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PRÆSENTATION AF MESSEN
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           Jens Viltoft                                   Tom A. Poulsen  
           

Velkommen til University Learning Fair 2019 – Aarhus! 

Vi har for anden gang, hermed den store fornøjelse at byde beslutningstagere, un-
dervisere og studerende ved de videregående uddannelser velkommen til messe 
for analoge og digitale undervisningsmidler samt relateret udstyr.

I dagene tirsdag d. 5. og onsdag d. 6. marts har du mulighed for at møde produ-
centerne og udbyderne i hovedbygningen på Aarhus Universitet i tidsrummet 
10.00. – 16.00. Samtidig er der mulighed for at følge en række spændende oplæg 
relateret til undervisning og undervisningsmidler.

Tirsdag d. 5. marts præsenterer vi blandt andre IT eksperten Preben Mejer, hvis 
oplæg ”Tools for the 21st Century - Fra forandringsparat til forandringsdrevet”. 
afholdes i forbindelse med præmiér udgivelsen af dennes og Louise Oppruds bog 
“21st Century Mindset”. Bogen kan købes på messen til special messepris!

I dette katalog finder du udover oversigten over oplægsrækken, ligeledes en 
præsentation af nogle af de organisationer og virksomheder du kan møde på 
messen og få en præsentation af hvad disse tilbyder og ikke mindst, kan tilbyde i 
fremtiden.

Alle beslutningstagere, undervisere og studerende har gratis adgang til messen, 
hvor vi håber du vil få nogle interessante oplevelser og masser af inspiration til 
hvad der kan gøre undervisningen og studierne lettere og mere spændende end 
de er i forvejen.

På vegne af oplægsholdere og udstillere vil vi glæde os til, at se dig på University 
Learning Fair 2019 – Aarhus.
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Organisation / Oplægsholder Tidspunkt Oplæggets Titel 

Aarhus Universitet v/ Anders 
Hyldig, leder af EDU-IT Hub 10.00-10.30 EDU-IT satsningen på 

Aarhus Universitet

Sunde Tanker nu 
v/ Tine Vestergaard 10.30-11.00 Unges relationskompetence

Preben Meyer 11.00-11.30
Tools for the 21st Century 
- Fra forandringsparat til 
forandringsdrevet.

Preben Meyer 11.30-12.00
Tools for the 21st Century 
- Fra forandringsparat til 
forandringsdrevet.

Macmillan 
v/ Johannes Björkman 12.00-12.30 Digital Solutions Sapling, 

Launchpad and FlipIT

Aarhus Universitet v/ David Kiel, 
videoproducent EDU-IT Hub 12.30-13.00 Produktion af videoer til 

undervisning

Blackboard 13.00-13.30 It’s never been easier to teach 
and learn

McGraw-Hill 
v/ Nathalie van der Wal 13.30-14.00 Al in Mathematics

Viducon v/ Yaron Schwartz 14.00-14.30 The Age of Scalable 
Educational Videos

Aarhus Universitet v/ Troels 
Pedersen, pædagogisk 
konsulent EDU-IT Hub

14.30-15.00 Eksperimenter med din 
undervisning

ELSEVIER - TBC 15.00-15.30 Impact Medical Education 
whit the Power of ClinicalKey

Sunde Tanker Nu 
v/ Tine Vestergaard 15.30-16.00 Angst og selvværd i en 

studiekultur

OPLÆG TIRSDAG D. 5. MARTS

Organisation / Oplægsholder Tidspunkt Oplæggets Titel 

Center f/ Undervisningsud-
vikling & Digitale Medier, 
Aarhus Universitet 
v/ Hanne Balsby Thingholm

10.00-10.30
Takeaway Teaching: 
Undervisningsforløb med 
fokus på studiestrategier.

Center f/ Undervisningsud-
vikling & Digitale Medier, 
Aarhus Universitet 
v/ Hanne Balsby Thingholm

10.30-11.00
Takeaway Teaching: 
Undervisningsforløb med 
fokus på studiestrategier.

ELSEVIER - TBC 11.00-11.30
An Elsevier platform that 
transforms information into 
knowledge

Macmillan 
v/ Johannes Björkman 13.00-13.30 Digital Solutions Sapling, 

Launchpad and FlipIT

Sunde Tanker Nu 
v/ Tine Vestergaard 13.30-14.00

Selvforvaltning, dannelse og 
uddannelse - hvordan kommer 
vi på forkant.

Blackboard 14.00-14.30 It’s never been easier to teach 
and learn

McGraw-Hill v/ Ella Harris 14.30-15.00 The reading experience gets 
adaptive

Viducon v/ Yaron Schwartz 15.00-15.30 The Age of Scalable 
Educational Videos

OPLÆG ONSDAG D. 6. MARTS

Redaktionen har afsluttet programmet d. 18/2-2019.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Macmillan International Higher Edu-
cation is a high quality and forward 
thinking publisher of textbooks and 
learning resources for university level 
students. Our ambition is to devel-
op relevant and impactful course 
content that serves the needs of 
educators and supports the success 
of today’s students. Our policy is 
always to think content first – find-
ing you the best possible textbook 
for your course and supporting that 
with carefully built and appropriate 
technology solutions and interactive 
e-learning products. 

With a background in academic pub-
lishing and a reputation for working 
with some of the most respected 
authors in their fields, we are able 
to offer core adoptable textbooks 
across a wide range of key subjects, 
as well as specialist textbooks in 
new and emerging disciplines. Our 
imprints, which attract world famous 
authors in areas such as social stud-
ies, psychology, politics, business 
and study skills, sit alongside the 
internationally renowned Springer 
portfolio of textbooks and eBooks. 
It is this distinctive blend of quality 

content and international credibility 
that has enabled us to produce one 
of the most exciting pipelines in the 
industry. 

