
Nye perspektiver og faglig 
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Grøn omstilling
tema

Samfund & organisationer
tema

side 04. internationalt klimadiplomati

– forstå og form den grønne omstilling

side 10. propaganda og desinformation

– på sociale medier

side 06. ja tak, gerne i min baghave

– Lokal involvering og samarbejde om  
vedvarende energisystemer

side 08. miljøøkonomisk grundviden

– den nyeste forskning

side 12. økonomers verdensbillede

– økonomi for ikke-økonomer

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, skal der 

skabes substantielle forandringer på alle niveauer, fra det 

enkelte individs konkrete handlinger til de beslutninger, 

der træffes i de store internationale fora. Er du blandt 

dem, der skal skubbe på forandringerne? Få indsigt i den 

nyeste forskningsbaserede viden på disse kurser: 

Vi står i en verden med mange og komplekse udfordringer 

for samfundet, organisationer og private virksomheder.  

At handle på disse udfordringer kræver, at vi forstår dem  

i dybden. Vil du have et godt fundament for at arbejde  

med nutidens store udfordringer? Få indsigt i den nyeste 

forskningsbaserede viden: 

fotos: unsplash.com, pexels.com, rawpixels.com



Hjernen & psykologien
tema

Samfundsfaglige metoder 
tema

side 14. hjerneprocesser

– et grundkursus om hjernens funktion og kognition

side 16. screening af apopleksipatienter

– oplæring i Oxford Cognitive Screen (OCS)

side 18. moderne metoder

– til måling af kausale effekter

side 20. machine learning in finance

– from black box to useful business tool

side 22. skriv levende om liv

– skønlitterære greb i faglige tekster

Vores forståelse af hjernen udvikler sig løbende.  

Arbejder du med mennesker med forskellig grad  

af hjernesygdomme, hjerneskader eller udviklings- 

forstyrrelser? Få indsigt i den nyeste viden på området:

De samfundsfaglige metoder udvikler sig løbende.  

Nye metoder kommer til, og nye teknologier giver  

nye muligheder, men skaber også nye udfordringer.  

Bliv opdateret på den seneste udvikling inden for  

de samfundsfaglige metoder: 



grøn omstilling  ·   4

 Københavns Universitet 
 21/8, 28/8 og 4/9 2023
 Alle dage kl. 9-16
 Tilmeldingsfrist: 1/7 2023
 Kr. 18.000 pr. deltager for de tre dage

Vil du gerne vide, hvordan din organisation eller virksomhed bedst kan forme den internationale kli-

madagsorden? På kurset om internationalt klimadiplomati vil toneangivende gæsteforelæsere fra pri-

vatsektoren, tænketanke og klimaforhandlere give dig et unikt indblik i beslutningsprocesserne bag 

de lukkede døre, mens kursuslederne vil give dig et overblik over aktører og processer i og omkring 

internationale klimadiplomatiske forhandlinger i FN og EU.

Du får også værktøjer til selv at deltage i og forme de internationale klimadiplomatiske forhandlin-

ger. Dette sker gennem simulationer af klimaforhandlinger og individuel feedback, der forankrer 

indsigter fra kurset i din organisation. Undervisningen vil være case-baseret med udgangspunkt i ak-

tuelle processer, herunder COP-forhandlinger og EU’s Green Deal.

internationalt klimadiplomati 
– forstå og form den grønne omstilling

Grøn omstilling
tema

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/60

https://samf.nemtilmeld.dk/60/


5  ·  grøn omstilling

DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

• Værktøjer til, hvordan din organisation eller virksomhed kan øve indflydelse og gøre sig gældende  
på den internationale, klimapolitiske dagsorden. 

• En konkret handlingsplan for, hvordan din organisation kan styrke sin påvirkning af international 
klimapolitik, med løbende feedback undervejs.

• Indgående indsigt i internationale klimadiplomatiske forhandlinger i FN og EU, herunder  
Danmarks rolle i forhandlingerne. Du får en nuanceret forståelse af de relevante aktører,  
herunder privatsektoren, civilsamfundet og statslige aktører.

