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GODT I GANG MED 3. SEMESTER!
Så er det blevet tid til at komme i gang med forårets semester, som for de obligatoriske
seminarers vedkommende løber af stablen under titlen: Akademisk Formidling & Samarbejde. De
obligatoriske seminarer har i dette semester til formål at skærpe dine kompetencer som
kommunikator og samarbejdspartner.
Du vil i det obligatoriske program blive præsenteret for en række seminarer, som har fokus på det
at skulle kommunikere og samarbejde i forskellige sammenhænge. De obligatoriske seminarer har
til formål at øge din bevidsthed omkring vigtigheden af klar kommunikation samt gøre dig klogere
på dig selv og andre i forbindelse med teamwork.
Vi starter semesteret med Seminar H Team & samarbejde, som gør dig klogere på dit eget
styrkepotentiale ift. at indgå i forskellige samarbejdsrelationer samt vigtigheden af forskellighed i
teams. Dette følges op af Seminar I Retorik & Argumentation, hvor vi ser på kommunikation
mennesker imellem fungerer i både strategisk og hverdagens kommunikation. Seminar J Den gode
præsentation sætter fokus på den gode mundtlige præstation ift. struktur, kropssprog og meget
mere. Foråret rundes af med Seminar K Formidlingens Værktøjskasse, som er en workshop med
fokus på hvordan visuelle komponenter og andre hjælpemidler fungerer og bedst udnyttes i det
akademiske arbejde.
ATU er desuden stolt af at kunne præsentere et stærkt katalog af valgfri aktiviteter i foråret. Disse
valgfri aktiviteter er et tagselvbord af spændende og fagspecifikke arrangementer. Foråret byder
på mange forskellige emner som kikkertkirugi, idégenerering, politikere og sociale medier,
supercomputere, neurobiologi, psykologi og meget mere. Du kan bl.a. møde Danmarks
fremmeste forskere ved Eliteforsk, komme bag kulisserne på OUH, Biomedicinsk Laboratorium,
Gram Lergrav og i Odense ZOO, komme med til spændende kulturelle arrangementer ved Odense
Teater og Brandts Kunstmuseum m.fl, deltage i fagligt inspirerende workshops om studier i
udlandet ved Project Access, NSAC og Minerva og hvordan man skriver det gode CV & Ansøgning,
samt høre spændende foredrag ved Folkeuniversitetet og UNF. De valgfri aktiviteter er åbne for
alle ATU Syds deltagere og der er begrænset antal pladser pr. aktivitet. ATU kan kun på det
stærkeste anbefale dig at benytte dig af disse unikke muligheder. Bemærk, at tilmelding til de
valgfri aktiviteter forpligter, da du potentielt tager en plads fra en anden.
Foråret rundes af med en stor semesterafslutning for alle ATU Syds deltagere med spændende
foredrag, fællespisning og masser af socialt samvær.
Kig programmet godt igennem, notér datoerne for de obligatoriske seminarer i din kalender og
tilmeld dig alle seminarerne på hjemmesiden med de samme.
Det detaljerede program for valgfri aktiviteter kommer ud i januar, hvor du bør overveje hvilke
valgfri 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 aktiviteter!
Vel mødt!
Janne Hansen, Leder ATU Syd

GOOD TO KNOW
Obligatoriske Seminarer og Valgfrie Aktiviteter
Deltagelse i obligatoriske seminarer er påkrævet, med mindre man har en gyldig fraværsårsag (sygdom,
studietur, anden talentaktivitet el.lign.). Udeblivelse fra flere obligatoriske seminarer vil resultere i, at du
bliver kontaktet af din talentkoordinator / ATU 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 seminarer åbner fredag d. 22. december 2017. Tilmeldingen lukker onsdag d.
17. januar 2018. Seminarerne er obligatoriske, så gå ind og tilmeld dig dem alle med det samme og få
skrevet datoerne i din kalender! Opdager du senere at du er forhindret i at deltage kontaktes sekretariatet.
Tilmeldingen til de valgfrie aktiviteter åbner af flere runder – en måned af gangen. Tilmeldingen til de
valgfri aktiviteter i februar/marts åbner torsdag d. 8. februar 2018. Derefter åbner tilmeldingen til de næste
måneders aktiviteter d. 1. eller først komne arbejdsdag herefter i måneden før. Dvs. tilmeldingen til
aktiviteter i april åbner 1. marts og tilmeldingen til aktiviteter i maj åbner 3. april. 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.

