	MANAGEMENT	 Frivillig	 24	

2.	marts	 MEMBRANTEKNOLOGI	 Frivillig	 25	

3.	marts	 ODENSE	SYMFONI	 Frivillig	 20	

7.	marts	 SEMINAR	I2	 Obligatorisk	FYN	&	JYLLAND**	 38	

8.	marts	 SEMINAR	I3	 Obligatorisk	FYN	&	JYLLAND**	 38	

10.	marts	 IDRÆT	 Frivillig	 30	

14.	marts	 SEMINAR	I4	 Obligatorisk	FYN	&	JYLLAND**	 38	

16.	marts	 SEMINAR	I5	 Obligatorisk	FYN	&	JYLLAND**	 38	



	

DATO	 ARRANGEMENT	 TYPE	 PLADSER	

17.	marts	 SEMINAR	I6	 Obligatorisk	FYN	&	JYLLAND**	 38	

17.	marts	 ODENSE	ZOO	 Frivillig	 20	

30.	marts	 CAMBRIDGE,	HAVARD,	OXFORD,	YALE	 Frivillig	 ALLE	

31.	marts	 ABACUS	 Frivillig	 30	

5.	april	 BIOMEDICINSK	LABORATORIUM	 Frivillig	 20	

8.-9.	april	 TECH	TRAINING	 Frivillig	 20	

16.-17.	april	 AKTIVT	FRILUFTLIV	 Frivillig	 20	

11.	april	 SEMINAR	J	 Obligatorisk	JYLLAND	 ALLE	

12.	april	 SEMINAR	J	 Obligatorisk	FYN	 ALLE	

18.	april	 MEDIEVIDENSKAB	 Frivillig	 40	

20.	april	 HANS	CHRISTIAN	ANDERSEN	 Frivillig	 50	

27.	april	 ODENSE	UNIVERSITETSHOSPITAL	 Frivillig	 40	

2.	maj	 SEMINAR	K	 Obligatorisk	FYN	 ALLE	

10.	maj	 SEMINAR	K	 Obligatorisk	JYLLAND	 ALLE	

18.	maj	 SEMESTERAFSLUTNING	 Frivillig	 ALLE	

19.	maj	 SVANNINGE	BJERGE	 Frivillig	 20	

T.B.A	 ENTREPRENØRSKAB	 Frivillig	 50	

1.-6.	august	 SUMMER	CAMP	2016	 Obligatorisk***	 ALLE	



	

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

	
*Kun	for	ÅRGANG	2014	
**	Du	deltager	i	ét	af	de	i	alt	6	seminar	I’er.	
***	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	H	
INTERNATIONALE	STUDIER	&	KARRIERE	

	
Ø Hvordan	ser	fremtidens	arbejdsmarked	ud?	
Ø Gode	råd	og	guidelines	til	hvordan	du	selv	former	og	booster	dine	studier,	praktik	og	

potentielt	karriere	med	udlandsophold.	
	
Program	
16.00	Velkommen	
16.05	Foredrag:	Spot	fremtiden	og	dyrk	talentet	v/Fremtidsforsker	Liselotte	Lyngsø		
17.30	Pitchs	v/	Danmark-Amerika	Fondet	Fullbright	Kommissionen,	DSA,	EDU	og	NSAC	
17.45	Aftensmad	
18.15	Workshop	sessions	I:	Studerende	fortæller	om	deres	erfaringer	i	udlandet	

v/	Danmark-Amerika	Fondet	Fulbright	Kommissionen,	DSA,	EDU	og	NSAC	
19.00	Pause	
19.15	Workshop	Sessions	II:	Studerende	fortæller	om	deres	erfaringer	i	udlandet	

v/	Danmark-Amerika	Fondet	Fulbright	Kommissionen,	DSA,	EDU	og	NSAC	
19.55	Fælles	afrunding		
20.00	Tak	for	i	dag		

Spot	fremtiden	og	dyrk	talentet	
v/M.Phil	i	økonomi	&	politik	og	fremtidsforsker	Liselotte	Lyngsø,	Future	Navigator	
Samfundet	skal	lade	være	med	at	tænke	som	robotter!	På	fremtidens	arbejdsmarked	vil	der	være	
brug	for	mennesker,	og	ikke	robotter.	Mennesker,	der	skaber	nærvær,	ser	problemer	og	udtænker	
løsninger,	 som	en	maskine	 ikke	kan.	Derfor	skal	man	træne	sig	selv	 i	 i	at	se	 tingene	 i	 forskellige	
perspektiver,	og	ikke	kun	ud	fra	ens	eget	fagområde.		
I	fremtiden	bliver	det	vigtigt	at	kunne	sige	”Jeg	ved	det	ikke,	men	jeg	vil	prøve	at	finde	ud	af	det.”,	
at	kunne	spotte	de	trends,	som	ændrer	måden	vi	 lever,	føler	og	skaber	værdi	på,	samt	at	kunne	
omsætte	konkrete	tiltag,	der	gør	en	positiv	forskel	for	en	selv	og	andre.		
	
De	4	organisationer	
Danmark-Amerika	Fondet	&	Fulbright	Kommissionen		
Danmark-Amerika	Fondet	&	Fulbright	Kommissionen	har	til	formål	at	fremme	det	
kulturelle	 og	 praktiske	 samarbejde	 mellem	 Danmark	 og	 USA	 ved	 at	 skabe	
gensidig	 forståelse	gennem	uddannelsesudvekslinger.	Danmark-Amerika	Fondet	
og	 Fulbright	 Kommissionen	 tilbyder	 legater	 og	 gratis	vejledning	 til	 danskere	 og	
amerikanere	interesserede	i	studier	på	universitetsniveau.	
	
Danish	Students	Abroad		
Danish	 Students	 Abroad	 er	 en	 organisation	 for	 danske	 studerende	 i	 udlandet,	
som	 har	 til	 formål	 at	 bistå	 danske	 udlandsstuderende	 gennem	 rådgivning,	
arrangementer	 og	 netværk	 samt	 at	 arbejde	 politisk	 med	 at	 repræsentere	 og	
forbedre	 danske	 udlandsstuderendes	 faglige,	 økonomiske,	 sociale	 og	 kulturelle	
forhold.		



	

	
EDU		
EDU	er	dansk	 repræsentant	 for	ca.	50	universiteter	 i	hele	verden.	EDU	har	 til	
formål	at	 rådgive	og	vejlede	studerende	gennem	hele	processen	med	at	søge	
studieophold	 ved	 universiteter	 i	 Australien,	 Canada,	 England,	 Holland,	 Kina,	
Malaysia,	New	Zealand,	Singapore,	USA	og	Vietnam	eller	praktik	i	Asien,	Canada	og	USA.		
	
Nordic	Study	Abroad	Conference		
Nordic	 Study	 Abroad	 Conference	 er	 et	 studenternetværk,	 som	 sigter	 efter	 at	
hjælpe	 og	 inspirere	 nordiske	 studerende	 til	 at	 studere	 på	 et	 topuniversitet	 i	
udlandet.	Hvert	år	afholder	NSAC	en	konference,	som	er	platform	for	 foredrag,	
universitetspræsentationer,	 erfaringsudvekslinger	 med	 nordiske	 studerende	 og	
erhvervsfolk,	paneldiskussioner	og	meget	mere.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	3.	februar	kl.	16.00-20.00	
	 	 Fredericia	Gymnasium	

Nørrebrogade	88,	7000	Fredericia	
	



	

SEMINAR	I	
INFORMATIONSSØGNING	

	
Ø Seminar	 I	 består	 af	 6	 informationssøgningskurser.	 Du	 deltager	 i	 ét	 af	 de	 6	

informationssøgnings-kurser.	Du	vælger	frit,	men	bemærk,	at	der	er	pladsbegrænsning	på	
alle	kurserne	og	at	pladserne	fordeles	efter	først-til-mølle-princippet.	