• Adgang til et klimadiplomatisk netværk, som du kan trække på i arbejdet med at gøre din  
virksomhed eller organisation til en endnu mere relevant klimadiplomatisk spiller. 

hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet dig, der søger et indblik i, hvordan klimapolitiske forandringer former din organisation eller virk-

somheds udvikling, og vil være med til at præge den klimadiplomatiske dagsorden. Kurset henvender sig derfor til 

medarbejdere, der arbejder med strategisk udvikling, internationale relationer, public affairs, klimadagsordenen og 

CSR i det offentlige, private og i civilsamfundet.

Kursets arbejdssprog vil være dansk, dog vil enkelte gæsteforelæsninger være på engelsk.

kursusledere

Michele Betsill, professor i global miljøpolitik, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Michele har i mere 

end 20 år forsket og undervist i miljøpolitiske emner med et særligt fokus på at undersøge og forstå ikke-statslige og 

sub-nationale aktørers rolle i lokal, national og international miljø- og klimapolitik. Michele har skrevet flere bøger og 

artikler om emnet og er blandt andet stiftende medlem af Earth System Governance Research Alliance. 

Jakob Dreyer, ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, sprogofficer i arabisk.

Simon Wandel, cand.scient.pol.,tidligere klimadiplomat ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles, chefkonsu-

lent i Klima- og Energiministeriet, ekstern lektor på Københavns Universitet.



 Københavns Universitet 
 23/10 og 6/11 2023
 Begge dage 9-16
 Tilmeldingsfrist: 23/9 2023
 Kr. 12.000 pr. deltager for de to dage

Hvordan involverer virksomheder og offentlige myndigheder borgere og interessegrupper, når man 

skal planlægge og etablere vindmøller, solcelleparker og Power-to-X-anlæg? Med udgangspunkt i 

konkrete eksempler fra Danmark og udlandet samt begreber som Not In My Backyard (NIMBY), 

energifællesskaber og demokratisk medborgerskab udforsker dette kursus forskellige former for in-

volvering og samarbejde med borgere og interessegrupper. Deltagerne vil i løbet af kursus arbejde 

med problemstillinger fra egen organisation eller virksomhed med en målsætning om at omdanne ri-

siko for modstand og protest til dialog og samarbejde. 

ja tak, gerne i min baghave 
– Lokal involvering og samarbejde om vedvarende energisystemer

Grøn omstilling
tema

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/63
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https://samf.nemtilmeld.dk/63/


DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

• Danske og internationale eksempler på, hvordan borgere og interessegrupper kan involveres,  
når man planlægger og etablerer vedvarende energisystemer. 

• Den seneste forskning om begreber som NIMBY, borgerinvolvering, energifællesskab og  
’social acceptance’. 

• Redskaber og modeller for en bæredygtig involvering af borgere og interessegrupper.
• Et netværk af ligesindede fra forskellige sektorer, der alle arbejder med samme formål.

hvem henvender kurset sig til?

Alle, der arbejder med at planlægge, etablere og drifte vedvarende energisystemer som fx vindmøller, solcelleparker 

og CCS- og PtX-anlæg, og som ønsker at få viden om og redskaber til at involvere borgere og opbygge stærke  

samarbejder med lokale fællesskaber. Kurset retter sig mod medarbejdere i private virksomheder såvel som i stat, 

kommune og civilsamfundsorganisationer. Det er både for dig, der skal facilitere egentlige samarbejder eller hørings-

processer, og for dig, der blot ønsker at forudse og forstå eventuel lokal modstand og kunne håndtere den bedre, hvis 

den opstår. 

kursusledere

Simon Lex, lektor i antropologi, Københavns Universitet og projektleder i MissionGreenFuels partnerskabet,  

missiongreenfuels.dk. Simon forsker i modstand mod opbygningen af nye vedvarende energisystemer som vindmøller, 

solceller og PtX-anlæg og arbejder med at udvikle modeller for samarbejde og engagement på tværs af private,  

offentlige og civile sektorer.

Kristoffer Ravnbøl, partner i Naboskab og ekspert i borgerinvolvering og konflikthåndtering, naboskab.dk

Matti Weisdorf, postdoc i antropologi, Københavns Universitet.

