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Gennem 
tværfagligt samar-
bejde med  eksterne 
parter vil SCIENCE 
finde løsninger 
på  globale udfor-
dringer.

FOKUS PÅ GLOBA LE 
UDFOR DR INGER 
SCIENCE er Danmarks største natur- og bio-
videnskabelige forsknings- og uddannelses-
miljø. Forskningen er i international topklasse. 
Vi kombinerer banebrydende grundforskning 
med praktisk orienteret forskning - på tværs 
af gængse faggrænser og med innovation og 
opfindsomhed som omdrejningspunkt. Forsk-
ningen bidrager til vækst, beskæftigelse og 
løsning af samfundsmæssige udfordringer. Det 
gælder fx klimatilpasning, knaphed på natur-
ressourcer, bæredygtig energiforsyning, føde-
varesikkerhed, livsstilssygdomme og effektive 
og sikre it-systemer. 

SCIENCE er førende indenfor natur- og biovidenskabelig forskning i 
Danmark, hvilket tiltrækker de bedste forskere fra ind- og udland.
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FÆLLES OM AT LØSE OPGAV ER NE 
Samarbejde med erhvervslivet, myndigheder og organisationer er i højsædet på 
SCIENCE.  Vores forskning leverer ny viden og uvildig rådgivning til omverdenen og 
bidrager derved til teknologiske løsninger og vigtige samfundsbeslutninger.  En stor del 
af forskningen er finansieret af nationale råd og fonde, erhvervslivet og EU.

UDDA NNELSE TIL GAV N FOR 
SA MFU ND OG ER HV ERV
SCIENCE uddanner hvert år 2.000 bachelorer og kandidater. Uddannelserne er 
forskningsbaserede og erhvervsrettede med internationalt perspektiv. Undervis-
ningen består af en kombination af solid teori, forskning, praktiske øvelser og sam-
arbejde med erhvervslivet. Det betyder, at de studerende får en uddannelse, som 
både er personligt tilrettet og til gavn for samfundet som helhed.

SCIENCE besøger virksomheder og myndig-
heder for at afsøge samarbejdsmuligheder til 
gensidig gavn.

SCIENCE har 9.000 fuldtids bachelor- og 
kandidatstuderende, og hvert år uddannes ca. 2.000 
bachelorer og kandidater.



Fakta om fakultetet
• På SCIENCE er der 4.400 ansatte inklusive 1.000 ph.d.-studerende
• 9.000 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende
• Fakultetet har 22 bacheloruddannelser og 37 kandidatuddannelser
• SCIENCE har en årlig omsætning på ca. 2,5 mia. kr.
•  SCIENCE har 12 institutter: Biologisk Institut, Datalogisk Institut, Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi, Institut for Fødevarevidenskab, Institut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning, Institut for Idræt og Ernæring, Institut for Matematiske Fag, Institut for Naturfage-
nes Didaktik, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Kemisk Institut, Niels Bohr Institutet og 
 Statens Naturhistoriske Museum

Yderligere information
På www.science.ku.dk er der mere information om fakultetet.
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SCIENCE formidler fakultetets forskning til børn, unge og den brede offentlighed. Ca. 70.000 
grundskole- og gymnasieelever deltager årligt i SCIENCEs skoletjenesteaktiviteter. 

Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet
Københavns Universitet
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C
science@science.ku.dk
Tlf. +45 35 33 28 28