We publish under many imprints 
across Social Sciences, STEM, 
Humanities, Business and Study 
Skills. We publish under the Red 
Globe Press imprint in the UK for a 
global audience and carry a selection 
of STEM textbooks from Springer 
as well as representing Macmillan 
Learning resources which includes 
Bedford St Martin’s, W.H. Freeman 
and Worth Publishers outside North 
America. 

Macmillan International Higher Edu-
cation. Advancing Learning.
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DIN LOKALE  
AV- OG UC LEVERANDØR

Innovative løsninger 
indenfor AV, 
videokonference og 
Skype for Business 

• Landsdækkende leverandør med afdelinger i Stilling og afdelinger i Skovlunde og Ølgod
• Guldcertificeret Polycom forhandler med erfarne og certificerede UC specialister
• Microsoft MCSA og MCSE certificerede kompetencer
• Et team med mere end 100 års samlet AV-erfaring

OM AVDAN
AVDAN skaber det optimale ”rum” for 
udveksling af informationer og ideer 
– med audiovisuelle løsninger.

Vi sælger produkter og løsninger, 
som gør det både nemmere og hur-
tigere at dele viden og informationer 
mellem mennesker.

Vi sælger udstyr og services til 
mødelokalet, klasselokalet, audi-
torium m.v. Vi rådgiver, udvikler og 
implementerer den bedste løsning 
for dig, og så drifter, servicerer og 
vedligeholder vi den bagefter. Så du 
kan være helt sikker på en løsning, 
der virker.

VI TILBYDER HELT KONKRET
• AV-udstyr
• Interaktive touchskærme
• Videomøder, -opkald og –fore-

drag – herunder Skype for Busi-
ness

• Informationsskærme
• Totalindretning af fællessalen, 

kantinen, auditoriet, møderummet 
m.v.

• IT-service
• Service via klippekort.

HELE LØSNINGER
• Indretning af større fællessale, au-

ditorier, kantiner m.v. – så AV-ud-
styret understøtter de mange 
forskellige formål salen/rummet 
benyttes til.

• Indretning af klasseværelset eller 
mødelokalet – så AV-udstyret 
understøtter og bidrager til spæn-
dende og motiverende møder og 
undervisning

• Informationsskærme – som 
formidler informationer og guider 
både gæster, medarbejdere, elever 
m.v.

• Videomøder, – foredrag, -opkald 
– så I kan invitere verden indenfor, 
kommunikere med samarbejd-
spartnere, få nyt input til opgav-
eløsningen fra specialister.

 
INDKØB PÅ SKI 02.07
AVDAN har indgået et strategisk 
samarbejde med KMD, som underlev-
erandør til SKI-aftale 02.07.
Vi kan sammen med KMD, levere alle 
former for løsninger indenfor audio-
visuelt udstyr.

Med SKI-aftale 02.07 kan du købe 
nemmere ind og løfte din udbudspligt, 
så du undgår at bruge mange res-
sourcer på offentlige udbud.
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About McGraw-Hill Education 
McGraw-Hill Education’s vision is 
to unlock the full potential of each 
learner and our mission is to acceler-
ate learning through intuitive, engag-
ing, efficient and effective experienc-
es grounded in research. 

We believe that our contribution to a 
brighter future for each learner lies 
within the application of our deep un-
derstanding of how learning happens 
and how the mind develops. It exists 
where the science of learning meets 
the art of teaching. 

To achieve our vision and accom-
plish our mission, we have evolved 
our business from a print-centric 
producer of textbooks and instruc-
tional materials, to a leader in the 
development of digital content 
and technology-enabled adaptive 
learning solutions that are delivered 
anywhere, anytime. By partnering 
with educators around the globe, our 
learning engineers, content devel-

opers and pedagogical experts are 
developing increasingly open learn-
ing ecosystems that are proven to 
improve pass rates, elevate grades 
and increase engagement for each 
individual learner while improving 
outcomes for all. 

Why? Because learning changes 
everything. 
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KVALITETSBØGER TIL 
INGENIØRSTUDIERNE

MØD OS PÅ UNIVERSITY 
LEARNING FAIR 2019

KØB BØGERNE PÅ 
WEBSHOP.PRAXIS.DK

Anvendt elektroteknik 
elektriske maskiner

A
nvendt elektroteknik – elektriske m

askiner
Finn Lauritsen

Finn Lauritsen

Praxis – Nyt Teknisk Forlag

ISBN 978-87-571-2913-7 praxis.dk

9 788757 129137 varenr. 174007-1

Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner  
omhandler de elektriske maskiner, der indgår i 
elektriske energiinstallationer og de tilhørende 
stærkstrømstekniske emner. Først behandles 
elektriske maskiners fællestræk og teorien bag, 
hvorefter maskintyperne gennemgås mere 
indgående. Først transformere og beregning af 
kredsløb hvori disse indgår. Her efter behandles 
jævnstrømsmaskiner, synkron- og asynkron-
maskiner og til sidst  reluktansmotoren. Bogen 
indeholder appendikser om isolationsklasser iht. 
IEC 60085, isolationsmaterialer, ledermaterialer 
og metallernes spændingsrække. Endelig er der 
eksempler fra ICE 60034-serien på angivelse af 
beskyttelse og kapsling, køleformer, udførelse og 
montage samt driftsarter. 

Bogen er en fortsættelse af Grundlæggende 
elektroteknik af samme forfatter og forudsætter 
derfor fysiske og matematiske kundskaber sva-
rende til dennes slutniveau.

Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner  
er målrettet de videregående tekniske uddannel-
ser, især på erhvervsakademierne og maskin-
mesterskolerne og lægger vægt på en praktisk 
anvendelsesorienteret tilgang til stoffet.