7  ·  grøn omstilling

http://missiongreenfuels.dk
http://naboskab.dk


 Københavns Universitet 
 27/4 2023 
 Kl. 9-16
 Tilmeldingsfrist: 1/4 2023
 Kr. 6.000 pr. deltager

Dette er kurset for dig, der skal udvikle eller påvirke national og international miljøpolitik og gerne 

vil gøre det vidensbaseret. På kurset dykker forskere fra Økonomisk Institut på KU ned i tre centrale 

klimapolitiske spørgsmål, som præsenteres og diskuteres med udgangspunkt i den nyeste viden:

• Hvordan spiller energi- og klimapolitikken sammen? Vedvarende energi er blevet konkurrencedyg-

tig, men er stadig forbundet med betydelige udfordringer og omkostninger. At balancere elmarke-

det kontinuerligt besværliggøres, når fluktuerende energikilder erstatter mere fleksible kraftværker.

• Hvad er de bedste instrumenter og virkemidler til at reducere CO2e-lækage? Et centralt tema for 

dansk klimapolitik, bl.a. eksemplificeret af den seneste aftale om en grøn skattereform fra juni 2022.

• Hvad betyder valg af diskonteringsrente for klimapolitiske prioriteringer på kort og langt sigt? 

Korrekt anvendelse af diskonteringsrenten er nødvendig, for at samfundet kan prioritere de mest 

effektive klimapolitiske instrumenter set i lyset af klimapolitikkens lange tidshorisont.

Kurset har fokus på at præsentere og debattere de politiske implikationer af disse tre spørgsmål.

miljøøkonomisk grundviden 
– den nyeste forskning

Grøn omstilling
tema

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/64
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https://samf.nemtilmeld.dk/64/


DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

• Indsigt i energi- og miljøøkonomiske udfordringer forbundet med omstilling til vedvarende energi. 
• Indsigt i mekanismerne bag CO2e-lækage og i omkostningseffektiv regulering af CO2e-lækage. 
• Den nyeste viden om diskontering i relation til klima- og miljøøkonomi. 

hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der arbejder med at udvikle eller påvirke den nationale og internationale miljøpolitik, og som har brug 

for grundviden inden for et eller flere af de nævnte områder for at skabe endnu mere vidensbaseret miljøpolitik. Som 

deltager forventes det, at du har en god forståelse for økonomisk teori, men der vil kun optræde få matematiske udtryk 

på kurset.

kursusledere

Peter Kjær Kruse-Andersen, adjunkt i økonomi, Københavns Universitet. Forsker bl.a. i EU’s kvotehandelssystem, 

miljøpolitikkens effekter på den teknologiske udvikling og CO2e-lækage. Han arbejder desuden med at udvikle  

GrønREFORM, en ny samfundsøkonomisk model til at udarbejde økonomiske analyser af grøn omstilling. Peter har 

tidligere arbejdet i De Økonomiske Råds sekretariat.

Frikk Nesje, adjunkt i økonomi, Københavns Universitet. Forsker bl.a. i diskonteringsrenten i klimaøkonomiske mo-

deller. Frikks ph.d.-afhandling udløste European Association of Environmental and Resource Economists’ pris for 

bedste afhandling. Med internationale kolleger har Frikk rådgivet økonomer i den amerikanske præsident Joe Bidens 

administration om valg af diskonteringsrente.

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi, Københavns Universitet. Forsker bl.a. i miljø-, ressource- og klimaøko-

nomi. Han er udpeget til at deltage i regeringens ekspertgruppe om en general CO2e-afgift i Danmark. Peter har tid-

ligere været formand for både Klimarådet og De Økonomiske Råd.

Rasmus Berg, postdoc i økonomi, Købenavns Universitet. Forsker i cirkulær økonomi samt miljø- og klimaøkonomi 

med fokus på energi og abatement. Han underviser desuden i ’Energy Economics of the Green Transition’ og arbejder 

med at udvikle GrønREFORM-modellen.

Janek Eskildsen, postdoc i økonomi, Københavns Universitet. Forsker i miljø- og klimaøkonomi med fokus på  

energi- og transportsektoren. Derudover arbejder han med at udvikle GrønREFORM-modellen og underviser i ’Energy 

Economics of the Green Transition’.

