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GODT	I	GANG	MED	2.	SEMESTER	
	
Så	 er	 det	 blevet	 tid	 til	 at	 komme	 i	 gang	 med	 efterårets	 semester,	 som	 for	 de	 obligatoriske	
seminarers	vedkommende	løber	af	stablen	under	titlen:	Akademisk	Vidensskabelse.	I	forlængelse	
af	dit	første	semester,	som	var	en	introduktion	til	akademia,	får	du	i	de	obligatoriske	seminarer	i	
dette	semester	mulighed	for	at	fordybe	dig	i	forskellige	fagligheder	både	i	forskningsverdenen	og	
erhvervslivet.	Formålet	er	at	skærpe	din	bevidsthed	om	hvordan	viden	bliver	til.		
	
Vi	 starter	 derfor	 semesteret	 med	 Seminar	 E	 Fordybelsesseminar,	 som	 består	 af	 en	 række	 af	
seminarer,	 der	 hver	 især	 går	 i	 dybden	 med	 et	 enkelt	 emne.	 Der	 er	 seminarer	 inden	 for	 alle	
videnskabsretninger.	Du	deltager	 i	 to	ud	af	ni	 fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	
efter	 din	 interesse	 og	 hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	 meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	 men	
interesse	 afgøre	 dit	 valg	mellem	 de	 forskellige	muligheder.	 Efteråret	 fortsætter	med	 Seminar	 F	
Informationsvidenskab,	hvor	du	får	værktøjerne	til	den	gode	research	og	kildehåndtering	når	du	
skal	lave	opgaver	og	potentielt	skabe	ny	viden	i	fremtiden.	
Efterårssemesteret	 rundes	 af	 med	 Seminar	 G	Virksomhedsbesøg.	 Her	 hører	 du	 om	 en	 udvalgt	
branche	og	en	specifik	virksomheds	faglighed	og	organisation	samt	får	et	indblik	i	hvordan	specifik	
viden	 skabes	 og	 omsættes	 til	 praksis.	 Seminar	 G	 byder	 således	 på	 så	 forskellige	 besøg	 som	
Bestseller,	Sydbank,	Orifarm,	LEGO,	Danfoss,	Nørgaard	Mikkelsen	og	Ordbogen.com.	Du	deltager	
i	ét	virksomhedsbesøgene,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	plads.	Vi	
anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	mellem	de	 forskellige	
muligheder.	
	
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.	 netværks-	 &	
relationsledelse,	 psykologi,	 fysik,	 vindenergi,	 tysk	 politik,	 lingvistik	 mm.,	 besøg	 på	 OUH,	
Biomedicinsk	 Laboratorium,	 Gram	 Lergrav	og	 Danish	 Aerospace	 til	 spændende	 arrangementer	
ved	 Folkeuniversitetet,	 UNF,	 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!	
	



	

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	mandag	d.	26.	juni	2017.	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	
valgfri	aktiviteter	i	august/september	åbner	fredag	d.	28.	juli	2017.	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	 2.	 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	andet	valg.	Så	hold	øje	med	din	e-mail.	

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	 valgfri	 aktiviteter,	 hvor	 der	 er	 indlagt	
spisepause.	 	



	

OBLIGATORISKE	SEMINARER	

SEMINAR	E	

FORDYBELSESSEMINAR	1:	SUNDHED	ER	NOGET	MAN	SPISER,	ER	DET	IKKE?	
	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Sundhed	er	noget	man	spiser,	er	det	ikke?	
v/Ph.d.-stud.	&	Eliteforsk	Stipendiatmodtager	Katrine	Meldgaard	Kjær,	Institut	for	
Kulturvidenskab,	Syddansk	Universitet	
	
I	dette	fordybelsesseminar	skal	vi	se	nærmere	på,	hvordan	man	kan	tilgå	et	emnet	‘sundhed’	fra	
en	 humanistisk	 vinkel.	 Sundhed	 er	 nemlig	 ikke	 kun	 noget,	 man	 kan	 studere	 i	 medicinske	
laboratorier	–	det	er	 i	høj	grad	også	en	kulturel	praksis,	som	giver	masser	af	stof	 til	humanistisk	
analyse	og	–vidensskabelse.	Derfor	skal	vi	sammen	se	på,	hvordan	‘sund’	ikke	kun	er	noget	man	er,	
men	noget	man	i	hør	grad	gør	–	og	hvorfor	normerne	for,	hvordan	man	gør	det	rigtigt,	i	høj	grad	er	
viklet	ind	i	kulturelle	forestillinger	om	køn,	klasse,	og	etnicitet/race.		
		