Finn Lauritsen

Er uddannet stærkstrøms
ingeniør fra Syddansk Uni  
versitet, Teknisk fakultet.  
Har i mere end 20 år arbej 
det med industriel auto
mation både som privat
ansat og selvstændig. Har 
været lektor på Erhvervs
akademiet Lillebælt, hvor 
han har undervist på 
elinstallatøruddannelsen 
i 22 år. Har derudover 
deltaget i arbejdsgrupper 
under undervisningsmini
steriet i forbindelse med 
revision af uddannelses
bekendtgørelserne inden 
for energiområdet.

Anvendt elektroteknik – Elektriske maskiner.indd   1 31/07/2018   17.08

Teknisk
Ståbi®

Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Teknisk Ståbi ®

25 25. udgave

ISBN 978-87-571-2990-8

9 788757 129908

praxis.dk

varenr. 44032-1 

Solid Wood er vores seneste web-baserede værktøj som hjælper rådgivende ingeniører, byg-
ningskonstruktører og håndværkere med at finde og dokumentere den rette befæstigelses-
løsning.

Programmet er nemt at bruge, og gør det lettere at forstå og specificere de rette løsninger, ud 
fra f.eks. underlagets densitet, materialets karakteristika, korrosionskategori og belastning.

I 4 simple steps, finder Solid Wood frem til en konkret befæstigelsesløsning som er velegnet til 
det specifikke projekt. Specifikationerne kan printes ud og bruges som dokumentation.  

Solid Wood værktøjet er gratis at anvende og kræver ikke installation | www.strongtie.dk

Find den rette skrue
SOLID WOOD

Teknisk_Staabi_25-udgave_omslag_44032-1.indd   Alle sider 03-01-2019   14:27:03

  VALTER LOLL & JØRGEN MEINERTZ  

1. UDGAVE

Kvalitets- 
styring 
BIND 1

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er et opslagsværk til brug i industrien og til under- 
visningen på mellemlange og videregående uddannelser. Bogen gi-
ver en grundig indføring i kvalitetsbegrebet og gennemgår, hvordan  
man leder og udfører kvalitetsstyring efter TQM-principper. Den 
dækker alle firmaets aktiviteter fra produktudvikling og produk- 
tion efter lean- og Industri 4.0-principper til distribution, service og 
vedligehold. Desuden behandler den udvikling af software, service- 
fag og internethandel ud fra kvalitetsstyringsperspektivet.

De teoretiske kapitler er beriget med eksempler fra både offentligt 
kendte sager og  forfatterens eget virke som auditor og kvalitetsmed-
arbejder.

Dette er bind 1 af Kvalitetsstyring og Måleteknik. Bøgerne er 
skrevet af Valter Loll og Jørgen Meinertz.

Hovedforfatter af Kvalitetsstyring er HD og akademi- 
ingeniør og  Valter Loll, der har lang undervisnings- 
erfaring i kvalitetsstyring, statistik, pålidelighed og 
test. Han har i over 40 år arbejdet med kvalitetssty-
ring og været lead auditor for ISO 9001, QS-9000 samt 
tillægskravene for CE-mærkning. Har arbejdet hos 
B&O, Terma, DELTA-Force, Nokia og Novo Nordisk og 
har i 29 år været aktiv i standardiseringskomitéen IEC 
TC56, heraf 9 år som formand. Derudover har han i en 
årrække undervist på Aarhus Universitet (Handels-
højskolen).

  ISBN: 978-87-571-2888-8                    praxis.dk

9788757128888                        Varenr. 134001-1

Ingeniørgeologi 
Inga Sørensen

Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Ingeniørgeologien omfatter det spændende krydsfelt mellem geologi og  
geoteknik under jordens overflade. Forud for bygge- og anlægsprojekter  
undersøges områdets terrænforhold, grundvandsforekomster og jordlag  
ved hjælp af boringer og andre metoder. Det skal fastslå typer af jordarter  
og deres tekniske egenskaber til brug for bl.a. fundering. 

Et væsentligt sigte med lærebogen er at gøre læseren i stand til at tolke et 
område og dermed vurdere de forventede jordarter og grundvandsforhold  
på en given lokalitet. Fremgangsmåden ved tolkning er illustreret ved gode 
eksempler. Her er der gjort flittig brug af de geologiske arkiver, kort og bore- 
data, som i dag er tilgængelige via internettet. Dette gør Ingeniørgeologi unik 
på markedet. 

Lærebogen giver en grundig indføring i Danmarks geologi med emner som 
danske jordarter, vandet i jorden, boringer og indvinding og lagring af varme. 
En introduktion til den overordnede geologiske udvikling leder videre til et 
centralt element i midten af bogen: En detaljeret, systematisk gennemgang af 
de sidste 100 mio. års fem tidsperioder repræsenteret i de øvre jordlag med 
fokus på processer, kendetegn, udbredelse, geotekniske forhold og råstoffer. 

Målgruppen er primært ingeniørstuderende på bygningsingeniøruddannel-
serne. Derudover henvender bogen sig til forsyningsingeniører, brøndborere, 
bygge- og anlægsfolk og andre, der har behov for at vide noget om vandet i 
jorden, boringer, data og kort samt jordarter og deres forekomst i Danmark. 

Bogen er rigt illustreret og rummer spørgsmål til selvevaluering som afrun-
ding på kapitlerne. Overskuelige tabeller samler de væsentligste informatio-
ner. I appendiks findes en oversigt over mineralerne i de danske jordarter,  
en beskrivelse af den pladetektoniske model samt en udførlig vejledning til, 
hvordan man foretager en boreprøvebeskrivelse i praksis.
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praxis.dkISBN 978-87-571-2918-2

978-87-571-2918-2  varenr. 124007-1

9 788757 129182

ISBN 978-87-571-2918-2

Ingeniørgeologi

omslag_Ingeniørgeologi_tryk.indd   1 17-01-2019   13:52:16

TEKNISK STÅBI®

Af Bjarne Chr. Jensen (faglig red.)

