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ET VIGTIGT VALG OG EN GOD BEGYNDELSE
I dette uddannelseskatalog får du et godt og hurtigt overblik over samtlige uddannelser på
SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskablige Fakultet på Københavns Universitet. Det hjælper
dig til at træffe det rette valg af uddannelse, uanset om du skal begynde på en bacheloruddannelse eller læse videre på en kandidatuddannelse.

P

å de næste sider bliver du præsenteret for de 21 bacheloruddannelser og 32 kandidatuddannelser, som vi tilbyder på
SCIENCE på Københavns Universitet. Bagerst i kataloget kan
du læse om de mange muligheder, du har for at besøge os og
dermed få mere viden om vores uddannelser. Du kan også se,
hvordan du skal søge om optagelse.
At begynde på universitetet er starten på et nyt og intenst kapitel i dit liv. Du vil få masser af nye, lærerige og sjove oplevelser
både på det sociale og det faglige plan. Samtidig skal det ikke
være nogen hemmelighed, at du sammen med dine medstuderende skal i gang med udfordringer og faglige tilbud, som
kræver en hel del af jer.

Dine undervisere vil også gøre deres bedste for, at du kommer
godt i gang med din uddannelse ud fra den uddannelsesmæssige baggrund, som du har med i bagagen. Og når du har brug
for støtte og vejledning, så er medarbejderne i vores Studenterservice parate til at hjælpe dig.
Hvad enten du er ny på Københavns Universitet eller skal fortsætte med en kandidatuddannelse, glæder vi os til at se dig!

Til gengæld vil vi tage godt imod dig. Ældre studerende byder
dig velkommen, så du bliver rystet godt sammen med dine
medstuderende. Du møder masser af nye mennesker og får
studiekammerater, som du skal dele hverdag med. Og måske
får du venskaber, som varer resten af dit liv.
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EN VERDEN AF MULIGHEDER
Med 21 bacheloruddannelser og 32 kandidatuddannelser har du rigtig gode muligheder
for at finde den naturvidenskabelige uddannelse på Københavns Universitet, der matcher
dine interesser og tanker om fremtiden.
FÅ GRUNDVIDEN PÅ BACHELORUDDANNELSEN

FOKUS PÅ JOB

Du begynder din universitetsuddannelse med en 3-årig bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen består af obligatoriske kurser,
som kombineres med en række valgfrie fag. Alle uddannelser
afsluttes med et bachelorprojekt.

Det er vigtigt, at du som studerende får en god kontakt til det
arbejdsmarked, du skal ud på efter endt uddannelse. Du kan fx
lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en
institution, hvor du løser opgaver, der indgår i den daglige drift. Du
kan også vælge at skrive din bacheloropgave i samarbejde med en
virksomhed og få erfaring med din uddannelses faglige problemstillinger. Via kontakter på uddannelsen er der også gode muligheder for at få et relevant studiejob.

Du kan fra side 10 til 51 læse om alle natur- og biovidenskabelige
bacheloruddannelser på Københavns Universitet.
Med en bacheloruddannelse har du i princippet en afsluttet uddannelse, men jobmarkedet i Danmark er begrænset for bachelorer.
De fleste vælger derfor at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse.

På den måde har du masser af muligheder for at bruge dine
kompetencer og dermed kvalificere dig yderligere til at få
arbejde efter din uddannelse.

BLIV SPECIALISERET PÅ KANDIDATUDDANNELSEN
En kandidatuddannelse tager to år, og det er her, du for alvor
skærper den faglige profil på din uddannelse. Kandidatuddannelsen er præget af stor valgfrihed og selvstændighed og afsluttes
med et speciale.
Du kan vælge mellem mange forskellige kandidatuddannelser
afhængig af hvilken bacheloruddannelse, du har valgt. Undervejs i
bacheloruddannelsen får du vejledning, så du bagefter kan komme
ind på din ønskede kandidatuddannelse.
Du kan fra side 54 til 87 læse om alle vores kandidatuddannelser
inden for det naturvidenskabelige område.