Vi	tager	udgangspunkt	i	et	konkret	emne,	der	umiddelbart	er	sundhedsfagligt,	men	som	vi	vil	kigge	
på	 med	 humanistiske	 briller:	 slankekuren.	 Sammen	 skal	 vi	 se	 på,	 hvad	 vores	 udbredte	
‘slankekultur’	 handler	 om,	 og	 hvilke	 sociale	 og	 kulturelle	 fællesskaber,	 den	 udspringer	 fra	 og	
skaber.	Vi	skal	også	stille	spørgsmålstegn	ved,	hvorfor	den	tykke	krop	er	så	udskældt	pt.,	og	hvad	
der	egentligt	er	så	fedt	ved	at	detox’e.		
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	24.	august	kl.	16.00	–	20.00		
	 	 Syddansk	Universitet	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
PLADSER:	45	

	
	 	
	
	
	

	 	



	

SEMINAR	E	

FORDYBELSESSEMINAR	2:	REFORMATIONEN	SOM	NØGLE	TIL	FORSTÅELSEN	
AF	DET	DANSKE	SAMFUND	

	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Reformationen	som	nøgle	til	forståelsen	af	det	danske	samfund?	
v/Centerleder	og	lektor,	ph.d.	Bo	Kristian	Holm,	LUMEN	–	Center	for	the	Study	of	Lutheran	
Theology	and	Confessional	Societies	og	Afdeling	for	Teologi,	Aarhus	Universitet	
	
Reformationen	giver	anledning	til	mange	debatter.	Nogle	ser	reformationen	som	årsagen	til	
demokrati	og	velfærdsstat	i	Danmark.	Andre	benægter	reformationens	positive	betydning,	og	
peger	i	stedet	på	reformationens	linjer	til	bl.a.	hekseforfølgelser	og	antisemitisme.	
		
I	dette	fordybelsesseminar	vil	vi	med	udgangspunkt	i	den	allernyeste	forskning	inden	for	området	
se	på	reformationens	betydning	for	det	danske	samfund.	Danmark	er	nemlig	interessant	i	en	
global	sammenhæng,	fordi	det	som	et	af	de	eneste	lande	i	verden	har	været	næsten	100	%	
luthersk	i	næsten	500	år.	Hvis	luthersk	tankegang	kan	give	samfundsmæssigt	aftryk	må	det	derfor	i	
særlig	grad	gøre	sig	gældende	i	Danmark.	
		
Vi	skal	arbejde	med	nogle	cases	som	viser	mulige	forbindelseslinjer	mellem	luthersk	teologi	og	
samfundsudvikling,	og	især	rette	opmærksomheden	på	den	tvetydighed,	der	er	forbundet	med	
den	lutherske	tradition	og	som	måske	stadig	kan	iagttages	i	samfund.	Særlige	temafelter	vil	være	
autoritet,	menneskesyn,	samfundsansvar	og	forholdet	mellem	religion	og	politik	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	31.	august	kl.	16.00	–	20.00		
	 	 To	be	announced	

PLADSER:	53	
	 	 	
	
	 	
	
	
	



	

SEMINAR	E	

FORDYBELSESSEMINAR	3:	DEN	EUROPÆISKE	TERRORTRUSSEL	VOKSER	SIG	STÆRK	
I	VORES	EGEN	BAGHAVE	

	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Den	europæiske	terrortrussel	vokser	sig	stærk	i	vores	egne	baghaver	
v/Lektor	Carsten	Bagge	Laustsen,	Institut	for	Statskundskab,	Aarhus	Universitet	
	
Terrorisme	er	ikke	et	nyt	fænomen	i	Europa.	70'erne	var	domineret	af	den	ideologiske	terror,	og	
nu	er	udfordringen	fra	den	religiøse	terror	en	af	vores	væsentligste	politiske	problemstillinger.	Den	
europæiske	højrefløj	vil	standse	strømmen	af	flygtninge	for	at	stoppe	problemet,	men	sandheden	
er,	at	de	 fleste	 terrorister	er	 født	eller	 i	hvert	 fald	opvokset	 i	Europa.	Derfor	er	 løsningen	heller	
ikke	lukkede	grænser	men	bedre	integration.	