Praxis – Nyt Teknisk Forlag, 
25. udgave, 2019
440 sider
ISBN 978-87-571-2990-8

KVALITETSSTYRING
Af Valter Loll og Jørgen Meinertz

Praxis – Nyt Teknisk Forlag, 
1. udgave, 2018
352 sider
ISBN 978-87-571-2888-8

INGENIØRGEOLOGI
Af Inga Sørensen

Praxis – Nyt Teknisk Forlag, 
1. udgave, 2019
240 sider
ISBN 978-87-571-2918-2

ANVENDT ELEKTROTEKNIK 
– ELEKTRISKE MASKINER
Af Finn Lauritsen

Praxis – Nyt Teknisk Forlag, 1. udgave, 2018
296 sider, ISBN 978-87-571-2913-7

Nye generationer kræver nye 
stærke læremidler, der matcher 
fremtidens behov

Praxis startede oprindeligt som for-
lag tilbage i år 1900 og har dermed 
næsten 120 års erfaring med at 
udvikle læremidler. Forlaget har en 
lang historie og ikke mindst en stor 
viden, erfaring og indsigt i uddannel-
sessektoren.

Praxis udgiver bl.a. undervisning-
smaterialer til videregående uddan-
nelser, opslagsværker og faglitteratur 
til undervisere og private. Vi udgiver 
både papirbøger, rene digitale mate-
rialer og kombinationer, alt efter hvad 
der tjener formålet bedst. Vi er certif-
iceret Moodle-partner, og Moodle er 
en vigtig del af vores digitale profil.

Fælles for aktiviteterne i Praxis er, 
at det primært handler om udvikling 
af læremidler, fagstof og digitale 
løsninger i høj kvalitet. Vi har bl.a. 
fokus på udgivelser til korte og 
mellemlange videregående uddan-

nelser, lange videregående uddan-
nelser og det private marked. Vores 
undervisningsmaterialer bruges bl.a. 
andet på en række af landets univer-
siteter og erhvervsakademier. Praxis 
udgiver ledelseslitteratur og bøger til 
ingeniører, maskinmestre og lignende 
tekniske uddannelser.
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Sorgen er kommet i centrum for det moderne menne-
skes refleksioner over sig selv og over livet. Udbuddet af 
bøger, tv-programmer, film og musik om sorg er stort. 
Endvidere er en ny psykiatrisk diagnose for ‘vedvarende 
sorglidelse’ på vej. Men sorg er ikke en sygdom, som kan 
overkommes. Den er derimod et livsvilkår for menne-
sker, der evner at knytte sig til andre i kærlighed.

I denne bog udfolder Svend Brinkmann  – blandt andet 
gennem eksempler fra litteraturen, kunsten og teatret –  
sorgens væsen og det vilkår, det er at leve med sorgen. Og 
han diskuterer, hvad sorgen fortæller om os som menne-
sker, der formår at elske trods dødens uomgængelighed.

      det
sørgende 
dyr

9 7 8 8 7 7 2 0 4 2 0 1 5

I S B N  9 7 8 8 7 7 2 0 4 2 0 1 5

Svend Brinkmann (f. 1975) er professor 
i psykologi på Aalborg Universitet. Han 
interesserer sig særligt for den stigende 
anvendelse af psykiatriske diagnoser. Med 
fokus på den kulturelle betydning af denne 
stigning har han udgivet bøgerne Diagnoser 
(med Anders Peter sen) og Det diagnosticerede 
liv. Herud over er han forfatter til en række 
bøger, blandt andet Identitet, Stå fast og Gå 
glip. I 2015 modtog han DR’s formidlings-
pris, Rosen kjærprisen.

Med udgangspunkt i forsknings projektet  
Sorgens kultur fremlægger Svend Brink-
mann i Det sørgende dyr en teori om sorg. 
Han viser, at sorgen er et fænomen, der 
både er forankret i kroppen og i kulturens 
fælles liv, og han stiller sig kritisk over for 
den aktuelle sygeliggørelse af sorgen.

Foto: Lisbeth Holten

det sørgende dyr  |  Svend Brinkm
ann

“
For et væsen, der både har fået 
den gave og den forbandelse at 
være forbundet til andre, er sor-
gen en følgesvend livet igen-
nem. Sådan er vi som menne-
sker. Selv om den sorgfulde og 
melankolske grundtone i livet 
er blevet ganske umoderne i 
vores positivitetsorienterede 
og lykke fokuserede tid, er der 
grund til at dvæle ved denne 
tone, da den er udtryk for no-
get dybt menneskeligt. 

”Fra bogens indledning

“Brinkmann next level”  
Information

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Politiken

 
Berlingske

 
Nordjyske

“Tæt på at være årets vigtigste udgivelse … 
Forbilledligt formidlet i en uprætentiøs tone, 
intelligent og med stort vidensoverskud.”
Anne Sophia Hermansen, Berlingske

“Bogen udfylder et tomrum og sam-
ler et felt. Det lykkes Brinkmann at 
opbygge en sorgens fænomenologi 
støttet af konstruktivisme og rig på 
historisk overblik, ny viden og nye 
perspektiver. Bogen bliver også per-
sonligt vedkommende.”

