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FORLØB & 
FORVENTNINGER  



LÆRINGSHORISONTER PÅ ATU 

 
Akademisk dannelse 
- du får overblik over akademias forskellige felter, discipliner, videnstilgange og fakultære 
opdelinger og kan begå dig i forskellige akademiske sammenhænge. 
 
Personlig dannelse  
- du får tillid og kendskab til dit talent(potentiale) og ved, hvad du skal gøre for at motivere og 
udfordre både dig selv og andre. 
 
Studiekompetencer 
- du er parat til at tage favntag med et liv som studerende på en lang (eller mellemlang) videregående 
uddannelse, som tager afsæt i videnskabelse.  
 
Innovative og kreative kompetencer 
- du kan omsætte din viden til konkrete løsninger, og dermed være med til at skabe forandring og 
værdi for dig selv og andre.  
 
Studie- og karriereafklaring 
- du ved inden for hvilket felt du har så mange kræfter, at selv ikke den stejleste bakke presser dig 
ned fra den store klinge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktionsfolder til nye elever på Akademiet for Talentfulde Unge | Syd 
© ATU | Syd 
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KÆRE UNGE TALENT 
 
Først et stort tillykke med din optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge. Når du læser disse linjer, 
er det fordi, både du og nogle omkring dig (dine lærere og din rektor) har vurderet, at du vil kunne få 
noget godt ud af at deltage i forløbet. Derfor har du skrevet en motiveret ansøgning, hvor du har 
reflekteret over, hvad det vil sige at udfordre dit talent, og du har besvaret spørgsmålet om dit syn på 
videnskab. Din ansøgning er blevet læst grundigt igennem og du er nu blevet optaget på ATU | Syd. Så 
mange forskellige takker på forskellige tandhjul har skullet gå i hak med hinanden, før du nu kan 
begynde på det, der de næste to år bliver et fagligt og socialt fællesskab ved siden af dit almindelige 
gymnasiefællesskab. Tillykke med det!  
   
På de følgende sider vil vi fortælle lidt om, hvad du vil kunne forvente at møde i løbet af de to år, hvor 
vi skal udforske verden sammen. Vi vil også fortælle lidt om, hvad vi forventer fra din side, så vi 
sammen når målet med indsatsen. Til sidst står der også lidt om at bidrage på sit eget gymnasium 
med nogle af de erfaringer, du får på Akademiet for Talentfulde Unge. Begavelse er en gave, som vi 
mener skal komme flere til gode, og talentet kommer først rigtigt i spil, når det udfolder sine 
muligheder i nye fællesskaber.  
   
Velkommen til udfordringer og udfoldelse. 
 
 
Kira Setling Rømer 
Akademiet for Talentfulde Unge | Syd 



FAGLIGHED, FORLØB & SAMMENHÆNG  

 
Der er fire semestre på et forløb hos Akademiet for Talentfulde Unge. De fire semestre har følgende 
titler:  
 
• Talent & Akademia 
• Akademisk Videnskabelse 
• Akademisk Samarbejde & Formidling 
• Akademisk Studieliv & Karriere 
   
 
 
 

1. semester: Talent & Akademia  
 
Det første semester er en introduktion til ATU og de akademiske discipliner, hvor vi arbejder med 
epistemologien inden for akademia. 
 
Vi begynder semestret med et kickstartseminar, hvor vi lærer hinanden at kende, præsenterer ATU | 
Syd og arbejder med talentbegrebet. Vi går fra seminaret med en klar ide om, hvad talent og ATU er 
samt med konkrete værktøjer til at arbejde med eget talent.   
   
De næste fire seminarer er introduktionsseminarer til de fem fakulteter på Syddansk Universitet: 
Sundhedsvidenskab, Humaniora, Naturvidenskab, Teknik og Samfundsvidenskab. 
 
Introduktionsseminarerne tager specifikt afsæt i de metoder og analysemodeller, som kendetegner 
de enkelte discipliner, fordi det ofte er i metoderne, vi kan se forskellene på de forskellige former for 
videnskab. Tilsammen udgør de fire introduktionsseminarer en art studium generale, hvor man 
uanset baggrund (STX, HTX, HHX eller IB) kan få indsigt i den akademiske bredde og mangfoldighed.  
   
 

2. semester: Akademiske Videnskabelse  
 
Andet semester går i dybden med de akademiske discipliner, og vi arbejder nu med, hvordan viden 
skabes og konkrete fagligheder udfolder sig. 
 
I efterårssemesteret udbyder vi således en bred vifte af fordybelsesseminarer og virksomhedsbesøg, 
som du skal vælge et bestemt antal af. Fordybelsesseminarerne henlægges primært til Syddansk 
Universitet, hvor virksomhedsbesøgene afvikles af forskellige syddanske virksomheder. Mens 
introduktionsseminarerne var særskilt metodiske i deres fokus, er fordybelsesseminarerne i høj 
grad caseorienterede. Her får I altså berøring med konkrete forskningsområder og igangværende 
videnskabelse.  



