
SEPTEMBER
 › Test dit eget DNA II
 › Copenhagen Schoole of Entrepreneurship: Inkubator 

for universitetsstuderende
 › Ungdommens Folkemøde 16
 › KVINFO: Talentspild og kønsroller
 › Islamisk kunst på Davids Samling
 › Når solen bøvser
 › Danmarks Evalueringsinstitut: Udforskning og  

udvikling af ungdomssuddannelser
 › Er der stadig brug for ‘kvindelitteratur’?
 › Immunologisk Bioinformatik
 › Sex og død i havet
 › Build’a’Bot
 › Dansk Industri: Jura og lobbyisme
 › C. F. Møller: Bæredygtighed i arkitekturen

AUGUST 
 › Mads Meier Jæger: Smukke mennesker
 › Test dit eget DNA I
 › Henning Larsen Architects: Bæredygtighed i 

arkitekturen
 › Hvorfor tager økonomerne så ofte og så meget fejl?

NOVEMBER
 › Skatteministeriet: Økonomisk teori i praksis
 › Epidemier og pandemier - når vi mindst venter det
 › Horten Advokatpartnerselskab: Introduktion til jura
 › Teater: Kabaret
 › Global miljøforvaltning - et fælles ansvar
 › Hvorfor dør kræftcellerne ikke? - Hvordan kan vi få 

dem til at dø igen?

OKTOBER
 › Fordomme
 › Europas kulturelle identiteter
 › Hvad er en stat?
 › KBH: Inkubator for socialøkonomiske virksomheder
 › Mød Nobelprismodtager Elisabeth Blackburn
 › BRFKredit: Organisation, ledelse og karriere
 › “Dark” astrofysik for fuld skrue
 › Astrofysik og Atmosfærefysik

DET VALGFRIE PROGRAM EFTERÅR 2016
Det valgfrie program er som sædvanligt et tag-selv-bord af spændende faglige tilbud inden for en bred vifte af faglige områder. Du sammensætter selv dit efterår 2016 efter, hvad du finder 
interessant. Det bliver spændende, lærerigt og der er noget for enhver smag! 

Du tilmelder dig de valgfrie aktiviteter månedsvis. I august åbner vi for tilmeldingen til augusts valgfrie aktiviteter allerede den 10. august. Den 15. august kl. 12 åbner vi så for tilmeldingen til de 
valgfrie aktiviteter i september. Og i september og oktober åbner vi for tilmeldingen til de valgfrie aktiviteter i den efterfølgende måned ligeledes den 15. kl. 12. 

Flere aktiviteter vil blive tilføjet i efteråret 2015

VIGTIGT: Vi tager forbehold for 
ændringer i programmet. Hold dig 
altid orienteret på ungetalenter.dk.

På de valgfrie aktiviteter er pladserne 
begrænsede. Melder du dig på en fuldt booket 
aktivitet, vil du automatisk blive sat på en 
venteliste. Bliver der en ledig plads, får du 
besked pr. mail, hvis du så alligevel ikke kan 
komme, er det vigtigt, at du på ungetalenter.
dk framelder dig aktiviteten, så en anden kan 
få pladsen.

3 dage inden et seminar eller en aktivitet (kl. 
12.00) lukkes der for til- og afmelding. Herefter 
godtager vi kun afbud i form af sygemeldinger 
og lignende akutte situationer.

Er du nødsaget til at gå midt i en aktivitet, 
komme senere eller lignende skal du skriftligt 
have dette godkendt af din kontaktperson.

HUSK