Ole Fogh Kirkeby, Politiken

FØRENDE INDEN FOR FAGBØGER: 
PÆDAGOGIK, FILOSOFI 

OG  PSYKOLOGI 

Forlaget Klim har en bred udgiv-
elsesprofil. Årligt udgiver vi ca. 50 
nye titler, hvoraf cirka to tredjedele er 
fagbøger - fortrinsvis inden for det 
pædagogiske og filosofiske. 

Klim forestår udgivelsen af filo-
sofiske værker i dansk oversættelse 
af bl.a. Hannah Arendt og Martin Hei-
degger, men vi udgiver også danske 
tænkere fra fortid og nutid som fx 
K.E. Løgstrup og Svend Brinkmann. 
Inden for det pædagogiske udgives 
ligeledes værker af såvel danske 
topnavne, fx Lene Tanggaard, som 
udenlandske tænkere som Gert J. 
Biesta og Wolfgang Klafki.

Ud over disse hovedområder pri-
oriterer vi en lang række felter: 
psykologi, sociologi og organisa-
tionsteori, kulturhistorie og -teori. Vi 
samarbejder med danske og interna-
tionale forskningsmiljøer og vægter 
at præsentere den nyeste forskning i 
vores faglitterære udgivelser.

Klim er en del af den bibliometriske 
forskningsindikators (BFI) autoritet-
sliste over pointgivende forlag. Vi 
benytter fagfællevurdering på ud-
valgte udgivelser og serier og sikrer 
derigennem høj faglig kvalitet. 
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Det er mig en fornøjelse at byde 
velkommen til WeCare4u A/S. Jeg 
byder velkommen i en hverdag hvor 
ambitioner og perfektion er nøgleor-
dene.

WeCare4u A/S er en virksomhed eta-
bleret på baggrund af en samfundss-
kabt problemstilling. Verden ændrer 
sig konstant og mange mennesker 
er nødsaget til at løbe stærkere for at 
få hverdagen til at hænge sammen. 
Øgede forventninger og krav til ens 
præstationer på arbejdet, i hjemmet, 
i fritiden osv. presser os og skaber 
travlhed og stress - med en travl 
hverdag ser jeg tit én bestemt ting 
der bliver glemt:
Nemlig en selv.

Jeg har selv fundet min egen løsning, 
og denne løsning førte til ideen og 
skabelsen af WeCare4u A/S. Min 
vision blev at hjælpe folk, som glem-
mer at passe på sig selv. Al arbejde 
slider på kroppen og vi ser mange 
mennesker, som gennem tiden får 
dårlig ryg, dårlige ben, slid i nakken 
osv. En undersøgelse fra Videncenter 
for Arbejdsmiljø viser, at hele 80 % af 

befolkningen i løbet af et par år får 
ondt i ryggen. En måde at forebygge 
skader og vedligeholde kroppen er 
massage, da massage løsner op og 
derefter styrker kroppen.

For mig er den ideelle massage en 
massage, som altid står til rådighed 
uanset tidspunkt og en massage, 
hvor jeg helt selv kan styre, hvor jeg 
har lyst til massage og i hvor lang 
tid. Massagestolen gør mig og min 
familie uafhængig og skaber en 
masse velvære. En perfekt løsning i 
en stresset og travl hverdag.

Mange leder efter en løsning på 
bedre velvære. Jeg har fundet min.

Søren Ciltik, direktør
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Når du er medlem af en af de organi sationer,  
vi samarbejder med, kan du få en studie konto  
hos Lån & Spar. Med 5 % på kontoen kan du  
faktisk få penge ud af at have penge i banken  
– og hvis du skal bruge en kasse kredit på op  
til 50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.

Der er meget mere. Se alle dine fordele  
på studiekonto.dk. Eller send en mail til  
studiekonto@lsb.dk eller ring på 3378 2000  
og book et møde.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privat øko nomi  
hos os og være medlem af en af de organi sationer, vi samarbejder med.  
Du får studiekontoen på bag grund af en almindelig kreditvurdering. Du kan 
have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele  
din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkost ninger efter tre  
måneder. Stiftelses omkostninger 0 kr., debitorrente (variabel) 5,09 %, ÅOP 5,09 %.  
Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og 
uden faste afdrag. Alle rente satser er variable og gældende 1. november 2018.  

Studiekonto – ganske kort
 Du får 5 % i rente på de første 20.000 kr.  

– derefter 0,00 %
 Vælg en kassekredit på op til 50.000 kr.  

Du betaler kun 5 % i rente
 Visa/Dankort og MasterCard – med samme 

pinkode 
 StudieOpsparing – som giver 0,25 % på HELE 

opsparingen
 Gebyrfri hverdag
  Behold dine fordele i op til 3 år efter endt studie
 Søg nemt og hurtigt via mobilen. 

Download app’en Zapp og søg om en studiekonto.

Få Danmarks
absolut bedste 
studiekonto

på din
studiekonto

Studie_Messe_Aarhus_Annonce_148x210.indd   1 03/01/2019   12.37

Vælg en bank, der giver dig overskud 
til lidt ekstra, mens du studerer
Hvis du er i gang med din drøm-
meuddannelse kan du få masser 
af fordele med Danmarks bedste 
studiekonto hos Lån & Spar. Du får 
en samlet pakke med en lønkonto 
med høj rente og en billig kassekred-
it. På den måde kan du nemt gøre det 
sjovere at være studerende. 

Du kan søge Danmarks bedste 
studiekonto, hvis du er medlem af en 
af de organisationer, vi samarbejder 
med. Lån & Spar er nemlig ejet af 
mere end 45 faglige organisationer. 
En bank for fælleskaber.  Drevet af 
mennesker til mennesker. Se om du 
kan få fordele på studiekonto.dk.