   
Det faglige niveau er også noget højere end forårets introduktionsseminarer, fordi I her har 
mulighed for at vælge mere specifikt ud fra jeres egne forudsætninger. Underviserne er både 
professorer, lektorer, adjunkter, post docs og PhD-studerende. Seminarerne tilbydes inden for og på 
tværs af alle fem fakulteters vidensområder. 
 
Virksomhedsbesøget har til formål at give et dybdegående indblik i, hvordan en branche og en 
specifik virksomhed, dens faglighed og organisationsstruktur fungerer. Vi arbejder med, 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. I deltager i ét ud af flere mulige. 

 
3. semester: Akademisk Samarbejde & Formidling  
 
På tredje semester går vi på tværs af de akademiske discipliner, når vi arbejder med fagligheder, som 
udfordrer alle, uanset hvilken slags gymnasium I kommer fra, eller hvilken uddannelse I sigter mod. 
Fra almen udforskning af akademias muligheder bevæger vi os nu mod kvalificering af dig som 
studerende. 
 
Første seminar sætter fokus på team og samarbejde. På seminaret vil vi gå i dybden med de forskellige 
persontypeprofiler og deres betydning for succesfyldt teamwork. Du vil blive klogere på din egen 
profil samtidig med, at vi udforsker de sociale strukturer i teams. 
   
Andet seminar er dedikeret til Citizen Science, også kaldet borgervidenskab. Det omhandler 
videnskabelige forskningsprojekter, hvor frivillige borgere er meddeltagende. Her arbejder vi med 
’videnskabeligt medborgerskab’ og co-design som forskningsmetode. 
   
Tredje og fjerde seminar er centreret om akademisk præsentation. Når du skal præsentere, er der to 
ting, som du skal have særligt fokus på: hvad du vil sige og hvordan du vil sige det. Vi arbejder med 
hvordan man komponerer det gode, interessante, troværdige oplæg, og hvordan man så får kroppen, 
stemmen og nerverne til at arbejde sammen med det gode budskab. 
 
 

4. semester: Akademisk Studieliv & Karriere  
 
Det sidste semester tager afsæt i jeres egne erfaringer og akademiske stjernehimmel, og vi sætter 
kurs mod jeres mulige kommende uddannelse.  
   
Første seminar sætter fokus på studieliv. Her arbejder vi blandt andet med at identificere egne og 
andres styrker og potentialer. I løbet af aftenen vil I møde forskellige ATU-alumner, der nu studerer 
forskellige videnskaber på såvel danske som udenlandske universiteter, og som vil fortælle om deres 
eget studieforløb og studievalg.  



Andet seminar består af en række virksomhedsbesøg, hvor vi arbejder med, hvordan erhvervslivet 
konkret omsætter viden til praksis. Vi ser på hvordan erhvervslivet udfolder akademia i levende live, 
og hvilke mange muligheder der er for at anvende sin uddannelse i erhvervslivet. I deltager i ét ud af 
flere mulige. 

Tredje seminar handler om akademisk kreativitet og idegenerering i forbindelse med 
skriveprocesser. Vi arbejder med, hvordan man går fra en undren over et fænomen til, hvordan man 
starter sin skriveproces med at finde den rette problemformulering. Vi ser på, hvordan du kan tænke 
om og tilrettelægge en eksplorativ proces, samt hvordan du konfronterer din blinde plet og forbliver 
nysgerrig. 

Fjerde seminar er et afslutningsseminar, som ligger i direkte forlængelse af det forrige seminar om 
skriveprocesser og desuden runder dit toårige forløb af ved at klæde dig på til din forestående 
(SRP/SOP) og fremtidige akademiske opgaver. Vi går således i dybden med skriveprocessen og 
skriftlige akademiske produktet, og hvordan de to hænger uløseligt sammen. Vi ser blandt andet på, 
hvordan du formulerer dig akademisk, og hvordan du strukturerer en god skriveproces. 
Afslutningskonferencen ligger på en lørdag og afsluttes med afslutningsmiddag. 

  



SUMMER CAMP  

 
Vi arrangerer en summer camp hvert år i den første uge af sommerferien. Det er obligatorisk at 
deltage i summer campen, enten det ene eller det andet år. Vi anbefaler meget, at du kommer med 
første år, fordi det er en uge, hvor alle rystes sammen, og vi får lært hinanden endnu bedre at kende. 
Og du får efterfølgende mulighed for at gense nye bekendtskaber på de seminarer og valgfrie 
aktiviteter, som går på tværs af Fyn- og Sydjylland-afdelingerne og årgange. 
 