	
Program:	
Kl.	15.30					Velkommen	
Kl.	15.35					Introduktion	til	Syddansk	Universitetsbibliotek,	rundvisning	samt	tips	og	tricks	til	den		

gode	informationssøgningsproces	
Kl.	17.30					Spisepause	
Kl.	18.00					Informationssøgningsworkshop	
Kl.	19.00					Tak	for	i	aften	

Google	er	godt,	men	ikke	godt	nok!	
Syddansk	Universitetsbibliotek	byder	velkommen	til	et	en	aften	i	informationssøgningens	verden,	
hvor	du	får	mulighed	for	at	lære,	hvordan	du	hurtigt	og	nemt	finder	den	bedste	og	mest	relevante	
litteratur	til	din	opgave.	 
Akademisk	informations-	og	litteratursøgning	kræver	en	systematisk	og	specialiseret	proces	for	at	
sikre,	 at	 alt	 der	 er	 relevant	 anvendes	 til	opgaveskrivningen.	På	 kurset	 introduceres	 du	 for	
informationssøgning	på	universitetsniveau	og	får	en	række	nyttige	tips	med	hjem,	som	kan	bruges	
med	det	samme.	 
FAKTA:	
	
SEMINAR	I1	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	1.	marts	kl.	15.30-19.00	
	

SEMINAR	I2	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	7.	marts	kl.	15.30-19.00	
	

SEMINAR	I3	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	8.	marts	kl.	15.30-19.00	
	

SEMINAR	I4	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	14.	marts	kl.	15.30-19.00	
	

SEMINAR	I5	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	16.	marts	kl.	15.30-19.00	
	

SEMINAR	I6	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	17.	marts	kl.	15.30-19.00	
	

ALLE	SEMINARER	FINDER	STED:	Syddansk	Universitetsbibliotek	
	Campusvej	55,	5230	Odense	M	

	
	PLADSER	PR.	SEMINAR:	38	



	

SEMINAR	J	
TEAM	&	SAMARBEJDE	

	
Ø Bliv	klogere	på	dit	eget	styrkepotentiale,	dine	personlige	præferencer	og	motivation	samt	

samarbejdsstil.	
Ø Få	indblik	i	hvordan	forskellighed	med	diverse	værktøjer	og	greb	kan	styrker	samarbejdet.	

	
Go	together	
Kompetenceudviklingsworkshop	v/	Nana	Scheibel,	Public	Innovation	
	
"If	you	want	to	go	fast,	go	alone.	If	you	want	to	go	far,	go	together".		
	
'Go	together'	er	en	workshop,	som	styrker	dig	i	at	samarbejde	med	andre.	Jo	bedre	du	kender	dig	
selv,	 des	 bedre	 kan	du	bidrage	 til	 teams,	 projekter	 eller	 gruppearbejde	 i	 gymnasiet.	Du	har	 din	
egen	 samarbejdsstil,	 og	 det	 har	 andre	 også.	 Men	 den	 kan	 være	 forskellig	 fra	 din.	 Det	 er	
dokumenteret,	at	når	du	bruger	din	egen	samarbejdsstil,	så	
	
• får	du	energi	og	bliver	motiveret	
• tænder	du	andres	engagement	
• arbejder	effektivt	sammen	med	andre	
• virker	du	ubesværet	og	koncentreret	
• skaber	du	bedre	resultater	

	
På	workshoppen	tester	du	din	egen	samarbejdsstil	og	finder	dem,	der	ligner	dig.	I	har	de	samme	
styrker	og	tilladelige	svagheder	i	samarbejdet.	 Du	finder	også	dem,	der	har	den	mest	forskellige	
stil	fra	dig,	og	I	får	gode	råd	til,	hvordan	forskellighed	kan	blive	jeres	fordel,	når	I	samarbejder.	

Når	du	kommer	hjem	på	dit	eget	gymnasium	har	du	fået	nogle	tips	og	tricks	til,	hvordan	I	kommer	
godt	 fra	start	 i	et	samarbejde,	samt	hvordan	 I	kan	vikle	samarbejdsproblemer	ud.	Workshoppen	
styrker	dig	i	at	kunne	'go	together'	og	komme	endnu	længere	med	det.				

FAKTA:	
	
JYLLAND:		 Mandag	d.	11.	april	kl.	16.00-20.00 	

Kolding	Gymnasium	
Skovvangen	10,	6000	Kolding	

	
FYN:		 Tirsdag	d.	12.	april	kl.	16.00-20.00	

Svendborg	Gymnasium	
A.	P.	Møllersvej	35,	5700	Svendborg	

	
	
	
	 	



	

SEMINAR	K	
INNOTIVITET	

	
Ø Hvordan	hænger	kreativ	tænkning	og	innovation	egentligt	sammen?	
Ø Hvordan	kan	innotivitet	bruges	i	alle	mulige	forskellige	sammenhænge?	

Innotivitet	
v/Rikke	Fuglsang,	cand.mag.	i	pædagogik 
Innovation	 og	 kreativitet	 hænger	 tæt	 sammen.	 Innovation	 kræver,	 at	man	 tør	 være	 kreativ.	Og	
kreativitet	kræver,	at	man	sætter	sig	selv	på	spidsen,	tør	bruge	andre	sanser	og	sætte	sine	rutiner	
til	 diskussion.	 Vores	 mantra	 er,	 at	 alle	 er	 innovative,	 men	 mange	 skal	 lære	 at	 gribe	 deres	
innotivitet.		
På	 dette	 innotivitetsseminar	 har	 vi	 både	 klassisk	 innovationsteori	med	og	workshops,	 der	 tager	
udgangspunkt	i	praksislæring.	Øvelserne	bygger	på	grundig	research	og	teori.		
	
En	 innotivitetsworkshop	 er	mere	 end	 bare	 snak	 om	 innovation.	 Refleksion	 og	 teori	 er	 godt	 og	
suppleres	helt	eminent	af	en	række	øvelser,	der	gør,	at	du	på	workshoppen	er	innovative.	Målet	er,	
at	 du	 går	 fra	 en	 teoretisk	 forståelse	 af	 innovation	 til	 at	 opleve	dig	 selv	 som	 innovativ.	 Samtidig	
lærer	du	metoder,	som	du	kan	bruge	til	at	være	innovative	i	andre	sammenhænge.	
Undervisning	og	 læring	skal	være	sjovt	og	 intuitivt	for	at	opnå	et	godt	resultat.	Derfor	 inddrager	
øvelserne	flere	sanser	og	er	tilrettelagt,	så	du	oplever,	at	alle	deltagerne	personligt	hver	og	en	er	
inddraget	i	workshoppen.		
	

FAKTA:	
	
FYN:	 Mandag	d.	2.	maj	kl.	16.00-20.00 	
	 Kold	College	

Landbrugsvej	55,	5260	Odense	S	
	
JYLLAND:	 Tirsdag	d.	10.	maj	kl.	16.00-20.00	
	 Haderslev	Katedralskole	

Christiansfeldvej	31,	6100	Haderslev	 	
	 	



	

SEMESTERAFSLUTNING	

SEMESTERAFSLUTNING	
	

Ø Inspirerende	foredrag	om	spændende	emne.	
Ø Socialt	samvær,	hygge	og	fællesspisning	med	andre	Akademi-deltagere.	