Studiekonto – ganske kort
• Du får 5 % i rente på de første 

20.000 kr. – derefter 0 %
• Vælg en kassekredit på op til 

50.000 kr. Du betaler kun 5 % i 
rente

• Visa/Dankort og MasterCard – 
med samme pinkode

• StudieOpsparing – som giver 
0,25 % på HELE opsparingen

• Gebyrfri hverdag

• Behold dine fordele i op til 3 år 
efter endt studie

• Søg nemt og hurtigt via mobilen. 
Download app’en Zapp og søg 
om en studiekonto.

Det med småt 
Til din studiekonto kan du vælge 
en kassekredit på op til 50.000 kr. 
Debitorrenten er 5,09 %, det svarer til 
åop på 5,09 %. (åop er beregnet på 
samlet kreditbeløb 50.000 kr., 100% 
udnyttelse og løbetid på 5 år).
Du får Studiekontoen på baggrund 
af en almindelig kreditvurdering. 
Du skal blot samle hele din pri-
vatøkonomi hos os og være medlem 
af et af de fagforbund vi samarbejder 
med. Alle rentesatser er variable og 
gældende pr. 1. november 2018.

Søg studiekontoen direkte 
fra din mobil
Søg studiekontoen i Lån & Spars 
app ’Zapp’, så får du svar med det 
samme. Her kan du også skrive 
beskeder til os. Du er selvfølgelig 
også altid velkommen til at ringe til 
os på telefon 3378 2000.



20 21

Leading the Way in Science, 
Technology and Health

Our next-generation medical 
learning platform, ClinicalKey 
Medical Education is making it 
easier for students to study and  
turn information into knowledge. 
The platform gives students  
access to over 200 key medical 
education textbooks, 850 associated 
videos, and 88,000 images, even  
in offline environments. It also  
allows staff to structure student  
learning through quality assured  
resources which are aligned to  
the university’s curriculum.

Please attend our presentation on  
Tuesday, 5 March at 3pm or 
Wednesday, 6 March at 11am. Visit 
the Elsevier stand to find out how 
you and your students can benefit 
from ClinicalKey Medical Education. 

If you can’t stop by, feel free to email 
us at Els-education@elsevier.com. 

Interested in learning more?  
Visit elsevier.com/ckmeded

Empowering Knowledge™  
Technological advancement and 
the data revolution have pushed the 
boundaries of science and medicine. 
Discoveries unimaginable a genera-
tion ago are uncovered every day. 

At Elsevier, we recognise the poten-
tial for scientists and clinicians to 
find new answers, reshape human 
knowledge and tackle the most ur-
gent global crises.

We want to make analysis easier 
for everyone working in science and 
medicine, enabling them to manage 
their work more efficiently and spend 
more time making breakthroughs.

That’s why Elsevier is evolving.

Growing from our roots in publishing, 
we’re creating analytical solutions 
to serve the needs of science and 
health.
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We make 3D printing unmistakable!

Print i alt fra PLA og ABS til komplekse polymerer 
som kul eller glas fyldt nylon, Ultem og PEEK.

 
Vi hjælper dig til at komme godt i gang med din næste 3D printer.

BRUGERVENLIGE 
3D PRINTERE

FDM SLS SLA

Til industri, uddannelse 
og forskning

Tel: +45 70 203 572
Fax: +45 22 433 680

info@cadsys.dk

Aalborgvej 32
9575 Terndrup

Danmark

CAMCAD 3D PRINT

Buris Briller
Ferdinand Sallings Stræde 4
 +45 86 13 70 10
briller@buris.dk

CADSYS Scandinavia ApS er lever-
andør af software løsninger og 3D 
printere, til industri, forskning og 
uddannelse. 

Vi har produkter indenfor 3 segment-
er 3D printere, 3D tegneprogrammer, 
og fremstillingssoftware til spån-
tagende bearbejdning.

3D print
Vores løsninger til 3D print spænder 
fra brugervenlige løsninger til high 
end applikationer til industri og for-
skning. Vi har løsninger i FDM, SLS 
og SLA/DLP 

Vi har markedets mest brugervenlige 
3D printer Sindoh, der kan betjenes 
af alle, fra folkeskoleelever til industri 
kunder og perfekt til alle der bare vil 
have det nemt. 

Vi har tekniske løsninger fra Roboze 
og Vshaper, til print i high perfor-
mance polymerer, som PEEK, Ultem 
og Nylon med glas eller kulfiber fyld. 
Fra Sintratec har vi markedets 
billigste SLS produktions printer og 
desktop SLS-printere, der er perfekte 
ti universiteter, forskning og erh-

vervsskoler, der har brug for at 3D 
printe med Laser sintrering.

Vi har også markedets eneste 100% 
emissionsfri og mest miljørigtige 3D 
printer fra Rize inc., der er en FDM 
hybridprinter med inkjet teknologi. 
Teknologien bruger en COP polymer 
der er dobbelt så stærk som ABS, og 
kan ligge farve ind i lagene. Printeren 
kan enten leveres med monokrome 
eller CMYK-farver og har en unik 
funktion i at generere support lag, 
der sikrer pæne overflader og nem 
postprocessering.

3D CAD 
Vi leverer også de mest brugerven-
lige tegneprogrammer fra Space-
Claim, der kan åbne og editere i alle 
filformater og kort indlæringsfase. 
SpaceClaim er perfekt til design-
fasen og er 4-5 gange hurtigere at 
anvende. 
SpaceClaim er unik til at arbejde 
med scannede filer og lave reverse 
engineering.

Mød os på messen og få en 
præsentation af hvordan vi kan 
hjælpe jer!
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Ring på 65 65 65 63  
group@benns.dk  

benns.dk

Skræddersyede, billige 
studieture i 2019

Når du køber studieturen hos BENNS, får du: 
• 55 års erfaring • Lave priser • Skræddersyet produkt 

• Tidsbesparelse • Hjælp til fagligheden • Egen rejsekonsulent 
• 24H vagttelefon

4.645New York | Fly | 7 dg/5 nt.*

5.435Beijing | Fly | 7 dg/5 nt.