9  ·  grøn omstilling
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Samfund & organisationer
tema

 Københavns Universitet 
 11/10 2023 
 Kl. 9-16
 Tilmeldingsfrist: 1/9 2023 
 Kr. 5.000 pr. deltager

Europa står over for en lang række af potentielle hybrider trusler. Fænomener som påvirknings- 

kampagner, sabotage og læk går ofte hånd i hånd med manipulerende information, hvor formålet  

er at ændre vores holdninger eller adfærd. Kurset vil give dig en teoretisk forståelse af dynamikken 

bag online-propaganda og desinformation samt give et indblik i den seneste empiriske forskning på 

området. Kurset vil i høj grad tage udgangspunkt i eksempler fra Ruslands invasion af Ukraine og 

bruge dem til at forstå potentielle informationstrusler i Danmark. På kurset vil du deltage i øvelser 

og dialoger med de øvrige kursusdeltagere med det formål at forstå propaganda samt påvirknings-

kampagner på sociale medier og at diskutere strategier, der kan bruges til at modarbejde online- 

manipulation. 

propaganda og desinformation

– på sociale medier

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/65

https://samf.nemtilmeld.dk/65/


11  ·  samfund & organisationer

DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

• Teorier, der kan bruges til at analysere og modarbejde online-propaganda 
• Empiriske forskningsresultater fra forskellige lande om polarisering, mis- og desinformation  

online. Det inkluderer både forskning om omfanget af misinformation samt de faktorer, der  
driver spredningen. 

• Evidensbaseret overblik over de værktøjer, der kan bruges til at mindske online-manipulation. 
• Et indblik i, hvordan fremmede stater kan være med til at forfølge strategiske mål gennem  

online-manipulation.
• Et rum, hvor du sammen med de øvrige deltagere kan reflektere over, hvordan vi kan styrke  

samfundets resistens over for online-manipulation og hybride trusler.

hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der arbejder med sikkerhedspolitik, politisk kommunikation, PR eller journalistisk, og som gerne vil 

vide mere om de informationsmæssige trusler, som offentlige institutioner, virksomheder og samfundet mere bredt 

står over for. 

kursusleder

Yevgeniy Golovchenko, adjunkt ved Institut for Statskundskab og Copenhagen Center for Social Data Science 

(SODAS), Københavns Universitet. Yevgeniy specialiserer sig i politisk kommunikation i forbindelse med inter- 

nationale konflikter. En del af hans arbejde går ud på at integrere nye metoder fra datavidenskab i studier af  

politik og sociale medier. 

Yevgeniy har publiceret videnskabeligt arbejde om online-desinformation, propaganda og censur med særlig fokus 

 på Rusland og Ukraine. Han har været besøgende forsker på New York University, hvor han undersøgte Ruslands 

indblanding i præsidentvalg i USA i samarbejde med Center for Social Media and Politics, New York University. 

Yevgeniy har givet mange gæsteforelæsninger forskellige steder i verden – fra Berlin og Bern til Tokyo – og hans  

ekspertudsagn er blevet brugt i medier som The Washington Post, Time Magazine, CNBC og Wired. 



Samfund & organisationer
tema

 Københavns Universitet 
 16/5, 23/5 og 30/5 2023 
 Kl. 9-15 (16/5) og 10-15 (23/5 og 30/5)
 Tilmeldingsfrist: 1/5 2023
 Kr. 15.000 pr. deltager for de tre dage

Økonomiske spørgsmål står centralt i samfundsdebatten. At mestre det økonomiske sprog er en 

magtfaktor. Økonomi er derfor alt for vigtigt til at blive overladt til økonomer. I kurset får du  

indblik i, hvordan økonomer tænker. Du bliver introduceret til den økonomiske videnskabs nøgle- 

begreber og et par nedslag i den teorihistoriske udvikling. Dernæst bevæger du dig videre til, hvor-

dan økonomer skelner mellem korrelation og kausalitet og bruger empiri til at be- eller afkræfte  

teorier. Du får på ikke-teknisk vis gennemgået, hvordan økonomiske modeller fungerer, og hvordan 

økonomer bruger dem. Kurset slutter af med en gennemgang af aktuelle udfordringer i forhold til 

både konjunktur- og strukturpolitikken, herunder spørgsmål om den grønne omstilling og velfærds-

statens udfordringer. Underviserne vil løbende i kurset diskutere kritik af mainstream økonomisk 

tænkning og berøre heterodokse perspektiver.  Når kurset er afsluttet, er du rustet til at være en 

bedre medspiller for økonomer og ikke mindst en mere frygtindgydende modstander, der kan gå  

i clinch med økonomer på deres egen hjemmebane.