Afbud & Sygdom
Er du forhindret i at deltage i et obligatorisk seminar skal du melde afbud på hjemmesiden senest onsdag d.
17. januar 2018 og desuden sende en mail til sekretariatet med begrundelse for dit fravær. Bliver du efter
deadline for til-/afmelding forhindret i at deltage i et seminar pga. studietur, anden talentaktivitet o.l.
kontaktes sekretariatet senest en uge før seminaret. Bliver du syg på dagen for et seminar kontaktes
sekretariatet ligeledes.
Afbud til valgfri aktiviteter inden deadline meldes via hjemmesiden. Ved sent afbud – dvs. efter deadline,
som er 3 hverdage før en aktivitet, kontaktes sekretariatet.
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
ATU 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 H
TEAM & SAMARBEJDE
På forårets første seminar ser vi på, hvordan vores eget styrkepotentiale, personlige præferencer
og samarbejdsstil påvirker såvel vores individuelle arbejde som når vi indgår i teamwork.
På seminaret får du mulighed for at lære dig selv og dine særlige styrker bedre at kende, få
skærpet din opmærksomhed omkring hvordan du bliver bedre til at samarbejde med andre, samt
lære hvordan du bliver bedre til at brænde igennem med dét, som du selv står for.
Kend dig selv og brænd igennem
v/konsulent Nana Scheibel, Public Innovation
Det er dokumenteret, at når du bruger dine styrker, så
• oplever du dig autentisk og får energi
• tænder du andres engagement og arbejder selv effektivt
• virker du ubesværet og skaber bedre resultater
Vores særlige styrker spiller både ind på gode dage og dårlige dage, og på seminaret kommer du til
at udforske, hvordan dine styrker tager sig ud, både når du er i dit es, og når du føler dig presset.
Det er en god selvindsigt at have med sig. Ved hjælp af personprofilværktøjet Whole Brain bliver
du klogere på dig selv, samt får en bedre en indsigt i, hvorfor du får mest ud af at samarbejde med
andre, der typemæssigt er forskellig fra dig selv. Seminaret slutter med, at du bruger din
personprofil til at lave en personlig plan for, hvordan du vil bringe dine styrker endnu mere i spil.
Det er et stærkt værktøj for resten af din gymnasietid.
FAKTA
JYLLAND:

FYN:

Onsdag d. 24. januar kl. 16.00-20.00
Aabenraa Statsskole
Forstalle 14, 6200 Aabenraa
Tirsdag d. 30. januar kl. 16.00-20.00
Sct. Knuds Gymnasium
Læssøegade 154, 5230 Odense M

SEMINAR I
RETORIK & ARGUMENTATION
Vi fortsætter med Seminar I, som med en både teoretisk og praktisk workshop sætter fokus på
hvordan kommunikation fungerer og hvilke greb og virkemidler man bruger til at opnå forskellig
resultater med.
Seminaret giver dig et indblik i hvad retorik og argumentation egentligt er samt udstyrer dig med
værktøjer til at navigere kommunikationsmæssigt i både private og akademiske situationer.
Retorik & Argumentation
v/Linda Greve, Teolog, retoriker og Ph.D i virksomhedskommunikation
Al kommunikation er manipulation. Denne workshop giver dig en overbygning på den klassiske
retorik og argumentationsteori, du allerede kender. Vi arbejder i spændet mellem de gamle
grækeres indsigter og den nyeste viden fra kognitionsvidenskaben.
Efter workshoppen er du klogere på hvorfor kommunikation er så besværligt, hvorfor vi er mindre
rationelle end vi tror og hvorfor vi er mere selvoptagede end vi tror - og ikke mindst hvordan det
kan anvendes i både den strategiske og hverdagens kommunikation.
FAKTA
JYLLAND:

FYN:

Tirsdag d. 20. februar kl. 16.00-20.00
Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Onsdag d. 21. februar kl. 16.00-20.00
Odense
Address to be announced

