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BACHELOR I GEOGRAFI 
OG GEOINFORMATIK
Vil du være med til at påvirke den verden, du lever i? Og er du interesse-
ret i, hvordan vi mennesker og vores omgivelser spiller sammen - ikke kun 
herhjemme, men også på tværs af forskellige samfundsgrænser og mil-
jøhensyn? Så er bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik et rigtigt 

godt valg.

FAGLIG PROFIL
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik handler om samspillet 
mellem samfund, miljø og natur. Du lærer at analysere lokale, nationale og 
globale problemstillinger og arbejde på tværs af faggrænser, fra samfunds-

videnskab til naturvidenskab.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Bacheloruddannelsen består af et obligatorisk grundforløb på halvandet år 
og specialisering på halvandet år. Først får du en grundig introduktion til de 
forskellige områder indenfor geografi, hvorefter du sammensætter resten af 
din uddannelse med kurser indenfor de fire fagretninger: 

• Miljøgeografi – ressourcer og produktion
• Samfundsgeografi – sociale processer og rumlig forandring
• Naturgeografi – landskabsanalyse samt miljø- og naturprocesser
• Geoinformatik – indsamling, analyse og formidling af digitale data

Du vælger selv, om du holder dig indenfor en fagretning, eller vil skabe din 
egen tværfaglige profil.

Gennem de mange laboratorieøvelser og feltkurser får du mulighed for at 
arbejde med teorien i praksis. Du kan også afprøve dine færdigheder ved at 
læse i udlandet, på et andet universitet eller ved at arbejde i en virksomhed 

eller organisation.

JOBMULIGHEDER
Som geograf har du mange muligheder både i Danmark og internationalt. 
Du kan fx undervise, blive forsker, arbejde som konsulent i et rådgivende 
firma, med offentlig administration i staten, en region eller kommune, eller i 

internationale organisationer.

MERE INFO
Du kan læse meget mere om geografi og geoinformatik på studier.ku.dk/
geografi. Fx om uddannelsens opbygning med kurser, studiemiljø, ad-
gangskrav og optagelse.



BACHELOR I GEOGRAFI 
OG GEOINFORMATIK

Som studeren-
de kommer du til at 

arbejde en del i grupper, 
hvor du bl.a. analyserer data og 

løser opgaver sammen med dine 
studie kammererater. 

Dermed får du opbygget 
rigtig gode samarbejds-

kompetencer.



Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus eller gå i studiepraktik på 

geografi  og geoinformatik.  Se hvordan på science.ku.dk/
oplev-science

Oplev geografi og geoinformatik 

Geografi  er for dig, der interesserer dig for verden. Vi lærer om alt fra kort, 
global og regional udvikling, klimaforandringer og landskabsdannelse. Jeg 
synes, den brede kompetenceprofi l på geografi  er vigtig, fordi jeg lærer at se 
tingene i det store billede. Det gør mig i stand til at løse komplekse problem-
stillinger, både nu og i fremtiden.

Jim Vad Sørensen 
22 år, læser geogra�  og geoinformatik på 3. år
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