Man	 skal	 være	 varsom,	 når	man	 kobler	migration	med	 terror.	Mange	 tænker	 terroren	 som	 en	
konsekvens	 af	 immigrationen,	men	de	 glemmer	 så,	 at	 terrorisme	 langt	 fra	 er	 et	 nyt	 fænomen	 i	
Europa.	Perioden	1950	og	frem	til	i	dag	er	fyldt	med	eksempler	på	grupper,	som	har	forsøgt	at	få	
deres	budskaber	igennem	ved	gennem	terror	at	forsøge	at	skabe	frygt	og	destabilisere	samfundet.	
I	 1970'erne	og	1980'erne	 skyllede	en	bølge	 af	 terror	 ind	over	 Europa.	Man	 kan	her	 nævne	den	
nordirske	 separatistbevægelse	 IRA	 og	 deres	 mange	 bombninger	 i	 Storbritannien,	 den	 baskiske	
selvstændighedsbevægelse	ETA’s	angreb	i	Spanien	og	den	venstreekstreme	Rote	Armee	Fraktions	
aktioner	 i	 det	 daværende	 Vesttyskland.	 Men	 der	 døde	 faktisk	 flere	 af	 den	 sorte	 terror:	 85	
mennesker	 blev	 fx	 dræbt	 ved	 den	 neofacistiske	 gruppe	 Nuclei	 Armati	 Rivoluzionaris	 angreb	 på	
banegården	i	Bologna	den	2.	august	1980.	

Terroren	 har	 altid	 afspejlet	 tidens	 sociale	 konflikter	 og	 politiske	modsætningsforhold.	 I	 70'erne	
havde	vi	 ideologisk	og	national	 terror,	 så	 fik	vi	etnisk	 terror	 i	den	 jugoslaviske	borgerkrig,	og	nu	
står	vi	så	overfor	den	religiøse	terror.	Og	i	takt	med,	at	verden	er	blevet	globaliseret,	er	terroren	
det	også.	Den	er	ikke	længere	forankret	i	et	lokalt	eller	nationalt	projekt.	Dette	og	mere	ser	vi	på	i	
dette	fordybelsesseminar.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	4.	september	kl.	16.00	–	20.00		
	 	 To	be	announced	

PLADSER:	53	
	



	

SEMINAR	E	

FORDYBELSESSEMINAR	4:	ET	LÆGEFAGLIGT	PERSPEKTIV	PÅ	FORSKNING	I	DEPRESSION	
	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Et	lægefagligt	perspektiv	på	forskning	i	depression	
v/Læge	og	Ph.d.-stud.	Christina	Blanner	Kristiansen,	Psykiatrisk	Afdeling	Odense	
Universitetshospital,	Klinisk	Institut,	Syddansk	Universitet		

Depression	 lå	 i	 2015	 som	 nr.	 15	 på	 den	 globale	 liste	 over	 sygdomsbyrde	 –	 samme	 år	 var	
depression	på	9.	pladsen	i	Danmark,	og	globale	projektioner	viser	at	i	2020	vil	sygdomsbyrden	som	
følge	 af	 depression	 kun	 overgås	 af	 hjerte-kar-lidelser	 –	 det	 er	 om	 3	 år!	 Det	 er	 altså	 ekstremt	
vigtigt,	at	vi	lærer	at	forstå	og	behandle	depression.	For	at	kunne	behandle	en	sygdom	er	vi	nødt	
til	at	kende	og	forstå	den	–	dette	opnås	blandt	andet	gennem	lægevidenskabelig	forskning.		

I	dette	fordybelses-seminar	ser	vi	nærmere	på	sundhedsvidenskabelig	forskning	fra	et	lægefagligt	
perspektiv	 med	 udgangspunkt	 i	 sygdommen	 depression.	 Vi	 gennemgår	 forskellige	
forskningsmetoder	og	deres	formål,	anvendelighed	samt	styrker	og	svagheder.	Med	udgangspunkt	
i	depression	skal	vi	ved	hjælp	af	de	forskellige	metoder	designe	mulige	projekter,	der	kan	besvare	
forskellige	forskningsspørgsmål.		