	
Semesterafslutningen	er	et	 sommerarrangement,	 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.	 Deltagelse	 er	 frivillig,	 men	 vi	 håber	 du	 kommer	 og	 er	 med	 til	 at	 sige	 tak	 for	 dette	
semester!	
	
Foredragsholder,	 emne	 og	 venue	 til	 Semesterafslutningen	 Forår	 2016	 offentliggøres	 snarest	
muligt.		
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	18.	maj	kl.	17.00-20.00		
	 	 Venue:	To	be	announced	
	 	 	 	
	 	 PLADSER:	Alle	
	 	



	

FRIVILLIGE	AKTIVITETER	
ODENSE	TEATER	

	
Ø Besøg	Odense	Teater	og	bliv	klogere	på	dramaturgi,	skuespil	og	instruktion.	
Ø Oplev	prøveforløb,	tal	med	teatrets	ansatte	og	se	forestillingen	”Spillemand	på	en	Tagryg”.	

Spillemand	på	en	Tagryg	
v/Odense	Teater	
Kom	med	bag	om	scenetæppet	på	Odense	Teater	og	 ind	under	huden	på	 teaterverdenen.	Med	
afsæt	 i	 forestillingen	 ”Spillemand	 på	 en	 Tagryg	 oplever	 du	 hvordan	 professionelle	 dramaturger,	
skuespillere	og	scenografer	arbejder	med	processen	fra	sceneprøver	til	forestilling.	
Den	aktivitet	er	to-delt	og	foregår	over	2	dage.	Den	første	dag	er	et	besøg	på	teatret,	hvor	du	først	
overværer	 teknisk	 gennemgang	 og	 bagefter	 taler	 med	 dramaturg	 Peter	 Weiss,	 skuespillere	 og	
scenografen.	 Hør	 om	 hvordan	 de	 arbejder	 med	 stykket	 fra	 den	 store	 helhed	 til	 den	 mindste	
detalje.	Den	anden	dag	oplever	du	det	færdige	produkt,	når	vi	ser	den	færdige	forestilling.	
	
”Spillemand	på	en	Tagryg”	er	en	af	de	største	musicalsuccesser	på	Broadway.	Nu	kan	du	opleve	
Odense	Teaters	version	og	høre	ørehængere	som	”Hvis	jeg	var	en	rig	mand”	og	”Traditio”.	
Når	man	holder	 fast	 i	 sine	 traditioner,	 ved	man,	hvem	man	er.	 Sådan	 siger	Tevye,	byens	 fattige	
mælkemand.	 Der	 er	 traditioner	 for,	 hvordan	man	 spiser,	hvordan	man	 sover,	 ja,	 for	 snart	 sagt	
alting.	Hvorfor?	Det	er	der	ingen,	der	kan	huske,	men	sådan	har	det	altid	været	i	den	lille	russiske	
by	 Anatevka.	 Men	 Anatevka	 er	 i	 forandring.	 Kulturelle	 spændinger	 truer	 med	 at	 få	 byen	 til	at	
eksplodere	i	vrede	og	vold.	Og	stik	imod	traditionen	vil	Tevyes	døtre	nu	også	selv	bestemme,	hvem	
de	 skal	 giftes	med.	 Udefra	 presses	 det	 liv,	 som	 Tevye	kender,	 og	 jo	mere	 afmægtig	 han	 bliver	
overfor	 omverdenens	 pres,	 desto	 hårdere	kæmper	 han	 for	 at	 holde	 på	 traditionerne	 indenfor	
hjemmets	fire	vægge.	
	

Ø BEMÆRK:	Denne	aktivitet	er	to-delt.	Tilmelding	forudsætter	deltagelse	begge	dage.	
	
FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	21.	januar	kl.	17.00	–	19.00	

Ingen	spisepause	
	 	 Odense	Teater		

Jernbanegade	21,	5000	Odense	C	
	 	 Mødested:	Foran	hovedindgangen	
	

Torsdag	d.	11.	februar	kl.	19.30	–	ca.	22.00		
Ingen	spisepause	

	 	 Odense	Teater		
Jernbanegade	21,	5000	Odense	C	

	 	 Mødested:	Foran	hovedindgangen	
	

PLADSER:	25	



	

BRANDTS	
	

Ø Kom	under	huden	på	kunsten.	
Ø Bliv	klogere	på	hvordan	rum,	sanser	og	arkitektur	spiller	en	rolle	i	kunsten.	

	
Rum,	Sanser	&	Arkitektur	
v/Louise	Russo,	Brandts	
Besøg	Brandts	 Kunstmuseum	og	 vær	med	 til	 at	 diskutere,	 hvordan	 arkitektur	 påvirker	 os.	Hvad	
skal	 der	 fx	 til	 for	 at	 vi	 husker	 et	 steds	 stemning?	 Du	 bliver	 præsenteret	 for	 en	 håndfuld	 af	 de	
største	arkitekter	i	nyere	tid	samt	tips	til	skitsetegning	og	arkitekters	tilgang	til	konceptudvikling.		
	
Vi	besøger	både	Brandts	Samling	og	Sanseudstillingen,	hvor	vi	analyserer	vægge,	lys,	materiale	og	
farver.	 Du	 får	 til	 opgave	 at	 skitsere	 steder,	 hvor	 sanseudstillingen	 fungerer	 optimalt,	men	 også	
finde	alternative	løsningsforslag	til	dele	af	udstillingen,	hvor	interaktionen	ikke	er	god.		
	
I	 den	 tilhørende	 workshop	 skal	 vi	 ud	 fra	 et	 enkelt	 kunstværk	 finde	 på	 et	 koncept	 til	 en	
sanseudstilling.	 Derefter	 uddeles	 grundplanen	 for	 udstillingsrummet	 og	 konceptet	 skal	 nu	
videretænkes	 ind	 i	 det	 konkrete	 rum.	 Her	 skal	 der	 skabes	 en	 fortælling	 og	 et	 overblik	 over	
udstillingens	grundelementer.	Afsluttende	præsenterer	vi	tegninger	og	konceptet	for	hinanden	og	
taler	om	processen	fra	kunstværk	til	udstillingskoncept.		
	
Hullet	i	Muren	
Vinterens	sanseudstilling	på	Brandts	er	en	eventyrlig	rejse	både	ud	og	ind	i	rummet.	
Bag	 hullet	 i	 muren	 gemmer	 der	 sig	 et	 forunderligt	 og	 fascinerende	 univers	 med	 endeløse	
skilteskove,	 hemmelige	 kroge,	 nedstyrtede	 satellitter	 og	 et	 vildt	 kaleidoskop.	 Her	 er	 bløde	
meteorstorme,	vægtløse	kloder,	lyde	på	afveje	og	sorte	huller	man	kan	blive	lidt	væk	i.	
Hullet	 i	 muren	 sender	 både	 krop	 og	 fantasi	 på	 en	 sjov	 og	 vægtløs	 rumtur	 hvor	 spørgsmålene	
hurtigt	 kan	 komme	 til	 at	 stå	 i	 kø.	 For	 hvor	 starter	 og	 slutter	 uendeligheden	 egentlig?	Man	 kan	
nemt	blive	helt	rumretningsforvirret	når	man	går	på	opdagelse	i	en	verden	man	ikke	kender.	Når	
ned	 bliver	 op	 og	 op	 bliver	 ned,	 hvad	 er	 så	 op	 og	 ned	 på	 det	 hele?	Og	 kan	 en	 rejse	 i	 fantasien	
egentlig	ikke	være	lige	så	vild	som	en	rigtig	rejse	ud	i	det	ydre	rum?	
Udstillingen	 er	 skabt	 af	 den	 anerkendte	 danske	 billedkunstner	 Trine	 Boesen	 (f.	 1972).	 Hun	 er	
uddannet	 fra	 Det	 Kongelige	 Danske	 Kunstakademi	 i	 København	 og	 det	 Jyske	 Kunstakademi	 i	
Aarhus.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	4.	februar	kl.	16.00	–	19.00		

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Brandts		

Brandts	Torv	1,	5000	Odense	C	
Mødested:	Billetsalget	 	
	
PLADSER:	30		



	

EUROPÆISKE	STUDIER	
	
	

Ø What	defines	great	speech	writing	and	public	speaking?	
Ø Get	the	tool	to	become	a	persuasive	public	speaker.	