økonomers verdensbillede 
– økonomi for ikke-økonomer

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/66
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https://samf.nemtilmeld.dk/66/


DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

1. Du lærer at bruge centrale økonomiske nøglebegreber. 

2. Du lærer at forholde dig til udsagn om empirien bag økonomiske udsagn. 

3. Du lærer at forhold dig til resultaterne fra økonomiske modeller. 

4. Du lærer centrale perspektiver på konjunktur- og strukturpolitikken. 

5. Du lærer at vurdere kritik af mainstream økonomisk tænkning.

hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der arbejder med eller mod økonomer, men har en anden baggrund. Det kan være direkte i din egen 

organisation eller indirekte gennem samfundsdebatten, hvor økonomiske perspektiver på de spørgsmål, du arbejder 

med, ikke er til at komme uden om.

Kursets arbejdssprog vil være dansk. Kurset kræver intet forudgående kendskab til økonomi.

kursusleder

Jeppe Druedahl, lektor i økonomi, Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI), Økonomisk Institut, Køben-

havns Universitet. Skriver for Dagbladet Information. Forsker i spørgsmål om forbrug-opsparing, uligheder og kriser. 

Sidder i Finansministeriets modelfølgegruppe og ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte.

13  ·  samfund & organisationer
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Hjernen & psykologien
tema

Bliv introduceret til neuropsykologien og forholdet mellem hjerne og kognition. På kurset præsente-

res du for hjernens overordnede struktur, samt hvordan kognitive funktioner er organiseret i hjernen. 

Der er særlig fokus på forståelse af følgende kognitive funktioner: hukommelse, styringsfunktioner, 

social kognition/forståelse, opmærksomhed, sprog, læsning og visuel genkendelse. På kurset vil du få 

en gennemgang af både den teoretiske forståelse af funktionerne og de måder, de kan være nedsat el-

ler forstyrret på ved hjernesygdomme og udviklingsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i den 

voksne hjerne, men er relevant for alle, der arbejder med voksne eller børn med hjernesygdomme el-

ler hjerneskader, såvel som udviklingsforstyrrelser, der påvirker kognition og adfærd.

hjerneprocesser

– et grundkursus om hjernens funktion og kognition

 Københavns Universitet 
 14 og 15/9 2023  
 Begge dage kl. 9-16
 Tilmeldingsfrist: 1/8 2023
 Kr. 7.000 pr. deltager for de to dage

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/61

https://samf.nemtilmeld.dk/61/


15  ·  hjernen & psykologien

DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

• Grundlæggende kendskab til hjernens opbygning.
• Kendskab til konsekvenserne af forskellige hjernesygdomme og udviklingsforstyrrelser på: 

· De kognitive funktioner (hukommelse, styringsfunktioner, social kognition/forståelse,  
opmærksomhed, sprog, læsning og visuel genkendelse). 
· Selvforståelsen, følelseslivet og energiniveauet.

• Kendskab til de forskellige former for hensyn, du kan tage, når du arbejder med mennesker med 
kognitive udfordringer.

hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med personer med skader eller sygdomme, som påvirker hjernen, og ønsker 

en dybere forståelse af sammenhængen mellem hjernens struktur og funktion samt kognitive og følelsesmæssige 

funktioner. Du kan fx være lærer, pædagog, sygeplejer, ergo-/fysioterapeut eller lignende. Personer med kortere ud-

dannelser, som har erfaring med arbejde inden for området, vil også kunne have udbytte af kurset. 

kursusledere

Ro Robotham, autoriseret psykolog og adjunkt i psykologi, Københavns Universitet. Hendes forskning omhandler 

bl.a. kognitive udredninger ved neurologiske problemstillinger, herunder stroke og cerebral parese. Derudover under-

viser hun psykologistuderende, blandt andet i hjernens opbygning og funktion, samt hvordan man foretager neuro- 

psykologiske udredninger. Ro har tidligere været ansat som neuropsykolog på en neurologisk afdeling, hvor hun  

udførte neuropsykologiske udredninger af patienter med stroke og demens, samt på neurokirurgisk afdeling.