Vi	vil	ligeledes	se	nærmere	på,	hvordan	man	kan	måle	på	en	sygdom	som	depression	og	selv	prøve	
kræfter	med	dette.		

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	6.	september	kl.	16.00	–	20.00	 	
	 	 Syddansk	Universitet	ved	Odense	Universitetshospital	

J.	B.	Winsløws	Vej	21,	5000	Odense	C	
PLADSER:	45	
	
	

	 	 	
	
	 	
	 	



	

SEMINAR	E	

FORDYBELSESSEMINAR	5:	MATEMATIK	&	DATALOGI	
	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Matematik	&	Datalogi	
v/Ph.d.-stud.	Christian	Valdemar	Hansen,	Anvendt	matematik	(Numerisk	analyse,	
differentialligninger,	matematisk	modellering	og	cellebiologi),	Ph.d.-stud.	Rojin	Kianian,	Datalogi	
(Algorithmic	Methods	in	Cheminformatics)	&	Ph.d.-stud.	Nicky	Cordua	Mattsson,	Anvendt	
matematik	(geometrical	and	statistical	properties	of	stochastic	differential	equations)	

	I	 dette	 fordybelsesseminar	 skal	 vi	 se	 på	 emner	 fra	 matematik	 og	 datalogi.	 I	 første	 del	 af	
seminaret,	 lærer	 vi	 hvordan	 man	 kan	 modellere	 og	 simulere	 sygdomsudvikling	 ved	 hjælp	 af	
differentialligninger.	Hvis	fire	mennesker	i	en	population	bliver	dødeligt	syge,	hvilket	konsekvenser	
får	det	så	for	resten?	Vi	skal	modellere	denne	sygdomsudvikling,	hvorefter	vi	snakker	om,	hvordan	
modellen	kan	udvides	og	benyttes	i	forskning.		

I	 den	 anden	 del	 af	 seminaret	 skal	 vi	 undersøge,	 hvordan	 man	 kan	 bruge	 grafer	 som	
modelleringsværktøj.	 Med	 en	 graf	 menes	 her	 ikke	 grafen	 for	 en	 funktion,	 men	 en	 model,	 der	
består	af	knuder	og	forbindelser	mellem	disse	knuder.	Fx	kan	et	molekyle	repræsenteres	som	en	
graf,	 hvor	 knuderne	 er	 atomer,	 og	 kemiske	 bindinger	 er	 knudernes	 forbindelser.	 Vi	 vil	 se	 på,	
hvordan	man	kan	ændre	i	grafer,	fx	for	at	modellere	kemiske	reaktioner,	og	bruge	dette	til	at	løse	
spillet	Catalan.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	12.	september	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 Syddansk	Universitet	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
PLADSER:	45	

	
	

	 	 	
	
	 	
	
	 	



	

SEMINAR	E	

FORDYBELSESSEMINAR	6:	AT	FORSTÅ	INDIVIDER	FOR	
AT	GENNEMFØRE	ORGANISATIONSÆNDRINGER	

	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
At	forstå	individer	for	at	gennemføre	organisationsændringer	-
personlighed,	motivation	og	empati	som	analyse-	og	implementeringsværktøj	i	offentlig	ledelse	
v/Cand.	Scient.	Pol.	og	Ph.d	studerende	Christoffer	Florczak,	
Sektionen	for	Offentlig	Forvaltning,	Institut	for	Statskundskab,	Syddansk	Universitet.	
	
Behovet	for	fleksibilitet	i	offentlige	organisationer	er	veldokumenteret	i	moderne	forskningsgrene.	
Omstruktureringer	 i	 det	 offentlige	 fra	 Strukturreformen	 til	 de	 nuværende	 udflytninger	 af	
arbejdspladser	har	stor	indflydelse	på	samfundet	som	helhed	og	på	de	berørte	ansatte.	Det	anslås	
dog,	at	to	ud	af	tre	organisatoriske	forandringer	fejler	i	at	opnå	deres	centrale	målsætninger.	En	af	
hovedårsagerne	 til	 dette	 kan	 findes	 i	 implementeringsfasen	 -	 de	 individer,	 der	 står	 for	 at	
implementere	 ændringer,	 er	 til	 tider	 apatiske	 eller	 undergravende	 i	 relation	 til	 ændringen.	
Spørgsmålet,	 som	 vi	 skal	 beskæftige	 os	 med,	 er,	 om	 dette	 kunne	 skyldes	 individuelt,	 delvist	
biologiske,	prædisponerede	forskelle	i	personligheds-	og	motivationsstrukture.		
		