	
Public	Speaking	and	Speech	Writing:	Make	a	difference	
v/	Adjunkt	Jaume	Castan	Pinos,	Europæiske	Studier,	Samfundsvidenskabeligt	Fakultet,	SDU	
In	the	era	of	the	internet,	social	media	and	immediateness	we	simply	can't	afford	to	be	tedious.	
Your	message	(no	matter	how	relevant)	will	fail	if	you	do	not	motivate	and	engage	your	audience.	
	
This	 activity	 will	 provide	 you	 with	 tools	 to	 make	 a	 difference	 when	 it	 comes	 to	 writing	 and	
delivering	a	speech	in	public.	We	will	seek	inspiration	from	Ancient	Greece	as	well	as	from	modern	
and	contemporary	masters	of	rhetoric	and	public	speaking,	whether	from	the	political	sphere	or	
from	famous	movies.	
	
We	will	work	with	techniques	to	embellish	your	arguments	as	well	as	with	strategies	to	persuade	
your	 audience...and	 your	 dialectic	 opponents.	 We	 will	 also	 discover	 the	 best	 ways	 to	 deliver	
inspirational	speeches.	
	
Do	you	have	what	it	takes	to	make	a	difference?	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	9.	februar	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 SDU	Sønderborg	

Alsion	2,	6400	Sønderborg	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	30	
	
	 	



	

RETSMEDICIN	
	
	

Ø Bliv	klogere	på	retsmedicinsk	arbejde	i	den	virkelige	verden.	
Ø Hør	 om	 den	 naturvidenskabelige	 faglighed,	 den	 tekniske	 virkelighed	 og	 det	 tværfaglige	

samarbejde	i	retsmedicin.	
	
Retsmedicin	i	Virkeligheden	
v/	retskemiker	Martin	Worm-Leonhard	&	læge	Birgitte	Schmidt	Astrup,	Sundhedsvidenskabeligt	
Fakultet,	SDU	
Retsmedicin	er	heldigvis	sjældent	så	actionpræget	i	virkeligheden	som	man	ser	på	film	eller	i	TV,	
men	 det	 gør	 det	 ikke	 mindre	 spændende.	 Kriminalteknikere,	 retspatologer,	 kemikere,	
efterforskere	og	jurister	skal	arbejde	sammen	om	at	alle	bliver	behandlet	objektivt	og	retfærdigt,	
uanset	om	man	er	gerningsmand,	offer,	vidne	eller	mistænkt.	
	
Den	 naturvidenskabelige	 metode	 er	 her	 helt	 central	 for	 retssikkerheden	 og	 de	 fleste	 gange	
handler	det	ikke	om	at	kunne	levere	absolutte,	fældende	beviser,	men	snarere	at	undersøge	om	ét	
hændelsesforløb	er	mere	eller	mindre	sandsynligt	end	et	andet.		

Aktiviteten	vil	beskæftige	sig	med	både	den	naturvidenskabelig	faglighed,	den	tekniske	virkelighed	
og	 det	 tværfaglige	 samarbejde,	 herunder	 den	 nødvendige	 formidling	 af	 forståelse	 til	 ikke-
fagpersoner,	for	eksempel	i	forbindelse	med	rollen	som	ekspertvidne.	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	8.	februar	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 SDU	på	OUH	

J.	B.	Winsløws	Vej	17,	5000	Odense	C	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	35	
	
	 	



	

LONDON	INTERNATIONAL	MODEL	UNITED	NATIONS	
	

Ø Take	part	in	the	largest	annual	university	level	MUN	conference	in	Europe.	
Ø A	 weekend	 filled	 with	 international	 political	 dilemmas	 and	 delegates	 from	 around	 the	

world.	

LIMUN	
Hosted	by	the	student	organisation	London	International	Model	United	Nations	
London	International	Model	United	Nations	is	a	simulation	of	the	different	United	Nations	organs	
and	other	 forums	of	 international	 relations	and	asks	young	people	 to	 take	on	 the	 role	of	world	
leaders.	It	aims	to	build	an	understanding	of	global	challenges	amongst	young	people	that	crosses	
borders	of	 background,	 culture	 and	nationality.	Using	both	 the	 knowledge,	 experiences	 and	 the	
relationships	they	form	through	LIMUN,	it	is	hoped	that	that	the	next	generation	of	world	leaders	
and	thinkers	will	be	able	to	work	effectively	 to	 find	solutions	to	 future	global	problems	that	are	
compatible	 with	 the	 aims	 and	 principles	 of	 the	 United	 Nations	 and	 promote	 the	 spirit	 of	
cooperation.	
	
Taking	 on	 the	 role	 of	 an	 Ambassador	 to	 the	 UN,	 participants	 experience	 the	 complexities	 of	
international	 policy	 formation	 at	 first	 hand.	Each	 delegate	 represents	 the	 viewpoint	 of	 a	 single	
Member	State	of	 the	United	Nations	or	non-governmental	Organisation	 (NGO),	 researching	that	
country's	or	NGO's	policy	and	advocating	these	views	to	other	delegates.	
	
In	 this	way,	 participants	 have	 the	 opportunity	 to	 familiarize	 themselves	with	 state	 policy,	 ideas	
and	cultures	different	to	their	own	and	put	themselves	in	the	shoes	of	a	real	diplomat.	
During	an	MUN	conference	a	whole	spectrum	of	issues	can	be	dealt	with;	from	issues	of	Security,	
to	Development	or	Human	Rights.	
	
MUN	encourages	the	development	of	skills	essential	to	all	 fields	of	study	and	employment,	such	
as:	 strong	 leadership,	 initiative	 and	 expertise	 in	 public	 speaking;	 negotiation,	 mediation	 and	
consensus	 building;	 and	 the	 ability	 to	 form	 relationships	 rapidly	 with	 people	 of	 alternative	
backgrounds	and	viewpoints.	
	
The	program	is	heavily	packed	with	committee	meetings,	political	sessions	and	social	events.	
	

Ø BEMÆRK:	Deltagelse	forudsætter	at	man	er	fra	ÅRGANG	2014	og	indebærer	egenbetaling	
på	 max	 2000kr	 for	 rejse	 og	 ophold.	 Derudover	 skal	 du	 selv	 betale	 for	 transport	 og	
forplejning	I	London.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	25.	februar	kl.	9.00	–	mandag	d.	29.	februar	kl.	23.00	 	
	 	 London	
	 	 Rejse,	ophold	og	forplejning	for	egen	regning	
	

PLADSER:	15	
	 	



	

AMERIKANSKE	STUDIER	
	
	

Ø Bliv	klogere	på	hvorfor	USA,	frihedens	land,	stadig	kæmper	med	ligestilling.	
Ø Dyk	 ned	 i	 amerikanske	 samfundsforhold	 præget	 af	 spændinger	 og	 ulighed	 gennem	 to	

århundrede.	
	