Randi Starrfelt, professor i neuropsykologi, Københavns Universitet, og specialist i klinisk neuropsykologi. Hendes 

forskning omhandler bl.a. kognitive og perceptuelle forstyrrelser efter hjerneskade og ved specifikke udviklingsforstyr-

relser. Hun er særlig interesseret i sprog, læsning og ansigtsgenkendelse. Randi har tidligere arbejdet klinisk inden for 

neurologi, rehabilitering og psykiatri. Hun er ansvarlig for kandidatuddannelsen i neuropsykologi og underviser bredt 

inden for området.



Hjernen & psykologien
tema

Oxford Cognitive Screen (OCS) er et screeningsredskab, der er udviklet til apopleksipatienter i den 

akutte fase. OCS tager 15-20 minutter at gennemføre og screener for vanskeligheder inden for fem 

kognitive domæner: sprog, hukommelse, opmærksomhed, talbearbejdning og apraksi.

OCS er oversat til dansk og anbefales af Sundhedsstyrelsen i publikationen ’Anbefalinger til  

nationale redskaber til vurdering af funktionsevne – hos voksne med erhvervet hjerneskade’, til  

opsporing af kognitive deficits hos apopleksipatienter tidligt i deres forløb. 

Undervisningen på dette onlinekursus er en kombination af oplæg fra underviseren og workshops, 

hvor du som deltager selv prøver kræfter med scoring af OCS og tolkning af resultater. Undervisnin-

gen er fordelt på to dage, og du skal mellem de to kursusgange anvende OCS i praksis.

screening af apopleksipatienter 
– oplæring i Oxford Cognitive Screen (OCS)

  Kurset forløber over to eftermiddage live 
på Zoom. 

  26/4 2023 kl. 12.30 – 16.00. 
3/5 2023 kl. 12.30 – 15.30. 

 Tilmeldingsfrist: 1/4 2023
  Kr. 1.500 kr. pr. deltager for de to halve 

dage

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/57
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https://samf.nemtilmeld.dk/57/


DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

På kurset får du viden om:
• De kognitive deficits hos apopleksipatienter, samt hvordan de relaterer sig til skadeslokalisation.
• Hvordan du anvender OCS: materiale, administration af testen, brug af normer og tolkning  

af resultater. 
• Testens fordele og begrænsninger.
• Særlige forbehold og opmærksomhedspunkter ved anvendelsen af testen.

hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder som sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd mv. i sundhedssek-

toren i den akutte fase, og som skal i gang med at anvende OCS.

Hvis du arbejder med genoptræning af apopleksipatienter efter udskrivelse, er du også meget velkommen, da OCS 

også i nogle tilfælde kan anvendes i denne fase. 

Oxford University Innovations har ophavsret over OCS. Du skal derfor søge om tilladelse/licens, inden du anvender 

redskabet. Du kan få tilladelsen gratis, hvis du arbejder på en offentlig institution. Det er IKKE et krav, at du som 

deltager på dette kursus har ansøgt om tilladelse forud for kursusstart. På kurset får du vejledning i at ansøge om 

tilladelsen.

kursusledere

Ro Robotham, adjunkt i psykologi, Københavns Universitet. Hun forsker bl.a. i kognitive udredninger ifm. neurologi-

ske problemstillinger. På kandidatuddannelsen underviser hun i, hvordan man foretager neuropsykologiske udrednin-

ger. I sin forskning har Ro blandt andet oversat OCS til dansk og indsamlet referencemateriale, hvorfor hun har en 

indgående viden om redskabet. Denne viden, koblet med Ros tidligere erfaringer som neuropsykolog på en akut af-

deling, gør hende til en af de bedste i Danmark til at undervise i brugen af OCS.

17  ·  hjernen & psykologien
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Samfundsfaglige metoder 
tema

 Københavns Universitet 
 21 og 22/8 2023 
 Kl. 9-17
 Tilmeldingsfrist: 1/7 2023
 Kr. 11.000 pr. deltager for de to dage

Det er vigtigt at evaluere for at vide, om de tiltag, vi iværksætter, faktisk virker. Men når vi vil evalu-

ere effekten af et tiltag, er der mange udfordringer, og det er langt fra hver gang, vi lykkes med at 

identificere kausale effekter. 