På	 dette	 seminar	 vil	 vi	 forholde	 os	 til	 klassiske	 perspektiver	 på	 medarbejdere	 i	 den	 offentlige	
sektor,	 og	 vi	 vil	 nuancere	 disse	 perspektiver	 gennem	 en	 interdisciplinær	 vinkel	 bestående	 af	
forvaltningsforskning,	 organisationpsykologi	 og	 personlighedspsykologi.	 Vi	 vil	 forholde	 os	
metodisk	 til	måling	af	 individuelle	 forskelle	som	personlighed,	motivation	og	empati	og	hvordan	
disse	 relaterer	 sig	 til	organisationsændringer.	 Som	aktiv	 inddragelse	af	akademideltageren	vil	 vi,	
gennem	diskussion	mellem	underviser	og	akademideltagere,	udlede	testbare	hypoteser	i	relation	
til	 at	 overkomme	 problemer	 med	 organisationsændringer.	 Til	 sidst	 vil	 vi	 i	 plenum	 diskutere	
normative	 og	 demokratiske	 implikationer	 af	 forskningsfeltet,	 og	 vi	 vil	 aktivt	 reflektere	 over	
handlingsforslag	til	den	konkrete	ledelse	udført	i	den	moderne	offentlige	sektor.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	14.	september	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 Syddansk	Universitet	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
PLADSER:	45	
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FORDYBELSESSEMINAR	7:	SOLCELLER	&	BÆREDYGTIG	ENERGI	
	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Solceller	&	bæredygtig	energi	
v/Forskere	og	studerende	fra	Ingeniøruddannelserne,	Syddansk	Universitet	

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.	

På	dette	fordybelsesseminar	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?	
	
Fordybelsesseminaret	 har	 en	 teoretisk	 og	 en	 praktisk	 del,	 som	 respektivt	 består	 af	 oplæg	
eksperimenter.	Grundlæggende	viden	om	Ohms	 lov,	 strøm-	og	 spændingsmålinger,	 kendskab	 til	
begreber	 som	 fotoner	og	elektroner	 samt	 forståelse	 for	at	bruge	et	multimeter	er	 fordelagtigt	 i	
dette	seminar.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	19.	september	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 Syddansk	Universitet	

Alsion	1,	6400	Sønderborg	
PLADSER:	45	
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FORDYBELSESSEMINAR	8:	MAGTELITEN	–	HVORDAN	423	DANSKERE	STYRER	LANDET	
	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Magteliten	–	hvordan	423	danskere	styrer	landet	
v/Assistant	professor	Christoph	Houman	Ellersgaard,	Department	of	Business	&	Politics,	
Copenhagen	Buisness	School	
	
Hver	 dag	 mødes	 erhvervslivets	 direktører,	 professorer,	 fagbevægelsesbosser,	 toppolitikere	 og	
kulturledere.	 De	 træffer	 beslutninger,	 som	 har	 afgørende	 betydning	 for	 danskernes	 liv	 og	 for	
indretningen	af	det	danske	samfund.	
	
Møderne	foregår	 i	bestyrelserne	for	de	danske	virksomheder,	organisationer,	banker	og	fonde,	 i	
forskellige	typer	råd,	udvalg	og	nævn,	i	store	politiske	kommissioner	og	i	fagbevægelsesregi.	Ofte	
sidder	 aktørerne	 med	 i	 flere	 bestyrelser	 og	 udvalg	 på	 samme	 tid,	 og	 det	 skaber	 forbindelser	
mellem	organisationerne.	Når	vi	kortlægger	forbindelserne,	ser	vi,	at	fagbevægelsen	hænger	tæt	
sammen	med	industrien,	erhvervslivet	har	stærke	forbindelser	til	staten,	og	vi	ser,	at	videnskaben	
ikke	er	en	selvstændig,	isoleret	ø	i	samfundet.	
	