2.154Firenze | Fly | 5 dg/4 nt.

1.498Budapest | Fly | 5 dg/4 nt.

1.748Edinburgh | Fly | 5 dg/4 nt.

2.495Reykjavik | Fly | 5 dg/4 nt.*

1.695London | Fly | 5 dg/4 nt.

1.598Barcelona | Fly | 5 dg/4 nt.

2.545Lissabon | Fly | 5 dg/4 nt.

1.698Dublin | Fly | 5 dg/4 nt.

1.915Rom | Fly | 5 dg/4 nt.

5.478Boston | Fly | 7 dg/5 nt.*

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i fly på økonomiklasse, overnatning på hotel eller hostel i 
flersengsværelser inkl. morgenmad. For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur. 
* New York, Boston og Reykjavik er eksklusive morgenmad.

Skræddersyede studierejser til hele 
verden med BENNS
Hos BENNS ved vi, at en studietur er 
en vigtig del af uddannelsesforløbet, 
og vi ved også, at det er i dag vigtigere 
end nogensinde før, at fagligheden er i 
højsædet, samt at der er en høj grad af 
faglighed på studierejsen.

BENNS har i mere end 50 år arrangeret 
skræddersyede, faglige skolerejser og 
studieture for både folkeskoler, gym-
nasier, handelsskoler, efterskoler, un-
gdomsskoler og højere læreanstalter. 
Vores enorme erfaring med arrangering 
af studierejser betyder tilbyde et gen-
nemprøvet og fleksibelt produkt, der 
sparer læreren for en masse tid og ar-
bejde med planlægningen samt sikrer 
klassen en udbytterig studietur fyldt 
med fagligt såvel som socialt indhold 
til markedets måske billigste priser.

Sikkerhed på jeres studietur
En studietur er ensbetydende med et 
besøg i andre lande med andre normer 
end de danske. Dette er vigtigt at være 
bevidst omkring. Vi har lavet en video 
om dette emne - se den på benns.dk.

Jeres egen personlige rejsekonsulent 
følger jeres studietur helt til dørs inden 

afrejse, og vores 24-timers hotline-
service sikrer, at der også er sikkerhed 
under rejsen, såfremt uventede ting 
skulle opstå.

BENNS er jeres sikre, trygge partner og 
vi er garanterer, at studieturen arrang-
eres i henhold til jeres ønsker og behov 
samt til den aftalte pris og tid.

På studierejse? Vi gør arbejdet for jer!
Bestil jeres studietur hos BENNS, så 
får I en studierejse, der er skrædder-
syet helt efter jeres behov til marke-
dets måske bedste priser.

Vi har ligeledes meget stor fokus på, at 
alle vores studieture har et højt fagligt 
indhold uden at gå på kompromis med 
det sociale aspekt. Vi tager os af alt 
det praktiske fra start til slut - så skal I 
blot læne jer tilbage og nyde turen!

• Mere end 50 års erfaring med 
studieture

• Skræddersyede og fleksible  
studieture

• Stort udvalg af faglige studiebesøg
• Vi tager os af alt det praktiske
• Et trygt og sikkert valg
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Blackboard
Blackboard is a leading education 
technology company for teaching, 
learning and student engagement. 
Founded in 1997 and headquartered 
in Washington D.C., we serve clients 
in more than 90 countries, support-
ing more than 100 million users. 

We are education community’s 
partner in change. We believe that 
everyone—regardless of geogra-
phy, financial ability, stage of life or 
learning style— deserves access to 
education and a connected support 
system. That’s why our focus is on 
helping institutions meet the needs 
of their students by providing an 
education technology platform that 
enables a seamless connected expe-
rience across multiple solutions and 
devices, delivers data-driven insights 
that are accessible, relevant and 
actionable, and empowers a portfolio 
of solutions that are open, scalable 
and integrated. 

Blackboard offers an unmatched 
portfolio of cloud-based products, 
including learning management 
systems, online collaboration and 

analytics solutions, anti-plagiarism 
and accessibility tools, and mobile 
apps. Our education technology plat-
forms work to improve every aspect 
of the education experience. We also 
provide strategic, technical, analytics 
and educational consulting services. 
From universities to professional 
training and fully online learning en-
vironments, we have the technology 
and expertise to help organizations 
and students succeed.

If you’re looking for proven solutions 
that continuously evolve to meet 
your learners needs, join our session 
on Tuesday 5 March | 13:00 - 13:30 
or Wednesday 6 March | 14:00 - 14:30 
or drop by our exhibition booth for 
more details on Blackboard Learn 
Ultra, our flagship Learning Manage-
ment System; Blackboard Ally, our 
accessibility and inclusion tool; and 
eTeacher, our Professional Digital 
Teaching and Learning Series,.
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www.panopto.com  |  +44 (0)20 3137 5955  |  eu@panopto.com

Video learning
made easy

Panopto ULF Denmark A5 Advert March 2019 AW.indd   1 14/02/2019   16:17

The leading education video platform 
Panopto helps universities and 
businesses create searchable video 
libraries of their institutional knowl-
edge. Since 2007, Panopto has been 
a pioneer in video content man-
agement systems, video capture 
software, and inside-video search 
technology. 

Universities worldwide use 
Panopto for: 

Video content management
Panopto’s industry-leading video 
content management system (video 
CMS) makes it simple to store and 
manage new and existing videos, 
including lectures, flipped classroom 
recordings, campus events, guest 
presentations, athletics competi-
tions, alumni outreach, live webcasts 
and more. 

