
BACHELORUDDANNELSE 
KØBENHAVNS UNIVERSITET 

Uddannelse i

BIOLOGI
På bacheloruddannelsen i biologi kommer du både til 
at arbejde i felten iført gummistøvler og udstyr og i 
laboratoriet med avancerede forsøg og beregninger.



BACHELOR I BIOLOGI

Er du nysgerrig på livet og elsker naturen, er biologi en oplagt 
uddannelse. På biologi bliver du en del af en rivende videnska-
belig udvikling, og du lærer, hvordan vi kan benytte og beskytte 
naturen og forstå livets mindste bestanddele. Du kommer både 
til at arbejde i felten iført gummistøvler og udstyr og i laboratori-
et med avancerede forsøg og beregninger.

FAGLIG PROFIL
Bacheloruddannelsen i biologi på Københavns Universitet foregår 
i Danmarks stærkeste biologiske forskningsmiljø. Under uddan-
nelsen får du mulighed for at beskæftige dig med alle aspekter 
af livets hemmeligheder, og du bliver undervist og vejledt af 
engagerede forskere. Zoom ind på DNA-molekylets opbygning 
og forstå proteinernes afgørende betydning for sygdom og 
sundhed. Eller tag på feltkurser og indsaml viden om naturens 
organismer og deres indbyrdes samspil. Tidligt i uddannelsen får 
du prøvet kræfter med både økologi og molekylærbiologi. Du får 
en individuel uddannelse med særlige kompetencer, som klæder 
dig på til fremtidens jobmarked.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Den første del af den 3-årige bacheloruddannelse består af obli-
gatoriske kurser, hvor du lærer biologiens hovedteorier og de vig-

Det bedste ved biologistudiet er den brede 
forståelse man får inden for alle grene af 
faget, så uanset om du er til ”gummi støvle-
biologi” eller foretrækker at pipettere i et 
laboratorie, så har studiet det hele. Allerede 
tidligt i forløbet får man afprøvet teorierne i 
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tigste begreber og metoder at kende. Du får en solid grundviden 
inden for de biologiske hovedområder og arbejder blandt andet 
med organismekendskab, mikrobiologi, cellebiologi, evolutions-
biologi, biokemi, økologi, populationsbiologi, molekylærbiologi, 
fysiologi og videnskabsteori. Det giver dig en bred indføring i 
fagets teori, metoder og begreber. Du afslutter bacheloruddan-
nelsen med et selvstændigt bachelorprojekt, hvor du selv vælger 
emne. Her kan du fordybe dig i en problemstilling, lære et 
forskningsområde bedre at kende og få praktiske erfaringer med 
eksperimentelt arbejde.

VALGFRIHED
Efter den obligatoriske del af bacheloruddannelsen har du sam-
menlagt et helt års valgfrihed, hvor du kan specialisere dig inden 
for et særligt område af biologien, tage kurser i et andet fagom-
råde eller læse i udlandet. Du kan også afprøve dine færdigheder 
i en virksomhed.

JOB & KARRIERE
De bedste jobmuligheder får du ved at læse videre efter din 
bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen i biologi er en oplagt 
mulighed, fordi den favner bredt og giver dig mange muligheder 
for at specialisere dig yderligere i præcis det område af faget, 
du er interesseret i. Du kan også læse videre på en række andre 
naturvidenskabelige uddannelser. Uanset hvad du vælger, har du 
som biolog mange forskellige hylder at vælge fra, når du skal i 
gang med karrieren.

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



@SCIENCEKU
Vores instagramprofil @scienceku bliver løbende over-
taget af studerende, som giver dig et aktuelt indblik i 
deres studieliv.

LÆS PÅ SCIENCE
På facebooksiden Læs på SCIENCE får du et unikt ind-
tryk af vores uddannelser og livet som studerende.

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

OPLEV BIOLOGI 
Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus 
eller gå i  studiepraktik på biologi. Se hvordan på

science.ku.dk/oplev-science