Martin	Had	a	Dream:	Amerikansk	slaver	og	racisme	gennem	to	århundrede	
v/	Stud.	Sebastian	Kaas	Nissen,	Amerikanske	Studier,	Humanistisk	Fakultet,	SDU	
USA	 har	 længe	 været	 kendt	 som	 frihedens	 land.	 Et	 land	 hvor	 alle	 er	 lige,	 hvor	 alle	 har	 lige	
mulighed	for	at	opnå	al	den	lykke	og	velstand	de	kunne	ønske	sig.	Det	er	disse	 idealer	 landet	er	
grundlagt	på,	de	står	skrevet	i	Uafhængighedserklæringen.	
	
Disse	 idealer	 er	 dog	 ikke	 for	 alle.	Med	 afsæt	 i	 sidste	 års	 optøjer	 i	 Ferguson	 vil	 denne	 aktivitet	
omhandle	 hvorledes	 den	 afroamerikanske	 befolkning	 konsekvent	 er	 blevet	 holdt	 uden	 for	
indflydelse,	politisk	såvel	som	socialt,	siden	USA's	grundlæggelse.	
	
Vi	 vil	 her	 arbejde	 med	 det	 amerikanske	 slaveri,	 Jim	 Crow	 systemet,	 den	 amerikanske	
borgerrettighedsbevægelse	 med	 Martin	 Luther	 King	 i	 spidsen,	 samt	 opgøret	 med	 en	
diskriminerende	racepolitik	set	ved	protesterne	i	bl.a.	Ferguson	og	Baltimore	i	2014.	Formålet	er	
at	skabe	en	forståelse	for	et	USA,	der	sine	idealer	til	trods	aldrig	har	formået	at	tage	et	opgør	med	
sin	fortid	som	slavenation.	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	29.	februar	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 SDU	Odense	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	35	
	
	 	



	

MILJØ-	&	RESSOURCE	MANAGEMENT	
	
	

Ø Bliv	klogere	på	hvordan	forskellige	miljøtiltag	påvirker	samfundet	i	forhold	til	energikilder	
og	økonomi.	
	

	
Energispillet	-	Changing	the	game	
v/	Institut	for	Miljø-	&	Erhvervsøkonomi,	Samfundsvidenskabeligt	Fakultet,	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.	1.	marts	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 SDU	Esbjerg	

Niels	Bohrs	Vej	9,	6700	Esbjerg	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	24	
	
	 	



	

MEMBRANTEKNOLOGI	
	
	

Ø Få	indblik	i	hvad	de	ingeniørstuderende	fra	Kemi	og	Bioteknologi	arbejder	med.	
Ø Hør	om	membranteknologi	og	genvinding	af	naturlige	farvestoffer.	

	
	
Genvinding	af	Naturlige	Farvestoffer	fra	Fødevareindustrien	
v/Teknisk	Fakultet,	SDU	
I	denne	workshop	får	du	lov	til	at	arbejde	med	genvinding	af	naturlige	farvestoffer	fra	fødevarer.	
Du	vil	blive	introduceret	for	membranteknologi	og	selv	få	lov	til	at	prøve	kræfter	med	filtrerings-
anlæg	i	SDU´s	laboratorie.	
	
Membranteknologi	 gør	 det	 muligt	 at	 adskille	 værdifulde	 biologiske	 råmaterialer	 som	 f.eks.	
kulhydrater,	 lipider,	 phosphor	 og	 kvælstof,	 så	 de	 kan	 udnyttes	 bedre	 end	 ved	 traditionelle	
enhedsoperationer.	 De	 genindvundne	 materialer	 kan	 fx	 bruges	 til	 produktion	 af	 naturlige	
farvestoffer	til	fødevareproduktion,	bioenergi	(biogas)	og	proteiner/aminosyrer.	

Workshoppen	 består	 af	 forskeroplæg	 og	 laboratorieøvelser	 med	 ingeniørstuderende.	 Det	 hele	
foregår	på	engelsk.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	2.	marts	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	Odense	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	Indgang	T	 	

	
	 	 PLADSER:	25		
	
	
	
	
	
	 	



	

ODENSE	SYMFONI	
	
	

Ø Kom	bag	kulisserne	 i	Odense	Symfoni	og	bliv	 klogere	på	hvordan	musikernes	arbejde	og	
symfoniens	virke.	

Ø Oplev	koncerten	Don	Quixote.	
	
Don	Quixote	
v/Odense	Symfoni	
Odense	 Symfoni	 byder	 indenfor	 bag	 kulisserne	 i	 et	 symfoniorkester	 og	 efterfølgende	 til	 en	
koncert,	som	er	et	mesterværk	af	et	eksempel	på	Odense	Symfonis	arbejde.	
	
Aktiviteten	starter	med	en	rundvisning	hos	Odense	Symfoni,	hvor	du	får	mulighed	for	at	høre	om	
symfoniens	arbejde	og	virke.	
Efter	rundvisningen	fortsætter	vi	over	til	en	koncertintro	med	efterfølgende	koncert:	Don	Quixote.	
Fantastiske	 variationer	 over	 et	 tema	af	 ridderlig	 karakter	 er	 undertitlen	 til	 Strauss'	 tonedigt	 om	
den	 sindrige	 ridder	 Don	Quixote	 de	 la	Mancha.	 Hør	 celllisten	 Leonardo	 Altino	 i	 rollen	 som	den	
uheldige	 ridder,	 sekunderet	 af	 sin	 bror,	 Odense	 Symfoniorkesters	 egen	 solobratschist,	 Rafael	
Altino,	som	den	tro	våbendrager	Sancho	Panza.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	3.	marts	kl.	18.00	–		ca.	22.00	
	 	 Ingen	spisepause	
	 	 Odense	Symfoni	

Claus	Bergs	Gade	9,	5000	Odense	C	
	 	 Mødested:	Foran	hovedindgangen	
	
	 	 PLADSER:	20	
	
	
	 	



	

IDRÆT	
	
	

Ø Få	et	indblik	i	de	fysiologiske	og	psykologiske	aspekter	af	idrætsstudiet.	
Ø Hør	om	hvordan	eliteidrætsudøvere	optimerer	deres	præstationer.	

	

Idræt	og	Præstationsoptimering	
v/studielektor	Thomas	Bredahl,	Sundhedsvidenskabelig	Fakultet,	SDU	
Præstationsoptimering	 er	 et	 fokusområde,	 der	 både	 i	 forhold	 til	 en	 motions-	 og	 eliteidræts-
kontekst	fylder	meget	i	 idrætsforskningen.	På	Institut	for	Idræt	og	Biomekanik	arbejder	vi	blandt	
andet	med	og	forsker	i	præstationsoptimering	for	at	kunne	levere	den	mest	opdaterede	viden	til	
de	 danske	 eliteidrætstalenter	 og	 –udøvere.	 Vi	 gennemfører	 træningsforsøg,	 laver	 arbejdskravs-
analyser	 og	 tester	 udøverne	 for	 at	 skabe	 det	 bedste	 forskningsmæssige	 fundament	 for	
eliteudøvernes	 træning.	 På	 lige	 fod	 med	 den	 træningsfysiologiske	 forskning	 gennemfører	 vi	
sportspsykologisk	forskning,	der	i	kombination	med	optimal	træning	skal	optimere	eliteatleternes	
chancer	for	den	bedst	mulige	udvikling	og	præstationer.	
	
