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Undervisningen på Geologi-geoscience er en 
 kombination af forelæsninger, øvelser og opgaver, 
laboratoriearbejde og ikke mindst ekskursioner og 
feltarbejde både i Danmark og i udlandet.
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4,6 milliarder år. Så længe har Jorden eksisteret. Med en bache-
loruddannelse i geologi-geoscience får du en solid viden om vores 
planets fortid og nuværende udvikling, som bliver din indgang til at 
fremme en bæredygtig fremtid.

FAGLIG PROFIL
Bacheloruddannelsen handler om Jordens og livets oprindelse og 
udvikling. Den handler om de processer, der konstant
forandrer vores planet og er grundlag for vores eksistens. Du kom-
mer til at arbejde med voldsomme fænomener, som fx vulkaner og 
istider, og med aktuelle og samfundsrelevante problematikker
som fx grundvandbeskyttelse og klimaforandringer. Geologi er en 
videnskab, hvor du arbejder meget på tværs af fag. Du arbejder med 
fx fysik, kemi, matematik og biologi anvendt i specifikke geologiske 
kontekster, og helt fra starten af din undervisning kommer du ud i 
felten for at studere det, du lærer om til forelæsningerne.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Bacheloruddannelsen starter med et obligatorisk grundforløb, der 
strækker sig over to år, hvor du får en grundig introduktion til de 
forskellige fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og begreber. 
Derefter har du en stor grad af frihed til at sammensætte resten 
af din uddannelse, hvor du vælger den del af geologien, du synes 
er mest spændende, eller du kan tage fag indenfor f.eks. matema-
tik, biologi, fysik, kemi, klima, lovgivning eller noget helt andet. 
Geologi -geoscience er en unik og alsidig uddannelse, hvor du 
kommer på mange ekskursioner og feltkurser i ind- og udland. Du 
kan også afprøve din viden ved at tage i virksomhedspraktik eller på 
udveksling i udlandet.
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JOB & KARRIERE
Som geolog har du mange muligheder i Danmark og verden
over, både i offentligt og privat regi. Det kan være som geolog 
f.eks. i den offentlige forvaltning, private firmaer eller energisel-
skaber. Det kan også være som faglig rådgiver i en kommune, 
konsulent i et ingeniørfirma, og kan involvere vandindvinding, 
miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (f.eks. forundersø-
gelser til fundering af havvindmøller), CO2 storage og geotermisk 
energi. De fleste jobs involverer feltarbejde, analyser af data og 
resultatformidling.

OPTAGELSE
Klik ind på www.studier.ku.dk for en mere detaljeret beskrivelse 
af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget mere.

Geologi har for mig været en helt ny 
måde at opleve verden på. Jeg elsker 
geologi, fordi selv et lille mineralkorn kan 
fortælle en millioner år gammel histo-
rie, og det kan blive mit job at fortælle 
eventyret videre.

Mathilde Lieberkind
læser på geologi-geoscience



GEOLOGI_GEOSCIENCE
Vores instagramprofil geologi_geoscience bliver 
løbende overtaget af studerende, som giver dig et 
aktuelt indblik i deres studieliv.

GEOLOGI - GEOSCIENCE
På facebooksiden geologi - geoscience får du et unikt 
 indtryk af vores uddannelser og livet som studerende.

STUDIER.KU.DK/GEOLOGI
På studier.ku.dk/geologi finder du information om 
 uddannelsen – læs om  uddannelsens opbygning, 
 undervisning,  ansøgning, studiemiljø og se film m.m.

OPLEV GEOLOGI-GEOSCIENCE 
Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus eller gå i 
 studiepraktik på geologi-geoscience. Se hvordan på

science.ku.dk/oplev-science