HJÆLP OG VEJLEDNING
Du kan finde mere information om vores bachelor- og kandidatuddannelser på www.studier.ku.dk. Du er også velkommen til at kontakte Vejledning & Optagelse. Se kontaktoplysninger på side 91.
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BACH E LORU DDA N N E L SE

BIOKEMI
Biokemi handler om at se det store i det små
på det molekylære plan. Du lærer blandt andet om kemien bag organismernes stofskifte
og opbygning samt, hvordan livets byggesten
fungerer. Og så kan du være med til at udvikle ny medicin eller bioteknologiske produkter,
som vi har brug for i et stadigt mere miljøbevidst samfund. Er du til proteiner, levende
celler og laboratoriearbejde med avancerede
analysemetoder og en fremtid i rivende udvikling, så er biokemi din uddannelse.

FAGLIG PROFIL
Biokemi er i høj grad en uddannelse, hvor de
to fagområder biologi og kemi kombineres på
en yderst spændende måde. Du bliver undervist i fx stofskiftets reaktioner og lærer om,
hvordan kroppen kan udnytte den energi,
som findes i forskellige molekyler. I cellebiologi skal du se på udvikling af celler, og hvorfor
de reagerer så forskelligt. I molekylærbiologi lærer du om, hvordan forskellige gener
udtrykkes og hvilke kontrolmekanismer, der
afgør, hvornår de udtrykkes – samt hvordan
generne går i arv til næste generation.
Proteiner og deres virke er vigtige aktører i
disse processer: Hvorfor de er så vigtige for
cellen, hvordan de ser ud – og på et mere
praktisk niveau, hvordan industrien fx bruger
dem til at lave enzymer i vaskepulver. Biokemien grænser op til mange fagområder. Det
betyder, at du har mulighed for at specialisere
dig inden for det område, som du synes er
mest spændende.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På den 3-årige bacheloruddannelse i biokemi
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kommer du både til at arbejde i laboratoriet og til at arbejde teoretisk med aktuelle
forskningsområder. Hvis du vælger biokemi,
vælger du et fagområde, hvor udviklingen går
meget hurtigt. Det betyder, at du aldrig får
det kedeligt med dit fag. Der venter nye store
opdagelser lige om hjørnet.

DET VIRKELIGE LIV
Et halvt år af uddannelsen er afsat til valgfrie
og begrænset valgfrie fag, hvor du kan
specialisere dig inden for et særligt område
af biokemien, eller du kan bruge noget af
valgfriheden til at tage kurser i et andet fagområde. Du kan også kombinere uddannelsen
med et virksomhedsprojekt, så du afprøver
din viden fra universitetet ude i ”det virkelige
liv”. Du kan læse i udlandet, hvor du kan tage
kurser, der relaterer til dit fagområde, eller
måske lave et eksperimentelt projekt. Hvis du
gerne vil vide, hvordan man etablerer sin egen
virksomhed, er der også mulighed for det.
Potentialet er stort – du bestemmer.

JOBMULIGHEDER
Som biokemiker kan du få job i blandt andet
bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien. Mange bliver ansat i offentlige
forskningsinstitutioner. En del kandidater fortsætter i en forskeruddannelsesstilling (ph.d.).
Andre ansættes inden for kvalitetssikring og
produktion. Du kan også få arbejde på forskningsinstitutioner i udlandet. Endelig finder en
del arbejde inden for statslige institutioner, fx
i Miljøministeriet og Fødevarestyrelsen.

Biokemi er stedet for dig og mig,
som har en kærlighed for biologi og
kemi og samtidig sætter pris på ikke
kun at lære ting ved at læse i en
bog. Gennem teoretisk og praktisk
arbejde i moderne laboratorier, får
vi særlige biokemiske værktøjer til
at forklare fx cellernes indviklede
livsprocesser, hvilket bl.a. er yderst
brugbart i sygdomsforskning.
Thorbjørn M. Nielsen
læser på biokemi

Læs videre
Med en bachelor i biokemi kan du læse
videre på blandt andet disse kandidatuddannelser: Biokemi, Bioinformatik, Nanoscience
samt Nanoscience og teknologi. Du kan se
alle dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil
læse mere om bacheloruddannelsen i biokemi. Her finder du en nærmere beskrivelse
af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister
og meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/biokemi
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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BACH E LORU DDA N N E L SE

BIOLOGI
Er du nysgerrig på livet og elsker naturen,
er biologi en oplagt uddannelse. På biologi
bliver du en del af en rivende videnskabelig
udvikling, og du lærer, hvordan vi kan benytte
og beskytte naturen og dens rigdom af organismer. Du kommer både til at arbejde i felten
iført gummistøvler og udstyr og i laboratoriet
med avancerede forsøg og beregninger.