Dette	besøg	på	Institut	for	Idræt	og	Biomekanik	vil	derfor	have	et	to-delt	fokus.	I	del	1	vil	du	blive	
præsenteret	 for	 træningsfysiologi	 og	 arbejdskravsanalyse,	 og	 enkelte	 af	 jer	 vil	 blive	 testet	 i	
laboratoriet	 (evt	 spring-	 og	 styrketests).	 	I	 del	 2	 vil	 du	 blive	 præsenteret	 for	 sportspsykologiske	
elementer	 og	 få	mulighed	 for	 at	 afprøve	 teknikker,	 som	 eliteudøvere	 anvender	 til	 at	 optimere	
deres	præstationer	på	både	lang	og	kort	sigt.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	10.	marts	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	Odense	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
	 	 Mødested:	To	be	announced	
	
	 	 PLADSER:	30	
	
		
	 	



	

ODENSE	ZOO	
	

Ø Besøg	Odense	Zoo	og	få	et	indblik	i	zoologiens	forunderlige	verden.	
Ø Bliv	klogere	på	dyreverdenens	utrolige	evne	til	at	udvikle	og	tilpasse	sig.	

Fantastisk	Tilpasninger	
v/BA	i	biologi	Lotte	Tranberg,	Odense	Zoo	
Byttedyr	og	rovdyr	har	været	på	jorden	i	millioner	af	år.	De	har	ændret	sig	og	tilpasset	sig	for	at	
blive	 de	 bedste	 til	 deres	 fag.	 Rovdyrene	 til	 at	 jage	 og	 byttedyrene	 til	 at	 undslippe.	 Dette	 er	 en	
kamp	om	overlevelse,	hvor	kun	de	allerbedste	klare	sig	igennem!	
	
Vi	 vil	 gå	 i	 dybet,	 under	 overfladen	og	 tage	 et	 kig	 ind	 i	 hajernes	 fantastiske	 verden.	Hvordan	de	
forskellige	hajer	har	 tilpasset	 sig	og	hvordan	de	kæmper	 for	 stadig	at	 følge	med.	Vi	 skal	også	 til	
savannen	i	Afrika,	hvor	verdens	højeste	pattedyr	har	lavet	nogle	særlige	tilpasninger	i	kroppen	for	
at	klar	sig.	Giraffens	nervesystem	er	opbygget	specielt,	ligesom	dens	hjerte	er.	Det	kræver	nemlig	
et	højt	blodtryk	at	pumpe	blodet	op	gennem	den	lange	hals,	et	høj	blodtryk,	der	til	tider	også	kan	
være	farligt	for	girafferne.	
	
Oplægget	kommet	til	at	variere	og	vi	skal	også	ud	og	bl.a.	kigge	på	girafferne	samt	se	på	effekter	
fra	dyrene.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	17.	marts	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Odense	Zoo	

Sdr.	Boulevard	306,	5000	Odense	C	
	 	 Mødested:	Foran	hovedindgangen	
	
	 	 PLADSER:	20	
		
	 	



	

CAMBRIDGE,	HARVARD,	OXFORD,	YALE?	
	

Ø Hør	om	hvad	det	vil	sige	at	studere	i	udlandet.	
Ø Få	tips	og	tricks	til	hvordan	du	opnår	dine	drømme	om	studier	i	udlandet.	

	
Cambridge,	Harvard,	Oxford,	Yale?	Få	hjælp	til	din	ansøgning	til	et	eliteuniversitet!		
v/Danish	Students	Abroad	
Hvert	 år	 bliver	 der	 optaget	 danskere	på	 verdens	bedste	universiteter.	 Ikke	desto	mindre	 er	 der	
fortsat	 en	masse	myter	 om	 finansiering,	 ansøgningsprocesser	 og	 studieopholder,	 der	 fraholder	
mange	danskere	fra	at	søge.	
	
Hvis	du	drømmer	om	at	 læse	på	et	af	verdens	bedste	universiteter	kan	du	ikke	starte	for	tidligt!	
Danish	 Students	 Abroad	 tilbyder	 personlig	 rådgivning	 til	 alle	 danskere,	 der	 gerne	 vil	 læse	 i	
udlandet	 og	 giver	 danske	 gymnasieelever	 muligheden	 for	 at	 møde	 de	 danskere,	 der	 har	 taget	
springet.	
	
Til	dette	arrangement	stiller	Danish	Students	Abroad	med	studerende	fra	nogle	af	verdens	bedste	
universiteter	som	er	klar	til	at	hjælpe	med	alt	fra	spørgsmål	om	SU	til	hjælp	med	ansøgninger.	
	
Danish	Students	Abroad	er	Danmarks	største	forening	for	danske	studerende,	der	læser,	har	læst	
eller	 drømmer	 om	 at	 læse	 i	 udlandet.	 Foreningen	 repræsenterer	 danske	 studerende	 i	 udlandet	
politisk	og	arbejder	til	daglig	med	vejledning	af	deres	mere	end	1000	medlemmer.	DSA	kan	således	
hjælpe	med	alt	fra	universitetsansøgninger	til	at	finde	bolig,	og	sætter	ofte	danske	gymnasieelever	
i	kontakt	med	andre	danskere,	der	læser	på	deres	drømmeuniversitet.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	30.	marts	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
Odense	Katedralskole	

	 	 Jernbanegade	34,	5000	Odense	C	
	 	 Mødested:	Sol.salen	
	
	 	 PLADSER:	Alle		
	 	



	

ABACUS	
	
	

Ø Kom	og	se	og	hør	om	Danmarks	største	computer	
Ø Hør	 om	 den	 naturvidenskabelige	 faglighed,	 den	 tekniske	 virkelighed	 og	 det	 tværfaglige	

samarbejde	i	retsmedicin.	
	
ABACUS	–	Danmarks	største	computer	
v/	Naturvidenskabelig	Fakultet,	SDU	
Med	en	ydeevne	på	582,2	såkaldte	teraflop/s	er	supercomputeren	ABACUS	i	stand	til	at	lave	over	
en	 halv	 billiard	 beregninger	 i	 sekundet.	 Det	 vil	 et	 menneske	 udstyret	 med	 en	 lommeregner	 til	
sammenligning	 skulle	 bruge	 godt	 18	 millioner	 år	 på.	 Med	 denne	 regnekraft	 overhaler	 den	 en	
meget	 hurtig	 spillecomputer	 indenom	 2000	 gange,	 og	 dermed	 er	 Abacus	 2.0	 faktisk	 Danmarks	
største	computer.		

ABACUS	2.0	 er	 20	procent	 hurtigere	 end	Danmarks	 hidtil	 stærkeste	 supercomputer.	 ABACUS	er	
latin	og	betyder	kugleramme,	og	med	kapacitet	til	at	lave	en	halv	billiard	beregninger	i	sekundet	
må	 supercomputeren	 siges	 at	 være	en	opgradering	 fra	den	 gammelkendte	 kugleramme	version	
1.0.		
	
Kom	og	hør	om	computeren	og	hvordan	den	hjælper	universitetets	forskere.	Vi	tager	dig	også	med	
ned	til	computeren,	som	er	placeret	på	SDU	i	Odense.		
	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	31.	marts	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 SDU	Odense	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	30	
	
	 	



	

BIOMEDICINSK	LABORATORIUM	
	
	

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

forskningsfaciliteterne.	
	

Dyr	&	Videnskab	
v/centerleder	 Peter	 Bollen,	 Biomedicinsk	 Laboratorium,	 Sundhedsvidenskabelig	 Fakultet,	 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:	 Tirsdag	d.	5.	april	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	

	
	 	 PLADSER:	20	
	 	



	

TECH	TRAINING	
	
	

Ø Weekend-camp	om	solcelle-teknologi.	
Ø Bliv	klogere	på	forskellige	generationer	af	solceller	–	fra	silikone	til	organiske	solceller.	
Ø Tid	til	hyggeligt	samvær	i	andre	Akademi-deltageres	selskab.	