SEMINAR J
DEN GODE PRÆSENTATION
Forårets tredje seminar er Seminar J, som er en både teoretisk og praktisk workshop om hvordan
du holder den gode præsentation.
Seminaret giver dig værktøjer til at strukturere dit faglige indhold og bedst muligt verbalt og
kropsligt formidle dine pointer, og dermed brænde igennem som taler.
Den gode præsentation
v/Linda Greve, Teolog, retoriker og Ph.D i virksomhedskommunikation & Helga Halkjær,
Kommunikationskonsulent
Når du skal levere indledningspræsentationen til mundtlige forsvar, når du skal håndtere de
efterfølgende spørgsmål og når du holde oplæg for klassen er der to ting, der påvirker dine lyttere:
Hvor godt din præsentation er struktureret og forberedt og hvor god du er til at skabe kontakt til
dine lyttere.
I dette seminar kommer du igennem to forskellige workshops, hvor vi arbejder med strukturen og
kropssproget i den gode præsentation, sådan at du lærer at håndtere nervøsitet og spørgsmål og
at levere overbevisende og modtager-rettede præsentationer.
FAKTA
FYN:

JYLLAND:

Tirsdag d. 20. marts kl. 16.00-20.00
Svendborg Gymnasium
A. P. Møllers Vej 35, 5700 Svendborg
Onsdag d. 21. marts kl. 16.00-20.00
Vejen Gymnasium
Petersmindevej 3, 6600 Vejen

SEMINAR K
FORMIDLINGENS VÆRKTØJSKASSE
Forårssemesteret rundes af med Seminar K, som sætter fokus på hvordan man visuelt kan
understøtte sin kommunikation og træne sig selv til at overbringe budskaber på en let forståelig
og overbevisende måde.
Seminaret introducerer dig til forskellige visuelle virkemidler og træningsværktøjer, der kan
understøtte dig i din kommunikation til og med andre når du f.eks skal holde oplæg.
Formidlingens værkstøjskasse
v/Pitcherific
Det er en afgørende kompetence at kunne overbringe et budskab let forståeligt og overbevisende,
til den modtager du har i tankerne. De gode idéer og det vigtige budskab er ikke nok i sig selv. Den
måde du vælger at præsentere din viden og dig selv på er afgørende for om du kommer igennem
med dit budskab. Hvad nytter det at kunne finde kuren til kræft, hvis man ikke kan præsentere
sine fund og viden på en letforståelig og overbevisende måde for andre forskere, lægestanden og
den almene befolkning.
På dette seminar lærer du hvordan du bruger visuelle virkemidler på f.eks. slides, således at de
understøtter dig effektivt i din præsentation og dermed gør dit budskab overbevisende. Du får
også en intro til træningsværktøjet Pitcherific, som vil guide dig til at levere et skarpt budskab om
det så er i ATU-sammenhæng, til eksamen, jobsamtale eller i studierådet.
FAKTA
JYLLAND:

FYN:

Tirsdag d. 1. maj kl. 16.00-20.00
Kolding
Address to be announced
Onsdag d. 2. maj kl. 16.00-20.00
Glamsbjerg
Address to be announced

SUMMER CAMP
SUMMER CAMP 2018
Summer Camp 2018
v/ATU Syd
Summer Camp 2018 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 ATU’ere fra både Fyn og Sydjylland årgang 2016 og årgang 2017.
BEMÆRK: Det er obligatorisk at deltage i én summer camp i løbet af dit 2-årige ATU-forløb. Men
man kan derfor også kun deltage i ATUs Summer Camp én gang.
Vi anbefaler, at du deltager i ATUs summer camp, men hvis forhindret er du er også velkommen til
selv at finde et alternativ til ATUs Summer Camp. Alternative summer camps er dog for egen
regning, og skal godkendes af ATU Syds sekretariat. For at en alternativ camp kan godkendes, skal
den opfylde følgende krav – et vist akademisk fokus, min. 22 timers undervisning og 4
overnatninger.
FAKTA
FYN & JYLLAND:

Mandag d. 30. juli kl. 12.00 – lørdag d. 4. august kl. 12.00
Inkl. fuld forplejning
Faaborg Gymnasium
Sundagervej 42, 5600 Faaborg