FAGLIG PROFIL
Uddannelsen i biologi på Københavns Universitet foregår i Danmarks stærkeste biologiske
forskningsmiljø. Under uddannelsen 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. Generelt er
biologer kendt for at være tværfaglige og
fleksible med gode evner til at begå sig på
mange forskellige arbejdspladser i et væld af
arbejdsfunktioner.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Den første del af den 3-årige bacheloruddannelse i biologi består af obligatoriske kurser,
hvor du lærer biologiens hovedteorier og de
vigtigste begreber og metoder at kende. Som
bachelorstuderende får du en solid grundviden
inden for de biologiske hovedområder. Du skal
arbejde med blandt andet organismekend-
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skab, mikrobiologi, cellebiologi, evolutionsbiologi, biokemi, økologi, populationsbiologi,
molekylærbiologi, fysiologi og videnskabsteori.
Det giver dig en bred indføring i fagets teori,
metoder og begreber. Du afslutter bacheloruddannelsen 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
Den obligatoriske del af bacheloruddannelsen
efterfølges af en specialisering med et omfang
af et halvt år, hvor du kan vælge enten ”Molekylær- og cellebiologi” eller ”Organismer og
økologi”. Herudover indeholder bacheloruddannelsen et halvt års valgfrihed, hvor du kan
specialisere dig inden for et særligt område af
biologien, tage kurser i et andet fagområde eller læse i udlandet. Du kan også afprøve dine
færdigheder i en virksomhed. Mulighederne er
mange, og du bestemmer.

JOBMULIGHEDER
De bedste jobmuligheder får du ved at læse
videre. 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.

Det bedste ved biologistudiet
er den brede forståelse man får
inden for alle grene af faget, så
uanset om du er til ”gummistøvlebiologi” eller foretrækker at pipettere
i et laboratorie, så har studiet det
hele. Allerede tidligt i forløbet får
man afprøvet teorierne i praksis
både i laboratorie og på feltture.
Sara Louise Borregaard Larsen
læser på biologi

LÆS VIDERE

Som bachelor i biologi kan du læse videre
på blandt andet disse kandidatuddannelser: Biologi, Bioinformatik, Klimaforandringer, Miljøvidenskab, Naturforvaltning
samt Vand og miljø. Du kan se alle dine
muligheder på www.studier.ku.dk
OPTAGELSE OG INFORMATION

Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du
vil læse mere om bacheloruddannelsen i
biologi. Her finder du en nærmere beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/biologi
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film

SCIENCE-uddannelser · 2018

13

BACH E LORU DDA N N E L SE

BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI
Hvor biologien lærer os at forstå naturen,
giver bioteknologien os mulighed for at
anvende den. På biologi-bioteknologi får
du indsigt og værktøjer, som revolutionerer
arbejdet med sundhed og sygdom hos dyr,
planter og mennesker. Du kan arbejde med at
skabe bæredygtig energi eller udvikle enzymer
til fødevareindustrien. Du kan udvikle planter
med øget resistens mod sygdomsfremkaldende bakterier og svampe eller arbejde med
stamceller og kræftforskning. Kort sagt kan du
som bioteknolog arbejde med alle former for
biologiske produkter.

FAGLIG PROFIL
Som bioteknolog har du en bred biologisk
bagrund. Du afdækker geners og proteiners rolle, og du forstår cellers og organers
opbygning og funktion i levende organismer.
Du anvender avancerede bioteknologiske og
molekylærbiologiske metoder og gennemfører
laboratorieforsøg og analyser. Det vil sige,
at du som bioteknolog er i stand til både at
identificere og løse problemer, som er relateret
til biologisk produktion. Du kombinerer din
viden om biologiske principper med forskellige
molekylærbiologiske teknikker. Og du har en
unik værktøjskasse, som kommercielt har stor
værdi for en lang række virksomheder verden
over.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På den 3-årige bacheloruddannelse i biologibioteknologi får du viden om levende organismer – fra molekyleniveau til fysiologi. Du
begynder uddannelsen med at opbygge din