	
Fremtidens	Solceller	
v/	Teknisk	Fakultet,	SDU	
Solceller	 er	 en	 lovende	 måde	 at	 skabe	 en	 ren	 og	 bæredygtig	 energikilde	 på.	 Der	 findes	
efterhånden	flere	generationer	forskellige	solceller	–	fra	de	traditionelle	silikonebaserede	solceller	
med	veletableret	teknologi,	til	nye	typer	solceller	baseret	på	f.eks.	organisk	materiale.	
	
I	 denne	 camp	 kigger	 vi	 på	 begge	 typer	 solceller.	 Først	 og	 fremmest	 fokuserer	 vi	 på	
solcelleteknologi	 –	 hvordan	 fungerer	 solceller,	 hvordan	 kan	 man	 fabrikere	 dem,	 og	 hvordan	
analyserer	man	 forskellige	 parametre,	 der	 karakteriserer	 solcellernes	 ydeevne?	Og	 hvordan	 kan	
man	sammenligne	forskellige	solcelletyper,	i	dette	tilfælde	silikone	og	organiske	solceller?		
	
Du	vil	 arbejde	med	karakterisering	af	 silikone	 solceller,	der	er	placeret	på	 taget	af	 SDU	Campus	
Sønderborg.		Derudover	vil	du	i	SDU’s	renrum	se,	hvordan	man	forbereder	substrater	til	organiske	
solceller	 ved	 hjælp	 af	 fotolitografi.	 Disse	 substrater	 anvender	 vi	 herefter	 til	 fabrikation	 og	
karakterisering	af	organiske	solceller.	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Fredag	d.	8.	april	kl.	12.00	–	Lørdag	d.	9.	april	kl.	15.00	
	 	 SDU	Sønderborg	

Alsion	2,	6400	Sønderborg	
	 	 Mødested:	To	be	announced	
	
	 	 PLADSER:	20	
	 	



	

AKTIVT	FRILUFTSLIV	
	
	

Ø Weekend-camp	 om	 aktivt	 friluftsliv	 set	 fra	 et	 biologisk,	 idræt-	 og	 sundhedsmæssigt	
perspektiv.	

Ø Bliv	 klogere	 på	 dykkerreflekser	 ved	 mennesker	 og	 dyr	 i	 samarbejde	 med	 SDUs	
marinebiologiske	 forskningscenter	 i	 Kerteminde	 samt	 aktivt	 udeliv	 med	 SDU	 Idræt	 &	
Sundhed.	

Ø Tid	til	hyggeligt	samvær	i	andre	Akademi-deltageres	selskab.	
	
Aktivt	Friluftsliv	
v/Biologi	samt	Idræt	&	Sundhed,	Natur-	og	Sundhedsvidenskabeligt	Fakultet,	SDU	
Friluftsliv	i	Danmark	har	historisk	set	udviklet	sig	i	bølger	i	takt	med	samfundsudviklingen	og	med	
skiftende	natursyn	 og	 aktiviteter.	Den	danske	 tradition	 for	 friluftsliv	 er	 inspireret	 og	 påvirket	 af	
traditioner	 fra	 Norge	 og	 Sverige	 med	 enkelt	 liv	 i	 naturen,	 men	 er	 samtidigt	 påvirket	 af	
internationale	trends	og	tendenser	bl.a.	med	nye	former	for	friluftsliv,	fx.	adventure,	med	større	
fokus	på	selve	aktiviteten	og	på	teknik	og	udfordring.		
	
På	 denne	 weekend-camp	 ser	 vi	 på	 det	 aktive	 friluftlivs	 betydning	 for	 sundheden	 set	 i	 både	 et	
biologisk	 og	 et	 idrætsmæssigt	 perspektiv.	 Sammen	 med	 biologer	 fra	 marinebiologisk	
forskningscenter	 i	 Kerteminde	 undersøger	 vi	 dykkerrefleks	 ved	 mennesker	 og	 dyr	 i	 form	 af	
dissektion	 af	 fisk,	 forsøg	 med	 marsvin	 og	 mennesker	 og	 meget	 mere.	 Sammen	 med	 Idræt	 og	
Sundhed	 afprøver	 vi	 hvordan	 aktivt	 friluftliv	 bidrager	 til	 at	 styrke	 vores	 sundhed.	 Og	 så	 er	 der	
selvfølgelig	god	til	til	hygge	og	samvær	med	andre	Akademi-deltagere.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Lørdag	d.	16.	april	kl.	9.00	–	Søndag	d.	17.	april	kl.	15.00	
	 	 SDU	Kerteminde	&	Odense	

Hindsholmvej	11,	5300	Kerteminde	&	Campusvej	55,	5230	Odense	M	
	 	 Mødested:	To	be	announced	
	
	 	 PLADSER:	20	
	 	



	

MEDIEVIDENSKAB	
	
	

Ø Bliv	klogere	på	betydningen	af	mediernes	hastige	udvikling	over	de	seneste	årtier.	
Ø Hvordan	håndterer	vi	bedst	mediekonvergens?	

	
Mediekonvergens	
v/	Stud.	Kresten	Krenzen,	Medievidenskab,	Humanistisk	Fakultet,	SDU	
Medier	 er	 grundlæggende	 midler,	 hvormed	 vi	 skaber,	 udvikler	 og	 vedligeholder	 økonomiske,	
sociale	og	kulturelle	relationer.	Den	teknologiske	udvikling	og	digitalisering	har	betydet,	at	medier	
såsom	 tv,	 film,	 radio,	 computere,	 telefoner	 og	 trykte	medier	 i	 dag	 ikke	 fungerer	 adskilt,	men	 i	
sammenhæng	med	 hinanden.	Dette	 udviklingstræk	 betegnes	mediekonvergens.	 Hvordan	 skal	 vi	
forholde	os	til	denne	udvikling?	

FAKTA:	
	 	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	18.	april	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 SDU	Odense	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	40	
	
	
	 	



	

HANS	CHRISTIAN	ANDERSEN	
	
	

Ø Bliv	klogere	H.	C.	Andersen	som	person	og	forfatter.	
Ø Dyk	 ned	 i	 H.	 C.	 Andersens	 værker	 sammen	med	 eksperter	 fra	 H.	 C.	 Andersen	 Centeret,	

SDU.	
	
H.	C.	Andersen:	Forskning,	Eventyr,	Liv	&	Forfatterskab	
v/H.	C.	Andersen	Centeret,	Humanistisk	Fakultet,	SDU	
H.C.	 Andersen	 er	 et	 barn	 af	 to	 byer,	 to	 sociale	miljøer,	 to	 verdener	 og	 to	 tidsaldre.	 Både	 som	
menneske	 og	 som	 forfatter	 er	 han	 dermed	 et	 fænomen	 i	 udvikling	 og	 forandring,	men	 også	 et	
fænomen	i	dialog	med	sig	selv	og	i	flere	sammenhænge	også	i	splid	med	sig	selv.	Eksempelvis	er	
hans	 sociale	 opstigning	 -	 direkte	 og	 indirekte	 motiv	 for	 mange	 af	 hans	 eventyr,	 romaner	 og	
skuespil	 -	både	en	produktiv	kilde	til	søgen	efter	ny	og	mere	omfattende	identitet	og	en	kilde	til	
vedvarende	uforløste	traumer.		
	
