
 

 

29. juni 2018 
 

 
Kære Årgang 2016-deltager, 
 
Så er tiden kommet for dit sidste semester på ATU, og vi glæder os til at dele det med dig. 
Dit 4. semester sætter fokus på Akademiske Studieliv & Karriere og programmet byder på 
en studielivsdel med tilknyttet studielivsmentor-ordning, en karrieredel med 
virksomhedsbesøg og seminar-forløb med fokus på akademisk arbejde fra akademisk 
kreativitet, til processtyring af større opgaveskrivning og det endelige produkt. 
 
Obligatoriske seminarer 
Vi starter efterårssemesteret med Seminar L: Studielivsmentor, som er din mulighed for at 
blive klogere på dig selv og studielivet igennem sparring med en studerende, som deler ud 
af sine erfaringer.   
 
Dette følges op af Seminar M: Fra fix ide til forskning 1, hvor vi går i dybden med hvad det 
vil sige at være kreativ i akademisk sammenhæng.  
 
Seminar N: Fra fix ide til forskning 2 bygger videre på dette med værktøjer til at sikre den 
gode proces og det bedste produkt i større opgaveskrivning.  
 
Efteråret fortsætter med Seminar O: Karriere-seminarer. Her hører du om en udvalgt 
branche og en specifik virksomheds faglighed og organisation samt får et indblik i hvordan 
specifik viden omsættes til praksis og hvordan uddannelsesvalg udmønter sig i forskellige 
karriere. Seminar O byder således på så forskellige besøg som Bestseller, Sydbank, LEGO, 
Danfoss, Nørgaard Mikkelsen og Ordbogen.com. 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.  
 
Efterårssemesteret og dit ATU-forløb rundes af med Afslutningsseminar: Giv plads til din 
undren, som er en konferencedag med fokus på forskningsprocesser og din mulighed for at 
prøve dit eget arbejde af. 
 
Du skal som altid aktivt tilmelde dig de obligatoriske seminarer på hjemmesiden. Tilmelding 
åbner fredag d. 29. juni 2018 og lukker igen søndag d. 29. juli 2018. Så gå ind på 
hjemmesiden nu 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 asap. 
 
Valgfri aktiviteter 
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 2018 byder bl.a. på: 
 
20. august Odense Teater: Anna Sophie Hedvig – del 1 
30. august Danmark og FN fra 1945 til i dag 
5. september Fossiljagt i Gram Lergrav 



 

 

6. september Digital datadreven markedsføring – marketing i en matematisk sammenhæng 
6. - 8. september Ungdommens Folkemøde 2018 
10. september Lægemidler virker ikke uden stoftransport 
17. september Odense Teater: Anna Sophie Hedvig – del 2 
24. september Decision Matrix 
25. september CV & Ansøgning 
Uge 39 Thinkers50 European Business Forum (forløb over flere gange) 
Uge 40 Additive Manufacturing – 3D print og fremtidens produktionsvirksomhed 
2. oktober Fra affald til guld: sådan bruges innovation til øget bæredygtighed 
3. oktober Biomedicinsk Laboratorium 
4. oktober Ambidexterity – et ledelsesdilemma om balancen mellem udvikling og drift 
8. oktober Elektricitet 
3. november ATU MUN 
6. november Kombinatoriske spil 
13. november Social media i semiotisk markedsføring: En playshop om kampagner på 
Instagram 
14. november Smart Factory 
28. november Brandts: Into the Unknown 
 
Flere valgfri aktiviteter ved SDU, Odense Internationale Film Festival, OUH, Danish 
Aerospace Company, Folkeuniversitetet, UNF, AUs offentlige foredrag i naturvidenskab 
m.fl. følger. 
 
Du kan læse om de enkelte valgfri aktiviteter på hjemmesiden fra lørdag 4. august 2018, 
hvor tilmeldingen til de først aktiviteter også åbner. 
 
Derefter åbner tilmeldingen til de næste måneders aktiviteter d. 1. i måneden før. Dvs. 
tilmeldingen til aktiviteter i september åbner 1. august og tilmeldingen til aktiviteter i 
oktober åbner 1. september osv. Tilmelding til valgfrie aktiviteter er typisk åben indtil 3 
hverdage før de forskellige aktiviteter løber af stablen, men der er dog undtagelser hvor til- 
og afmeldingen lukker før. Du kan altid tjekke den seneste til-/afmeldingsfrist i bunden af 
aktiviteten.  
 
De valgfrie 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 for at blive klogere på forskellige fagområder. Bemærk, at tilmelding til de 
valgfrie aktiviteter forpligter, da du potentielt tager en plads fra en anden. 
 
Vi glæder os til et spændende efterårssemester sammen med dig. Skriv endelig til os, hvis I 
har spørgsmål (janne@atusyd.dk). 
 
Vel mødt! 
 
Janne & Kira 


