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Uddannelse i

BIOKEMI
Interesserer du dig for proteiner, celler, molekyler og 
gener? Som biokemiker kender du kemien bag levende 
organismer og forstår, hvordan livets byggesten  
fungerer.



BACHELOR I BIOKEMI

Biokemi handler om at se det store i det små på det molekylæ-
re plan. Du lærer blandt andet om kemien bag organismernes 
stofskifte og opbygning samt, hvordan livets byggesten fungerer. 
I biokemien går udviklingen meget hurtigt. Det betyder, at du 
aldrig får det kedeligt med dit fag, der venter nemlig altid nye 
store opdagelser lige om hjørnet. 

FAGLIG PROFIL
Som uddannet biokemiker er du i stand til at udvikle ny medicin 
eller nogle af de bioteknologiske produkter, som vi har brug for 
i et stadigt mere miljøbevidst samfund. Biokemikeren kan udføre 
laboratoriearbejde og anvende avancerede analysemetoder, der 
kan optimere eller måske revolutionere den måde vi i fremtiden 
producerer fx medicin, fødevarer og energi på. 

UDDANNELSENS OPBYGNING
På uddannelsen kommer du både til at arbejde eksperimentelt i 
laboratoriet og teoretisk med forskningsområderne. I undervis-
ningen får indgående kendskab til levende organismers stofskif-

Studiet sammenfletter biologi og kemi, hvilket giver mig en 
bred for ståelse. Jeg får også god mulighed for fordybelse 
i det teoretiske arbejde og i det praktiske arbejde i labora-
torier, hvor vi bliver præsenteret for adskillige  biokemiske 
metoder/værktøjer, der gør mig i stand til måske at knække 
 koden bag komplekse sygdomme.
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te, proteiner, celler, molekyler og gener. Du får også mulighed 
for at specialisere dig inden for det område af biokemien du 
brænder mest for. Undervejs i studiet kan du lave et virksom-
hedsprojekt, så du får afprøvet din viden i ”det virkelige liv”. 
Mange vælger desuden at læse i udlandet. 

JOB & KARRIERE
Som biokemiker kan du fx få job i bioteknologiske virksomheder 
eller i medicinalindustrien. Mange biokemikere bliver også ansat 
i offentlige eller private forskningsinstitutioner i Danmark og i 
udlandet. Derudover er der en del kandidater som fortsætter 
i en ph.d. og en del af disse tager forskervejen derfra. Andre 
ansættes inden for kvalitetssikring og produktion og så er der 
andre der finder arbejde inden for statslige institutioner som fx 
Miljøministeriet og Fødevarestyrelsen. 

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/BIOKEMI
På studier.ku.dk/biokemi finder du information om 
 uddannelsen – læs om  uddannelsens opbygning, 
 undervisning,  ansøgning, studiemiljø og se film m.m.

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

science.ku.dk/oplev-science