Forestillingen	om,	 at	 vores	 samfund	er	 opdelt	 i	 adskilte	 sektorer,	 stemmer	dårligt	 overens	med	
virkeligheden.	Tværtimod	er	der	 stærke	netværksforbindelser	og	 interessefællesskaber,	 som	går	
på	tværs	af,	hvad	vi	typisk	forstår	som	erhvervsliv,	stat,	videnskab	og	fagbevægelse.	
	
Så	 hvem	 udgør	 magteliten	 i	 Danmark?	 Dette	 spørgsmål	 undersøger	 vi	 ved	 -	 gennem	 social	
netværksanalyse	-	at	finde	kernen	i	et	vidtforgrenet	magtnetværk.		

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	21.	september	kl.	16.00	–	20.00	
	 	 Odense	Katedralskole	

Jernbanegade	34,	5000	Odense	C	
PLADSER:	53	
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FORDYBELSESSEMINAR	9:	SORTE	HULLER	
	
Efterårets	 første	 seminarer	 er	 en	 sammenhængende	 række	 af	 fordybelsesseminarer.	 På	 de	
enkelte	fordybelsesseminarer	får	du	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	et	enkelt	emne	inden	for	en	
given	faglighed.	Du	ser	hvordan	forskellige	fagligheder	udforskes	og	ny	viden	kan	skabes.	
	
Du	deltager	i	to	ud	af	ni	fordybelsesseminarer,	og	du	vælger	selv	hvilke	alt	efter	din	interesse	og	
hvor	 der	 er	 plads.	 Vi	 anbefaler	meget,	 at	 du	 ikke	 lader	 geografi,	men	 interesse	 afgøre	 dit	 valg	
mellem	de	forskellige	muligheder.	
	
Sorte	huller	
v/Specialkonsulent	Ole	Eggers	Bjælde,	Science	&	Technology	Learning	Lab,	Aarhus	Universitet	
	

Mælkevejsgalaksen	 alene	 indeholder	 estimeret	 100	 millioner	 sorte	 huller.	 Ingen	 af	 dem	 er	
observeret	direkte,	men	vi	har	indirekte	observeret	nogle	håndfulde	objekter	i	Mælkevejen,	som	
med	stor	sandsynlighed	er	sorte	huller.	

Så	 hvordan	 kan	 vi	 være	 sikre	 på,	 at	 sorte	 huller	 rent	 faktisk	 eksisterer?	 Ny	 og	 banebrydende	
forskning	vil	hjælpe	os	til	at	blive	klogere	på	de	sorte	huller	og	måske	også	blive	bedre	til	at	finde	
dem.	 I	 seminaret	 sætter	vi	 fokus	på	Universets	mest	mytiske	og	hemmelige	objekter	–	de	 sorte	
huller.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	28.	september	kl.	16.00	–	20.00		
	 	 To	be	announced	

PLADSER:	53	
	

	 	 	
	
	 	
	
	
	 	



	

SEMINAR	F	
INFORMATIONSVIDENSKAB	

	
Efteråret	fortsætter	med	Seminar	F:	Informationsvidenskab,	hvor	du	får	værktøjerne	til	den	gode	
research	og	kildehåndtering	når	du	skal	lave	opgaver	og	potentielt	skabe	ny	viden	i	fremtiden.	

Google	er	godt,	men	ikke	godt	nok!	
v/Informationsspecialist	Louise	Mazanti,	Syddansk	Universitetsbibliotek	
	
Syddansk	Universitetsbibliotek	byder	velkommen	til	et	en	aften	i	informationsvidenskabens	tegn,	
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	 seminaret	 introduceres	 du	 for	
informationssøgning	på	universitetsniveau	og	får	en	række	nyttige	tips	med	hjem,	som	kan	bruges	
med	det	samme.	

FAKTA:	 

FYN:	 Mandag	d.	9.	oktober	kl.	15.30-19.00	
	 Syddansk	Universitet	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
	 	
	
JYLLAND:	 Onsdag	d.11.	oktober	kl.	15.30-19.00	
	 Syddansk	Universitet	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
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VIRKSOMHEDSBESØG	1:	BESTSELLER	
	
	
Seminar	 G	 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	virksomhedsbesøg,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	
plads.	Vi	anbefaler	meget,	at	du	ikke	lader	geografi,	men	interesse	afgøre	dit	valg	mellem	de	
forskellige	muligheder.	
	
