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NAGademy præsenterer aktieforløb
Start ultimo september. Tilmelding: Skriv til Michael Pilegaard Hansen (MPH)

Aktieinvestering

Kursets indhold

Evnen til at have “styr på finanserne” vurderes af mange som vigtigt for at opnå større frihed gennem
livet. Et element i dette kan være langsigtet investering i aktier. På kurset ser vi på hvad en aktie rent
faktisk er og på,  hvordan vi kan give et bud på, hvad den fundamentalt set er værd. Aktier og
aktiemarkedet kan ses igennem mange af de faglige linser, som vi lærer om i gymnasiet, f.eks.
erhvervsøkonomi, samfundsfag, matematik og psykologi. Vi kommer også til at høre om fancy
begreber som nytteteori, risikoaversion og porteføljeteori. Om konjunkturbølger og om massehysteri.
Hvis det er praktisk muligt vil vi i forbindelse med forløbet arrange et aktiespil hvor hver deltager
investerer en fiktiv formue.

Evalueringsform

Præsentation af forløbet med investering af den fiktive formue. Alle modtager diplom for
deltagelse i kurset underskrevet af rektor Niels Hjølund Pedersen.
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NAGademy præsenterer Karriere ohne Barriere - tysk
virksomhedskultur
Start medio  januar.  Tilmelding: Skriv til Rikke Sterum (RS) eller Jenny Gibson (JG) i
Lectio

Kursets indhold
Kurset handler om tysk som arbejdssprog.
På kurset lærer du om dansk–tyske handelsforbindelser og om interkulturel virksomhedskultur. Vi får
besøg af repræsentanter for dansk erhvervsliv med tætte bånd til det tyske marked, og vi besøger den
tyske ambassade, hvor vi får indblik i kommunikation og praksis i tyske virksomheder.

Evalueringsform
Som afslutning er der to muligheder:
En jobansøgning på tysk og en mundtlig præsentation eller en kommunikationsflyer om
kommunikation og praksis i tyske virksomheder (alle modtager diplom for deltagelse i kurset
underskrevet af Rektor Niels Hjølund)
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NAGademy præsenterer Power to X - Fremtidens brændstof
Start i midten af november. Tilmelding: Skriv til Vibeke Foersom (VF) eller Lisa Tobiesen (TO) i Lectio

Power to X

Kursets indhold
Tænker du over, hvor vores energi til hjemmet, bilen, pc'en skal  komme fra i fremtiden ? ... og hvordan vi i DK kan
udarbejde en grøn omstilling, der hænger sammen ? Så er dette kursus forløb sikkert noget for dig :)

I kursusforløbet vil vi i samarbejde med Haldor Topsøe få en indsigt i, hvordan den store energi ø ud for vestkysten af
Jylland kan bidrage med store mængder energi ved brug af mega-vindmøller, katalysatorer og en produktion af brint.

Energiminister Dan Jørgensen udtaler : ”En af den grønne omstillings store udfordringer er, at reducere udledningerne på
transportområdet. Med power-to-X kan vi bruge den grønne strøm til at lave brændstoffer til fly, skibe og lastbiler. Potentialet
er enormt, særligt med Danmarks store havvind ressource. Det er netop derfor vi vil bygge verdens to første energi-øer og
PtX-anlæg med en samlet kapacitet, der er fem gange så stor, som de største anlæg, der findes i verden i dag”

På kurset vil vi se nærmere på katalysatorers egenskaber, fordele og ulemper samt nogle af de udfordringer
samarbejdspartnerne står med i forbindelse med realiseringen af projektet.

Evalueringsform

Kort videnskabelig artikel eller - poster. Alle vil ved en reception, hvor de færdige produkter
præsenteres, modtage diplom for deltagelse i kurset underskrevet af Rektor Niels Hjølund
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NAGademy præsenterer Forfatterskolen
Start ultimo september. Tilmelding: Skriv til Sune Berthelsen (SE)

Forfatterskole

Kursets indhold
Skriv løs og læs vildt – vil du være bedre til at skrive og vil du være bedre til at læse så kom med
på vores egen forfatterskole, hvor to elever fra den rigtige forfatterskole underviser. På vores helt egne
forfatterskole udforsker og leger vi med det at skrive.

Gennem skriveøvelser åbner og udvikler vi egne tekster. Med andre ord  læser og diskuterer vi vores
egne og andres tekster for at udfordre sproget.

Vi besøger Forfatterskolen i hjertet af København, og vi tager med  til et oplæsningsarrangement i
byen.

Evalueringsform
Forløbet afslutter vi  med en reception, hvor I  præsenterer jeres egne bøger. Her får I også mulighed
for at læse op af jeres egne tekster. Alle modtager diplom for deltagelse i kurset underskrevet af
rektor Niels Hjølund Pedersen.
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NAGademy præsenterer den digitale valgkamp 2021
Start ultimo september. Tilmelding: Skriv til Anders Larsen (ALA) eller Jacob Sølgaard
(JSØ) i Lectio

Digital valgkamp - Kommunalvalg 2021

Kursets indhold

Kommunalvalgkampen 21 bliver i højere grad digital - det vil e�erlade en række borgmestre uden
borgmesterkæder. Synes du politik og politisk kommunikation er spændende? Så er kommunalvalget
netop relevant for dig. Med udgangspunkt i teorier om medier og politisk kommunikation vil dette
kursus sætte fokus på politikere tilknyttet kommunalvalget 2021. Der vil blive sat fokus på, hvordan de
sociale medier påvirker den politiske proces. Hvordan kandidaterne bruger nettet i digitale valgkamp
samt de nye muligheder og begrænsninger det giver den politiske proces

Evalueringsform

Fremlæggelse af poster/hjemmeside/app med politisk strategi til politiker (alle modtager diplom
for deltagelse i kurset underskrevet af rektor Niels Hjølund Pedersen)
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