H.C.	 Andersen	 Centret	 ved	 Syddansk	 Universitet	 i	 Odense	 er	 internationalt	 førende	 inden	 for	
forskningen	i	H.C.	Andersen.	Centret	arbejder	med	litteratur-,	kultur-	og	formidlingsvidenskabelige	
tilgange	til	H.C.	Andersens	værk,	liv	og	kulturelle	betydning.	H.C.	Andersen	Centret	arbejder	nært	
sammen	med	blandt	andet	H.C.	Andersens	Hus/Odense	Bys	Museer	samt	H.C.	Andersen	Fonden	
Odense	 .H.C.	 Andersen	 Centrets	 vision	 er	 at	 være	 førende	 i	 Danmark	 og	 på	 absolut	 højeste	
internationale	niveau	i	forskning	i	og	formidling	af	H.C.	Andersen.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	20.	april	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 Odense	Adelige	Jomfrukloster	

Albani	Torv	6,	5000	Odense	C	
	 	 Mødested:	To	be	announced	
	
	 	 PLADSER:	50	
	
	 	



	

ODENSE	UNIVERSITETSHOSPITAL	
	
	

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	
v/OUH,	Sundhedsvidenskabelig	Fakultet,	SDU	
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	fremlæggelser	fra	hver	gruppe	samt	mulighed	for	spørgsmål.	
	
*Der	tages	forbehold	for	ændringer	i	de	deltagende	afdelinger.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	27.	april	kl.	15.00	–	18.00		

Inkl.	spisepause,	SDU	giver	sandwich	
	 	 SDU	på	OUH	

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

	 	 PLADSER:	40	
								 	



	

SVANNINGE	BJERGE	
	
	

Ø Vær	med	til	åbningen	af	SDUs	feltstation	i	Svanninge	Bjerge.	
Ø Bliv	klogere	på	et	naturområde	fra	den	sidste	istid.	

	
Svanninge	Bjerge	
v/Biologi,	Naturvidenskabeligt	Fakultet,	SDU	
Naturområdet	 Svanninge	 Bjerge	 er	 formet	 under	 sidste	 istid	 og	 rummer	 et	 væld	 af	 natur-	 og	
kulturhistoriske	spor.	En	meget	varieret	jordbund,	bakker,	våde	lavninger	og	en	udsat	position	for	
vinden	 har	 givet	 flora	 og	 fauna	 helt	 særlige	 betingelser.	 I	 perioden	 2005-2013	 erhvervede	
Bikubenfonden	 i	 alt	 ca	586	hektar	 i	 de	Fynske	Alper	på	Sydfyn,	 som	nu	er	 samlet	under	navnet	
Svanninge	Bjerge.	I	foråret	2016	overdrager	Bikubenfonden	en	nyopført	feltstation	til	SDU,	så	det	
bliver	muligt	for	forskerne	at	studere	den	unikke	natur	på	tætteste	hold.		
	
Bikubenfonden	og	SDU	inviterer	dig	til	at	unikt	arrangement,	hvor	du	får	mulighed	for	at	se	de	nye	
flotte	faciliteter	og	høre	om	forskningen.	På	en	naturvandring	går	vi	en	tur	gennem	både	skov	og	
åbent	 landskab,	hvor	vi	 løbende	vil	 snakke	om	 landskabets	udvikling	siden	 istiden.	Du	får	endda	
mulighed	for	at	smage	på	den	kendte	kødkvæg	Welsh	Black	
	
Program	
16.30	Planter,	der	aldres	som	vin?	Foredrag	v/	Lektor	Johan	Dahlgren	

Vi	er	godt	klar	over	at	mennesker	og	andre	pattedyr	bliver	svagere	med	alderen,	og	det	har	
længe	 været	 anset	 for	 at	 være	 noget	 universelt	 i	 levende	 organismer.	 Vi	 ved	 dog	 ikke,	
hvordan	det	ser	ud	for	mange	andre	grupper	af	levende	væsener	og	dette	inkluderer	planter.	

17.15	Pause	med	kaffe	og	kage	
17.30	 Kort	 oplæg	 om	 fondens	 vision	 for	 området	 og	 udviklingen	 de	 sidste	 10	 år	 v/	 Skovfoged	
Susanne	Frederiksen	og	Biolog	Tessa	Buchwald	
17.45	Pause	
18.00	Naturvandring		

Få	 indblik	 i	 indsatsen	overfor	 særlige	 biotoper	 (vådområder,	 dødt	 ved,	 græsningsoverdrev	
mm	),	skovdrift,	pleje	af	området,	formidling,	kvæget	og	lidt	om	områdets	historie	fra	sidste	
istid	og	til	nu.	Husk	godt	fodtøj	og	tøj	efter	vejret.	

19.00	Vi	smager	på	kødet	fra	Welsh	Black	kvæget	-	let	traktement	med	pølser	og	brød	på	grill.	
19.30	Tak	for	i	aften	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	19.	maj	kl.	16.30	-	19.30	
	 	 SDU	Faaborg	

Svanninge	Bjerge,	5600	Faaborg	
	 	 Mødested:	To	be	announced	
	
	 	 PLADSER:	20	



	

ENTREPRENØRSKAB	
	

Ø Bliv	klogere	på	social	og	kommerciel	innovation	og	entreprenørskab.	
Ø Opdag	ligheder	og	forskelle	mellem	social	og	kommerciel	innovation	og	entreprenørskab.	

	
Social	og	kommerciel	innovation	og	entreprenørskab	
v/Lektor	Kristian	Philipsen,	Institut	for	Entreprenørskab	&	Relationsledelse,	
Samfundsvidenskabelig	Fakultet,	SDU	
De	fleste	personer	kender	situationen	hvor	man	får	en	god	ide	og	tænker	over	om	det	egentlig	er	
muligt	 at	 virkeliggøre	 ideen?	Eller	man	bliver	harm	over	en	bestemt	gruppe	personers	 situation	
eller	hvordan	de	bliver	behandlet	og	vil	gerne	forandre	verden	til	et	bedre	sted	at	være	og	tænker	
over	hvordan	det	kan	lade	sig	gøre	at	realisere	sin	ide?	
	
Ideen	kan	have	et	a)	kommercielt	 formål	dvs.	hovedformålet	er	at	 tjene	penge	på	at	udvikle	og	
sælge	et	produkt	eller	en	service	eller	b)	socialt	formål	dvs.	hovedformålet	er	at	skabe	social	værdi	
for	en	bestemt	gruppe	af	personer.		
	
Formålet	 med	 denne	 aktivitetsdag	 er	 gennem	 øvelser,	 eksempler,	 faglige	 oplæg,	 dialog	 og	
samarbejde	 i	 elevgrupper	 at	 lære	mere	 om	 forskelle	 og	 ligheder	 mellem	 social	 og	 kommerciel	
innovation	 &	 entreprenørskab,	 at	 lære	 noget	 om	 hvad	 man	 forstår	 ved	 innovation	 og	
entreprenørskab	 og	 lære	 noget	 om	 hvordan	man	 konkret	 kan	 arbejde	med	 at	 udvikle	 ideer	 til	
handling	ud	fra	nogle	basale	teorier	og	begreber	fra	fagområderne	innovation	og	entreprenørskab.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Dato:	To	be	announced	kl.	16.00-20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	Kolding	

Universitetsparken	1,	6000	Kolding	
	 	 Mødested:	To	be	announced	

PLADSER:	50	
	 	



	

SUMMER	CAMP	2016	
	
	

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

	
Summer	Camp	2016	
v/Akademiet	Syd	
Akademiets	 Summer	 Camp	 2016	 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	2014	og	årgang	2015.	
	
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.	1.	august	kl.	12.00	–	Lørdag	d.	6.	august	kl.	12.00	
	 	 Faaborg	Gymnasium	

Sundagervej	42,	5600	Faaborg	
	 	

	
	 	 PLADSER:	ALLE	
	
	
	
	
	
	
	