	
BESTSELLER	-		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:	 Tirsdag	d.	31.	oktober	kl.	12.30	–	16.00	
	 	 BESTSELLER	

Fredskovvej	1,	7330	Brande	 	
	 	 Mødested:	Receptionen	 	

PLADSER:	25	
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VIRKSOMHEDSBESØG	2:	LEGO	
	
	
Seminar	 G	 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	virksomhedsbesøg,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	
plads.	Vi	anbefaler	meget,	at	du	ikke	lader	geografi,	men	interesse	afgøre	dit	valg	mellem	de	
forskellige	muligheder.	
	

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.	 LEGO	 har	 hovedkontor	 i	 Billund,	 Danmark,	 men	 har	
også	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:	 Mandag	d.	6.	november	kl.	10.30	–	15.00	
	 	 LEGO	

Aastvej	1,	7190	Billund	 	
	 	 Mødested:	Receptionen	 	

PLADSER:	35	
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VIRKSOMHEDSBESØG	3:	ORDBOGEN.COM	
	
	
Seminar	 G	 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	virksomhedsbesøg,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	
plads.	Vi	anbefaler	meget,	at	du	ikke	lader	geografi,	men	interesse	afgøre	dit	valg	mellem	de	
forskellige	muligheder.	

Ordbogen.com	-	entreprenørskab,	innovation	&	disruption	er	mere	end	ord	
	
Ordbogen.com	er	et	IT-forlag.	Grundlagt	i	2001	er	det	på	ganske	få	år	lykkedes	Ordbogen.com	at	
blive	 Danmarks	 største	 udbyder	 af	 onlineordbøger.	 Det	 er	 en	 innovativ	 virksomhed,	 med	 en	
konstant	fokus	på	nye	behov	og	løsninger.	

Ordbogen.com	 vil	 være	 det	 for	 menneskeheden	 inden	 for	 sprog,	 som	 Google	 er	 for	
menneskeheden	inden	for	søgning	på	nettet.	Ordbogen.com	vil	hjælpe	deres	brugere	med	alt	fra	
ordbogsopslag	til	at	lære	nye	sprog,	forbedre	deres	nuværende	sproglige	færdigheder	og	forbedre	
kommunikationen	på	tværs	af	sproglige	og	kulturelle	barrierer	–	uanset	om	brugerne	sidder	ved	
deres	 skrivebord	 i	 København,	 sidder	 i	 flyet	 til	 London,	 slentrer	 gennem	 Bangkok	 eller	 går	 i	 1.	
klasse	og	skal	til	at	lære	engelsk.		

På	besøget	hører	du	om	hvordan	Ordbogen.com	arbejder	med	alt	fra	forretningsdrift	og	udvikling	
af	nye	og	fremtidige	it-løsninger	til	salg	og	marketing.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	7.	november	kl.	13.00	–	16.00	
	 	 Ordbogen.com	

Billedskærervej	8,	5230	Odense	M	 	
	 	 Mødested:	Hovedindgangen	

PLADSER:	30	 	
	
	 	 	
	
  
	 	



	

SEMINAR	G	

VIRKSOMHEDSBESØG	4:	NØRGÅRD	MIKKELSEN	
	
	
Seminar	 G	 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	virksomhedsbesøg,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	
plads.	Vi	anbefaler	meget,	at	du	ikke	lader	geografi,	men	interesse	afgøre	dit	valg	mellem	de	
forskellige	muligheder.	
	

Nørgård	Mikkelsen	–	creative	branding	&	advertisement	

Nørgård	 Mikkelsen	 er	 et	 reklame-	 og	 kommunikationsbureau	 med	 ca.	 90	 medarbejdere	 og	
kontorer	 i	 Odense	 og	 København.	 Bureauet	 er	 grundlagt	 i	 1967	 og	 er	 ejet	 af	 11	 ledende	
medarbejdere	 og	 investeringsselskabet	 3C	 Holding.	 I	 løbet	 af	 de	 45	 år,	 Nørgård	Mikkelsen	 har	
eksisteret,	 har	 det	 udviklet	 sig	 fra	 at	 et	 være	 klassisk	 reklamebureau	 til	 at	 være	 et	
kommunikationshus,	 der	 også	 rummer	 konsulentydelser	 samt	 kreativ	 og	 innovativ	
forretningsudvikling	med	spidskompetencer	inden	for	brands,	retail	og	B-t-B.	

