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DIT VALGFRIE PROGRAM

EFTERÅRET 2017

Kære deltager,

Vi glæder os til at byde dig velkommen til det valgfrie program. Det valgfrie program er et tag-selv-
bord af faglige tilbud indenfor en bred vifte af områder. 

Nedenfor kan du få et overblik over aktiviteterne for efteråret 2017. Vælg frit mellem de aktiviteter, 
som du finder mest interessante.

 Offentliggørelsen af efterårets program sker fredag d. 11. august 2017. Fra den dato kan du læse mere 
om de enkelte aktiviteter på ungetalenter.dk

Du tilmelder dig de valgfrie aktiviteter månedsvis. Noter derfor åbningsdatoen, da der ofte er rift om 
pladserne. Vi laver en Facebook-opdatering, når aktiviteterne er åbne for tilmelding.

 • 11. august kan du tilmelde dig valgfrie aktiviteter i september måned.

 • 15. september kan du tilmelde dig valgfrie aktiviteter i oktober måned.

 • 15. oktober kan du tilmelde dig valgfrie aktiviteter i november måned

HUSK Tilmelding og afbud 
Du kan til- og framelde aktiviteter via din profil på hjemmesiden indtil kl. 12 tre dage før, 
aktiviteten finder sted. 

Bliver du syg eller på anden vis forhindret efter fristen, så kontakt din kontaktperson, 
som står klar til at hjælpe dig. 

Venteliste 
Har du fået en plads på ventelisten, skal du være klar til at dukke op, hvis der opstår en ledig plads. 
Du rykker automatisk op af ventelisten, så hold løbende øje med aktiviteten.

Du vil senest kunne få tildelt en ledig plads på aktiviteten tre dage inden – samtidig med, at vi lukker 
for tilmeldingen. 

Finder du ud af, at du ikke kan deltage i en aktivitet inden tilmeldingsfristen, så husk at afmelde dig 
ventelisten. Så bliver der plads til dine med-ATU’er, som gerne vil have pladsen. 

God fornøjelse.

Venlig hilsen 
ATU ØST
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OKTOBER

• Er det internationale død og begravet?  
 Internationalt samarbejde er kommet under hårdt pres i de senere år, hvor den   
 politiske  udvikling i en række lande med USA og England i spidsen går i en mere   
 nationalistisk retning. Hør mere om emnet sammen med forskere fra DIIS. 

• Mercuri Urval 
 Få styr på dit CV og jobsamtalen sammen med en af de største     
 konsulentvirksomheder inden for organisations- og HR-området.

• Test dit DNA I 
 Danmarks Tekniske Universitet inviterer til workshop om gener og DNA. Hør foredrag  
 om teknisk biomedicin og kom med i laboratoriet. 

• Fra Sult til Skam. Tværfaglige perspektiver på den norske TV-succes SKAM 
 Pia Quist og Kristin Veel sætter spot på den norske tv-succes SKAM

• BRFkredit: matematik i den finansielle sektor 
 Kom til virksomhedsbesøg hos et af landets største realkreditinstitutter og få indblik i  
 den finansielle sektor og nogle af de redskaber, som BRFkredit anvender.

• Hvad Jellinghøjene kan fortælle 
 I forbindelse med Nationalmuseets Jelling-projekt blev der udført en lang række  
 boringer i Jellinghøjene. Formålet med disse var bl.a. at besvare følgende spørgsmål.  
 Hør om resultaterne i foredraget.

PROGRAMMET

SEPTEMBER

• Kvantekemi i mange dimensioner 
 ATU’eren Benjamin Muntz sætter fokus på matematik, kvantemekanik og det   
 indviklede emne dimensioner.

• Salon om saloner 
 Sammen med Golden Days ser vi nærmere på salonernes betydning for    
 litteraturen. Hvilke vækstbetingelser skaber salonerne – og hvordan virker stedet   
 ind på den litteratur, som skabes?

• Hvorfor tager økonomer så meget fejl? 
 Jesper Jespersen, professor i økonomi v. Roskilde Universitet, stiller skarpt på   
 den økonomiske krises opsving og udvikling. 

• Hvad er penge værd og hvad er værdi? 
 Kom med på CBS, hvor filosofien og økonomien arbejder sammen og undersøg   
 de udfordringer, som virksomheder og organisationer møder i en globaliseret   
 verden med stigende krav til både økonomisk effektivitet og social ansvarlig. 

• Networking og Sociale Relationer 
 Thomas Rex Frederiksen vil i foredraget fortælle, hvordan du kan anvende en   
 strategisk tilgang til at opbygge netværk.

• Kønsroller og Talentspild 
 Vi ser nærmere på kønsroller, og diskuterer, hvordan kulturer og strukturer kan   
 begrænse menneskelig udfoldelse af talent. 
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• Epidemier og Panepidemier 
 Vira er blandt verdens største dræbere. Hvad ved vi? Hvad gør vi? Og hvor  bekymret  
 bør vi være? Forelæsning v. Thea Kølsen Fischer, overlæge og leder af    
 virusovervågning i Danmark på Statens Serum Institut og Professor i International   
 Sundhed og Infektionssygdomme ved Syddansk Universitet

• Kubrick Festival 
 Kom med på en eksklusiv rundvisning i ’Stanley Kubrick – The Exhibition’ med   
 filmekspert Søren Høy.

• Det Danske Sprog. Udvikling eller afvikling? 
 Hvordan påvirkes sproget af udviklingen i verden, i vores samfund og i de nye 
 kommunikationsformer? Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør i Dansk Sprognævn, ser  
 nærmere på sproget.

NOVEMBER

• Når solen bøvser 
 Vidste du, at solen bøvser? Astrofysiker Tina Ibsen fortæller om, hvad en bøvs er   
 astronomisk perspektiv. 

• Du skal gøre, hvad du har lyst til! 
 Foredraget er en kritisk undersøgelse af frigørelsesbevægelsens vurdering af lysten  
 som en rød tråd igennem Suzanne Brøggers liv og forfatterskab.

• At bore gennem isstrøm på indlandsisen 
 Hør Dorthe Dahl-Jensen til foredrag hos Videnskabernes Selskab.

• Build’a’bot 
 Fablab RUC og Humtek inviterer til robotbygnings-workshop. Sammen udforsker vi  
 robotdesign og eksperimenterer med interaktionen mellem mennesker og teknologi.  

• Selskabet fejrer 275 års jubilæum med festsymposium  
 Hør fem af Videnskabernes Selskabs medlemmer fortæller om deres forskning,   
 herunder Anja Boysen fra DTU Nanotech, Charlie Marcus fra Niels Bohr Instituttet og  
 Poul Nissen, som forsker i Mikrobiologi. 

• Test dit DNA II 
 Danmarks Tekniske Universitet inviterer til workshop om gener og DNA. Hør foredrag  
 om teknisk biomedicin og kom med i laboratoriet. 

• Hvordan har ungdomsuddannelserne det?  
 Kom med til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), når vi undersøger, hvad der har   
 betydning for gymnasieelevers læring og trivsel? Hvilken rolle spiller fx karakterer og  
 feedback?