Summer campen ligger på Faaborg Gymnasium, og vi overnatter alle på skolen fra søndag til torsdag. 
Programmet veksler mellem faglige moduler og socialt samvær, og vi slutter af med en 
afslutningsmiddag, hvor alle bidrager til den fælles underholdning. Summer campen har gennem 
flere år fået særdeles gode tilbagemeldinger og bliver altid fremhævet i dimittendtalerne ved 
diplomoverrækkelsen. Du kan med andre ord godt begynde at glæde dig. 
 
 

VALGFRIE OG  
INTERNATIONALE AKTIVITETER  
 
Ved siden af de obligatoriske seminarer har vi en lang række valgfrie aktiviteter, som vi enten selv 
tilrettelægger i samarbejde med Syddansk Universitet, regionens virksomheder og institutioner 
m.fl. eller afvikler i samarbejde med Folkeuniversitetet, Ungdommens Naturvidenskabelige 
Forening, Offentlige Foredrag i Naturvidenskab, ATU MUN eller nogle helt andre. De valgfrie 
aktiviteter går enten på tværs af eller ligger i forlængelse af de obligatoriske seminarer, og er en god 
mulighed for at fordybe sig endnu mere i et felt og for at møde andre fra ATU |	Syd på tværs af årgange 
og hold. Vi afholder også hvert år i efterårsferien en international camp i England med et særligt 
tilrettelagt program på universiteterne i Oxford, Cambridge og London, ligesom vi årligt deltager i 
en international Model UN-konference. 
 
 

PÅ DIT EGET GYMNASIUM 

 
Du har fået en unik mulighed med din optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge. En mulighed for 
at møde andre vidensentusiaster og for, at de kan møde dig. En mulighed for at lade nysgerrigheden 
udfolde sig i fællesskab. Det er vores håb, at du også bruger de erfaringer, som du gør dig her, når du 
er tilbage på dit gymnasium. Der er mange måder at bidrage på, og vi forventer ikke noget bestemt; 
kun, at du ser din deltagelse som et privilegium, der også gerne må komme andre til gode.   
 
 



HVAD SÅ BAGEFTER?  
 
Akademiet for Talentfulde Unge er ikke blot de to år, du er hos os. Det er et netværk, du kan have 
glæde af resten af livet. Når du har gennemført forløbet og modtaget dit diplom, får du en invitation 
til at være med i vores alumne-netværk på Facebook og LinkedIn. Her er du sammen med tusindvis 
af andre tidligere deltagere på Akademiet for Talentfulde Unge fra hele landet.  
 
 
 

FORVENTNINGER 
   
Vi har optaget jer på baggrund af jeres læringsevne og læringslyst. Derfor forudsætter vi, at I går til 
undervisningen med en naturlig nysgerrighed og en vilje til at fokusere på indhold frem for form. Vi 
forsøger at finde gode undervisere, men især vidende undervisere, som forsker og arbejder med det 
felt, vi besøger dem for at høre mere om. Vi vil gerne føre jer frem til den frontlinje, hvor der sker 
videnskabelige nybrud. Deltagerne på Akademiet for Talentfulde Unge | Syd har så godt et ry, at 
underviserne altid glæder sig til at møde jer.  
 
I er bredt optaget fra fire forskellige gymnasieformer (STX, HTX, HHX og IB), og vi tilrettelægger et 
bredt alment undervisningstilbud. Det skal både imødekomme, at vi har udvalgt jer på, at I har mere 
end ét fagligt hovedfokus, og at I derfor har brug for at blive udfordret på flere felter, og det skal vise 
gennem praksis, hvordan vidensområder og akademiske tilgange er overlappende og gensidigt 
befordrende. Det stiller den forventning til jer, at I både har fokus på det konkrete genstandsfelt i 
undervisningen og på skæringsfladerne til de andre seminarer og ikke mindst til jeres eget faglige 
ståsted. Men også, at I er åbne for andre fagligheder eller vidensområder end jeres egen.  
 
Talentfremme handler om faglig udvikling, mens talentpleje skal styrke jer som både talenter, 
mennesker og (med)studerende. Vores forløb er tilrettelagt med henblik på alle elementer, og alle 
elementer forudsætter et fællesskab både fagligt og socialt.  
 
Vi vil jer. Og vi forventer, I vil hinanden.  
 

Og så lige praktikken 

   
På hjemmesiden kan I finde de praktiske informationer om tilmelding, afbud, begrundelser etc. Vi 
forventer, at I deltager i de obligatoriske seminarer og får flyttet eventuelle vagter og teoritimer, der 
måtte ligge samtidig.  
 
Undervisningen foregår på nye steder næsten hver gang. Derfor er det vigtigt, at I forinden har 
orienteret jer på et kort og i køreplaner således, at I er klar i lokalerne, når undervisningen begynder.  
 