Besøg	 Nørgård	 Mikkelsen	 og	 hør,	 hvordan	 man	 arbejder	 med	 alt	 fra	 kommunikation	 til	
forretningsudvikling,	og	bliv	derved	klogere	på,	hvordan	man	styrker	brands	og	skaber	fremdrift.	

	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	8.	november	kl.	14.00	–	16.00	
	 	 Nørgård	Mikkelsen	

Englandsgade	24,	5000	Odense	C	 	
	 	 Mødested:	Receptionen	 	

PLADSER:	20	
	
	
	 	 	
	
  
	  



	

SEMINAR	G	

VIRKSOMHEDSBESØG	5:	SYDBANK	
	
	
Seminar	 G	 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	virksomhedsbesøg,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	
plads.	Vi	anbefaler	meget,	at	du	ikke	lader	geografi,	men	interesse	afgøre	dit	valg	mellem	de	
forskellige	muligheder.	
	
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.	9.	november	kl.	12.30	–	16.00	
	 	 Sydbank	

Peberlyk	4,	6200	Aabenraa		 	
	 	 Mødested:	Receptionen	

PLADSER:	35	
	 	



	

SEMINAR	G	

VIRKSOMHEDSBESØG	6:	ORIFARM	
	
	
Seminar	 G	 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	virksomhedsbesøg,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	
plads.	Vi	anbefaler	meget,	at	du	ikke	lader	geografi,	men	interesse	afgøre	dit	valg	mellem	de	
forskellige	muligheder.	
	
Do	you	yellow	-	forretningsdrift	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	forskellige	
medarbejdere	 udfører,	 og	 få	 et	 grundigt	 indblik	 i	 virksomhedskulturen,	 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:	 Torsdag	d.	9.	november	kl.	13.00	–	16.00	
	 	 Orifarm	

Energivej	15,	5260	Odense	S		 	
	 	 Mødested:	Receptionen	

PLADSER:	35	
	 	



	

SEMINAR	G	

VIRKSOMHEDSBESØG	7:	DANFOSS	
	
	
Seminar	 G	 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	virksomhedsbesøg,	og	du	vælger	selv	hvilket	alt	efter	din	interesse	og	hvor	der	er	
plads.	Vi	anbefaler	meget,	at	du	ikke	lader	geografi,	men	interesse	afgøre	dit	valg	mellem	de	
forskellige	muligheder.	
	

Danfoss	–	engineering	tomorrow	
	
Danfoss	 er	 en	 dansk	 industrivirksomhed,	 som	 blev	 stiftet	 som	 Dansk	 Køleautomatik-	 og	
Apparatfabrik	 i	 1933	af	 ingeniør	Mads	Clausen,	 I	 dag	er	Danfoss	en	globalt	 førende	virksomhed	
med	 fokus	 på	 energibesparende	 løsninger,	 som	 nedbringer	 energiforbrug	 og	 omkostninger.	
Virksomhedens	brede	vifte	af	produkter	bruges	indenfor	flere	forskellige	områder,	bl.a.	nedkøling	i	
fødevareindustrien,	 air	 conditioning	og	 varmeanlæg,	 styresystem	 i	 elektriske	motorer	m.fl.	Med	
hovedkontor	 i	Nordborg,	 beskæftiger	Danfoss	 ca.	 23.000	mennesker	 og	 har	 salgsafdelinger	 i	 47	
lande	på	verdensplan.		
	
På	 besøget	 hører	 du	 om	 Danfoss’	 arbejde	 generelt.	 Besøget	 rundes	 af	 med	 en	 tur	 gennem	
produktionen	og	Mads	Clausens	gamle	kontor.		

	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	22.	november	kl.	13.00	–	16.00	
	 	 Danfoss	

Nordborgvej	81,	6430	Nordborg	 	
	 	 Mødested:	Receptionen	 	

PLADSER:	40	
	 	 	
	
  
	  


