INFORMATION om ATU

•

Et talentprogram med aktiviteter der handler om:
naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og
business

•

Undervisningsform: Eksklusive workshops, foredrag,
universitetsbesøg og virksomhedsbesøg på et højere niveau
end gymnasiet

•

Varighed for 3-årige ungdomsuddannelser: 2 år – fra foråret
i 1.g til midt i 3.g

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE

HVAD ER AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE?

1

PROGRAMMET OMFATTER TO SLAGS AKTIVITETER
De obligatoriske: ca. 1 gang om måneden
Her skal deltagerne komme.

PROGRAMMET

De valgfrie: Stort udbud inden for mangeartede emner
Her kan deltagerne komme, hvis de har tid og lyst.
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•

Aktiviteter foregår primært efter skoletid, dvs. eftermiddag
og aften

•

Obligatoriske aktiviteter foregår som oftest tæt ved en af
de 6 lokale afdelinger samt på sjællandske universiteter.
Afdelingerne er Greve, Hillerød, Næstved, Holbæk,
København Gefion og København Nørre G.

•

Valgfrie aktiviteter foregår overalt på Sjælland – dog flest i
Københavnsområdet.

AKTIVITETERNE

HVOR OG HVORNÅR
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•

Ja, hvis du kan lide at udfordre dig selv og lære nyt på et
højere niveau.

•

Ja, hvis du har lyst til at møde andre på din egen alder, der
er vilde med at lære

•

Ja, hvis du gerne vil udvide din horisont

•

Ja, hvis du gerne vil have indgående kendskab til forskellige
uddannelser og akademiske jobs

HVEM SKAL SØGE

ER DET NOGET FOR DIG?
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•

Din uddannelsesinstitution skal godkende, at du søger.

•

Skriv en motiveret ansøgning inden d. 28 januar. Husk at
bruge ansøgningsskemaet.

•

Du får svar på, om du er optaget d. 23. februar.

HVAD GØR DU

INTERESSERET? SÅ KONTAKT DIN LÆRER
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•

Svar på de spørgsmål, som Akademiet stiller i ansøgningen

•

Fortæl os, hvorfor du vil have gavn af og være en vigtig
deltager i Akademiet. Hvad er særligt ved dig?

•

Fortæl os, hvorfor du er motiveret for at søge

•

Sæt tre mål for, hvad du ønsker at lære på Akademiet

•

Læs ansøgningen en ekstra gang efter, du har skrevet den,
så der står det, som du gerne vil have.

•

Vi lægger mærke til, om du har gjort dig umage.

GODE RÅD

HVIS DU SØGER
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