Lecture capture
Panopto is the only lecture capture 
system built with the flexibility to re-
cord any combination of video sourc-
es, in any configuration, in class-

rooms of any size. Panopto scales 
with ease to meet institutions’ needs 
— from small departmental deploy-
ments to campus-wide installations.

Flipped classrooms
Using a Windows PC or Mac, users 
can record slides and other on-
screen content along with audio or 
video of the user presenting. These 
microlectures help students learn the 
key points they’ll need before class 
begins.
 
Student recording
Some subjects can’t be covered 
with a single view. Panopto’s unique 
support for multi-camera recording 
enables you to capture demonstra-
tions from multiple camera angles.

To find out more visit the Viducon/
Panopto stand in The Great Hall.
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Cambridge  Teacher   Development 

Inspire your professional development 
with over 50 online courses

• Written by experts

• Designed to meet your specific development needs

• Course lengths to suit you: 2 or 20 hours long

Teaching with 
Technology

For more about each course and a full list of courses, visit:

 cambridge.org/ctd/online-courses 

Lesson Planning and 
Classroom Management

How to Teach IELTS

Introduction to 
Educational 
Management

Developing 
Collaboration with 

Young Learners

Using Projects with 
Teenagers

 SECOND EDITION 

 cambridge.org/unlock 

Written by EAP experts, Unlock’s second edition uses the latest research  
in Critical Thinking to unleash your students’ academic potential.

Published January 2019 - Available Now!

Discover the  NEW  edition of our  
academic course Unlock!
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På University Learning Fair 
2019 kan du også møde:

Stakbogladen
Stakkevis af viden

Stakbogladen 
Studenterhes Hus, Fredrik Nielsens Vej 4
DK-8000 Aahus C. tlf. 86128844
books@stakbogladen.com

Stakbogladen Naturfag
Bygning 1533, Universitetsparken
DK-8000 Aarhus C.
naturfag@stakbogladen.com

Stakbogladen Birk
Birk Centerpark 15, AU Herning, 
DK-7400 Herning
stakbogladen_birk@stakbogladen.com

Stakbogladen Navitas
teknisk-boglade@stakbogladen.com
(åben som Pop-Up butik i forbindelse med 
semesterstart - Resten af året Studenternes Hus)
www.tekniskboglade.dk

www.stakbogladen.dk

 Hvem er Stakbogladen?
 

 Stakbogladen er din professionelle servicebutik for videregående  
 uddannelser, der er bindeled mellem udgivere af lærebøger og an- 
 det indhold til undervisning af studerende , samt  materialer som  
 underviser og beslutningstager har behov, for at skaffe de bedste 
 pædagogiske værktøjer til brug i undervisningen.

 Vi har 4 servicebutikker:
 Studenternes Hus, Naturfag (AU bygn. 1533), Birk Centerpark og  
 Pop-UP butik på Navitas i forbindelse med semesterstart (Resten  
 af året Studenternes Hus).

 Vi importerer alle udenlandske bøger og materialer selv, dog bru- 
 ger vi en dansk mellemhandler. når det drejer sig om bøger fra   
 andre skandinaviske lande. Vi har gennem årene opbygget gode  
 relationer til de fleste udenlandske og danske forlag. Vi trykker og  
 distribuerer også noter og kompendier.

 Stakbogladen varertager også salg og distrbution af Aarhus Uni- 
 versitets merchandise.

 Personale:
 Vi har 6 fastansatte og for tiden 4 studentermedhjælpere. De   
 fastansatte har relevant brancheuddannelse og været   
 ansat i firmaet i rigtig mange år, hvilket gør vi er i stand til at give  
 en professionel service.
  

STUDENTERPRÆSTERNE
VED AARHUS UNIVERSITET

How to Denmark
Center f/ Undervisningsudvikling & 
Digitale Medier, Aarhus Universitet
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NOTER

Stakbogladen
Stakkevis af viden
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Studenterhes Hus, Fredrik Nielsens Vej 4
DK-8000 Aahus C. tlf. 86128844
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Birk Centerpark 15, AU Herning, 
DK-7400 Herning
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 Stakbogladen er din professionelle servicebutik for videregående  
 uddannelser, der er bindeled mellem udgivere af lærebøger og an- 
 det indhold til undervisning af studerende , samt  materialer som  
 underviser og beslutningstager har behov, for at skaffe de bedste 
 pædagogiske værktøjer til brug i undervisningen.

 Vi har 4 servicebutikker:
 Studenternes Hus, Naturfag (AU bygn. 1533), Birk Centerpark og  
 Pop-UP butik på Navitas i forbindelse med semesterstart (Resten  
 af året Studenternes Hus).

 Vi importerer alle udenlandske bøger og materialer selv, dog bru- 
 ger vi en dansk mellemhandler. når det drejer sig om bøger fra   
 andre skandinaviske lande. Vi har gennem årene opbygget gode  
 relationer til de fleste udenlandske og danske forlag. Vi trykker og  
 distribuerer også noter og kompendier.

 Stakbogladen varertager også salg og distrbution af Aarhus Uni- 
 versitets merchandise.

 Personale:
 Vi har 6 fastansatte og for tiden 4 studentermedhjælpere. De   
 fastansatte har relevant brancheuddannelse og været   
 ansat i firmaet i rigtig mange år, hvilket gør vi er i stand til at give  
 en professionel service.
  



Mere end 14 år med professionelle UniversitetsMesser 
www.apuniversitysolutions.dkA&P

University Solutions
TM

R

facebook.com/apuniversitysolutions/

MESSEN FOR PRODUCENTER OG UDBYDERE  
AF ANALOGT OG DIGITALT UNDERVISNINGSMATERIEL  

TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER!