På kurset bliver du introduceret til moderne empiriske/økonometriske metoder, som du kan anvende 

til at evaluere interventioner, offentlige politikker og nye tiltag. Kursuslederne vil herefter bruge in-

troduktionen til de forskellige metoder til at skabe rammerne for fagligt at diskutere, hvordan man i 

praksis opsætter et empirisk design for at måle kausale effekter. 

Om eftermiddagen gennemføres øvelser i programmet Stata. Øvelser giver mulighed for at imple-

mentere metoderne på en række datasæt, som stilles til rådighed sammen med Stata. Der vil på for-

hånd blive rundsendt en kort introduktion til Stata, som gør dig i stand til at lave øvelserne. Der 

kræves ikke noget forhåndskendskab til Stata, men du skal på forhånd have installeret programmet 

på din egen computer, som du medbringer til kurset.

moderne metoder

– til måling af kausale effekter

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/67

https://samf.nemtilmeld.dk/67/
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DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

Du introduceres til følgende metoder: 
1. Randomiserede forsøg (Randomized control trials)
2. Regression
3. Difference-in-differences
4. Regression Discontinuity Design og Regression Kink Design
5. Regression med Instrument-variable 

Litteratur: 
Angrist & Pischke. Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton University Press.

hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, som tidligere er blevet undervist i økonometri/empiriske metoder/regressionsanalyse, og som ønsker 

en opdatering i moderne effektmålingsmetoder. Kurset er både relevant for dig, der i en nuværende stilling laver 

økonometriske / statistiske analyser, og for dig, der primært benytter andres analyser. 

Kurset udbydes på engelsk, hvis der er engelsksprogede deltagere.

kursusledere

Søren Leth-Petersen, professor i økonomi, Københavns Universitet og vicedirektør for Center for Economic Behavior 

and Inequality (CEBI). Han laver empirisk forskning, typisk inden for offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi samt 

finansieringsproblemstillinger, som husholdninger står over for. 

Daniel le Maire, lektor i økonomi, Københavns Universitet. Han forsker i arbejdsmarkedsøkonomi og finansiering, 

typisk ved brug af registerdata på personniveau og virksomhedsdata.
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Samfundsfaglige metoder 
tema

 University of Copenhagen 
 2 June, 2023
 From 9AM to 4PM
 Registration deadline May 2nd
 DKK 7,000 for each participant

Machine learning (ML) is a moving target. Here is how to take better aim. 

Put simply, while it is an extremely fast-growing field of research, the struggle with ML applications 

in finance is that instead of being helpful, they can be overwhelming. There are plenty of questions: 

Do you analyse the data in a way that best meets your needs? How can you make sense of model 

output? Can you trust model predictions going forward? This 2-day course gives you a fresh and effi-

cient dive into the current state of ML in a wide range of finance applications including risk man-

agement or trading strategies. Most importantly, the course provides the necessary tools to establish 

a discussion culture on ML in your organisation. By highlighting limitations and interpretation of 

ML models, ML no longer remains a black box but becomes readily available as a potentially helpful 

business tool.

machine learning in finance 
– from black box to useful business tool

sign up
Scan QR code, or visit 

samf.nemtilmeld.dk/68

https://samf.nemtilmeld.dk/68/
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BENEFITS FOR YOU AND YOUR ORGANISATION:

• A deeper understanding of ML and its most promising use cases: In which way do ML methods  
provide benefits? What are their limitations? Where is the academic debate on ML in Finance  
heading towards?

• Hands-on examples on the implementation and application of the most prominent ML methods, 
from (big) data set cleaning to the analysis of ML prediction errors. Examples include: option  
pricing with neural networks, random forests for asset pricing factor selection, image recognition  
for stock price predictions.

• Communicate effectively with analysts and data scientists to drive better business outcomes through 
a better understanding of how to interpret predictions generated by ML algorithms.

who should attend?

Portfolio managers and risk managers at banks, insurance companies and pension funds as well as consultants and 

regulators in the finance sector. 

During the course, we provide a discussion of the aim of typical ML methods, which have been proven successful for 

financial modelling. While technical in nature, the focus is to provide hands-on examples to foster the intuition on how 

the models work. Some understanding of coding is helpful, but expertise with coding languages is not necessary.

