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BACHELOR I 
HUSDYRVIDENSKAB
På den 3-årige bacheloruddannelse i husdyrvidenskab arbejder du 
med raske dyrs sundhed. Du får indgående kendskab til dyrenes avl, 
ernæring og nærmiljø, og du er med til at forbedre dyrs velfærd i 
ind- og udland.

FAGLIG PROFIL
På uddannelsen lærer du, hvordan praktisk indsigt kombineres med 
forskningsbaseret viden. Du lærer, hvordan dyr fungerer: Fra fysiologi 
og genetik over dyrs velfærd og ernæring til træning af dyr. Du lærer 
om produktion, vækst og avl, samt om den betydning hold af dyr 
har for miljø og samfund. 

UDDANNELSENS OPBYGNING
I første del af uddannelsen introduceres du til produktions- og fami-
liedyr, heste, fisk og dyr fra zoologiske haver. Du får redskaber inden-
for fx matematik, kemi, cellebiologi og dyreetik. Og du kan fordybe 
dig i, hvordan fodring, avl og produktion af dyr kan være med til at 
sikre dyrenes sundhed og præstationsevne gennem hele livet. Du får 
også kendskab til dyrenes samfundsmæssige betydning, og hvordan 
biologisk indsigt kan bruges til at lave lovgivning, så menneskets 
brug af dyr er bæredygtigt. I anden del af uddannelsen vælger du 
specialiseringsfag, som styrker din faglige profil.

JOB OG KARRIERE
En bachelor i husdyrvidenskab giver bl.a. adgang til at læse videre på 
kandidatuddannelsen i husdyrvidenskab. Med en kandidatgrad er du 
i stand til at arbejde praktisk og teoretisk med dyr. Du kan få job som 
konsulent eller rådgiver i alt fra landbrugssektoren til forskningsinsti-
tutioner og ngo’er. Du kan gøre karriere i ministerier, råd og styrelser. 
Eller du kan rådgive den økologiske sektor eller arbejde med kvægavl.

MERE INFO
Du kan læse meget mere om husdyrvidenskab på studier.ku.dk/
husdyrvidenskab. Fx om uddannelsens opbygning med kurser, 
studiemiljø, adgangskrav og optagelse.



BACHELOR I 
HUSDYRVIDENSKAB

Vil du arbejde 
med fx kvæg og svin 

- bliv bachelor i 
Husdyr videnskab!



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

husdyrvidenskab. Se hvordan på science.ku.dk/oplev-science

Oplev husdyrvidenskab 

Husdyrvidenskab på Københavns Universitet er en bred uddannelse, hvor 
man selv kan præge sit skema ud fra sine interesser. Det gælder uanset, om 
man er hestepige, landmandssøn eller katteelsker. Undervisningen er supple-
ret med ekskursioner, hvor vi kan teste teorierne i praksis. Jeg håber, at jeg i 
fremtiden kan være med til at slå et slag for dyrevelfærden i Danmark.

Janne Barner Hanquist Jensen 
25 år,  læser husdyrvidenskab på 3. år
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