We provide code and all materials in advance to give you everything needed to follow the discussions. Please bring 

your own computer for the coding sessions.

the course is taught by 

Stefan Voigt. Stefan is a tenure-track assistant professor of Finance at the Department of Economics at the University 

in Copenhagen, research fellow at the Danish Finance Institute and co-author of the book ‘Tidy Finance with R’.  

Stefan’s research interest focuses on the economic implications of technological innovation on financial markets. All 

research projects of Stefan centre on novel big data applications in financial applications, including portfolio choice 

problems, risk management, or high frequency trading.
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Samfundsfaglige metoder 
tema

 Københavns Universitet 
 12/5, 9/6 30/6 2023. 
 Alle dage kl. 12:30-15:30
 Tilmeldingsfrist: 1/4 2023
 Kr. 7.500 pr. deltager for de tre dage

Vil du gerne skrive levende om mennesker med udgangspunkt i konkrete livsverdner? Ønsker du at 

udbrede etnografiske indsigter? Skal du skrive fortællinger, der stimulerer fantasi og refleksion? Så er 

et etnografisk tekstfællesskab noget for dig. På kurset får du viden om og bliver inspireret til, hvordan 

du kan skrive steder, personer og stemmer frem, så dine tekster bliver levende og kontekstuelt dybe. 

Mellem de enkelte kursusgange skriver hver deltager et tekstudkast, der udveksles i skrivefællesska-

bet mhp. feedback i undervisningen. 

skriv levende om liv 
– skønlitterære greb i faglige tekster

tilmelding
Scan QR-koden, eller besøg 

samf.nemtilmeld.dk/69

https://samf.nemtilmeld.dk/69/
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DETTE FÅR DU UD AF AT DELTAGE:

• Erfaring med at læse velskrevet litteratur (etnografi og kreativ nonfiktion) med et litterært blik  
mhp. at tage ved lære og skrive tekster, som fanger og fastholder læserne. 

• Inspiration til, hvordan man kan skrive steder, personer og stemmer frem som led i at skabe en 
fængslende tekst, der er forankret i en konkret livsverden. 

• Indblik i fortællingens byggesten, og hvordan man kan skabe en fortælling. 

hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, som arbejder med tekst, der tager udgangspunkt i konkret liv. Du har en uddannelse inden 

for samfundsvidenskab, humaniora eller business og ønsker at komplementere dine akademiske kompetencer med 

kompetencer, der gør dig i stand til at formidle dine indsigter bredt og fængende.

kursusleder

Helle Bundgaard, lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Hun har i samarbejde med professor Anne 

Line Dalsgård skrevet bogen Etnografisk tekst. Om at forstå gennem skrift, som anvendes som grundbog på kurset. 

Bundgaard er endvidere forfatter til den skønlitterære etnografi Painting Stories. Lives and Legacies from an Indian 

Crafts Village (se hellebundgaard.com). 

https://hellebundgaard.com/


Åbent Universitet 
- Efteruddannelse som enkeltfagsstuderende

Fandt du ikke det helt rigtige kursus i kataloget, kan du måske finde 
det blandt vores mange tilbud under Åbent Universitet.

På Åbent Universitet følger du enkeltfag fra vores fuldtidsuddannelser. 
Med enkeltfagskurser har du muligheden for at bygge videre på din erfaring og 

specialisere dig inden for et specifikt emne eller opbygge nye kompetencer.

Åbent Universitet tilbydes på Statskundskab, Økonomi og Psykologi. 
Læs mere her: samf.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/openuniversity

Skræddersyede forløb 
– Forskningsbaseret efteruddannelse til hele medarbejdergrupper

Blev du inspireret af kataloget, men ønsker et kursus tilpasset specifikt 
til behovene i din organisation/virksomhed og for en større gruppe 

medarbejdere og kolleger? Så kan et skræddersyet forløb være en mulighed.  

I et skræddersyet forløb arbejder vi tæt sammen med jer og 
KU’s forskere om at tilrettelægge et efteruddannelsesforløb specifikt 

målrettet jeres behov. Det kan være kompetenceløft af medarbejderne 
for at kunne matche fremtidens krav og udfordringer, fælles opdatering 
i nye metoder, introduktion til den nyeste forskningsbaserede viden mv.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte os på evu@samf.ku.dk.

https://samf.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/openuniversity
mailto:evu%40samf.ku.dk?subject=