14

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

biologiske og bioteknologiske grundviden. De
to første år sikrer dig generelt bredt naturvidenskabeligt fundament med viden om både
mikroorganismer, dyr og planter. Du får stor
erfaring med molekylære teknikker og med
at arbejde i laboratorier. På tredje år kan du
vælge mellem en række fag der giver dig mere
indsigt i de områder som du synes er mest
spændende.
Gennem uddannelsen får du en solid viden
inden for biologisk kemi og molekylærbiologi,
og du kommer til at arbejde med de samfundsmæssige muligheder og etiske spørgsmål, som bioteknologiens mange muligheder
giver. Du er meget i laboratoriet og arbejder
med eksperimentelle øvelser. Du afslutter
uddannelsen med et projekt hvor du arbejder
med et emne, som du selv vælger; fx hvordan
vi kan bruge bioteknologi til udvikling af
bioenergi, eller hvordan vi kan lave helt nye
enzymer til biologisk produktion. Du kan også
undersøge, hvordan man bruger genteknologi
til at skabe kulturplanter, som er bedre tilpasset klimaforandringer, eller du kan beskæftige
dig med udvikling af bioaktive stoffer, som
kan bruges i kampen mod fedme, diabetes og
kræft hos mennesker og dyr.

JOBMULIGHEDER
Med en bacheloruddannelse i biologibioteknologi er det oplagt at læse videre på
kandidatuddannelsen. Den viden, formidlingsevne og de eksperimentelle kundskaber, du
vil få under uddannelsen, åbner muligheder
inden for eksempelvis udvikling og forskning i

medicinal- og fødevarevirksomheder. Færdiguddannede kandidater har fx fået job i Novo
Nordisk, Novozymes og Chr. Hansen, mens
andre arbejder med forskning og produktion i
mindre biotekvirksomheder eller på universiteter i ind- og udland. Det er også en mulighed
at blive rådgiver eller konsulent i ministerier
eller interesseorganisationer.

På Biologi-bioteknologi arbejder
vi med levende organismer og deres
biologiske processer. Jeg synes at noget
af det fede ved uddannelsen er, at vi
bruger rigtig meget tid på laboratoriearbejde, hvilket gør os kompetente i
bioteknologiens metoder og redskaber
i forskningens verden. Således er der
både sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske undervisning, som både
inddrager samfundsrelevante emner
og langsigtede problematikker – men
også eventuelle løsninger.
Astrid Lund
læser på biologi-bioteknologi

Læs videre
Med en bachelor i biologi-bioteknologi
kan du læse videre på blandt andet disse
kandidatuddannelser: Biologi-bioteknologi,
Klimaforandringer samt Vand og miljø. Du
kan se alle dine muligheder på www.studier.
ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i biologibioteknologi. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/biologibioteknologi
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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BACH E LORU DDA N N E L SE

DATALOGI
Som datalog er du med til at flytte grænserne
for brugen af computere og udvikle nye metoder til at håndtere de stadig mere komplekse
systemer, der findes overalt i samfundet.
Faget strækker sig fra det dybt teoretiske til
hands-on programmering og problemløsning
og design af konkrete anvendelser. Du vil efter
endt uddannelse have en solid baggrund for
at løse alle former for datarelaterede problemer lige fra udvikling af nye beregningsmetoder og programmeringssprog til design af
nye interaktionsformer og implementering af
systemer til millioner af brugere.

med mere perspektiverende kurser samt et
større projekt. Vælger du at specialisere dig
i data science, har uddannelsens andet og
tredje år mest fokus på metoder til dataanalyse og datamodellering.
Projektarbejde er i det hele taget en vigtig
del af uddannelsen. Derudover indeholder
tredje studieår et halvt års valgfrihed, som du
kan bruge til at studere i udlandet, til at lave
et virksomhedsprojekt eller til at tage kurser
inden for blandt andet IT-sikkerhed, robotprogrammering, grafik eller andre fag, som
interesserer dig.

FAGLIG PROFIL
Uddannelsen i datalogi giver dig den teoretiske og praktiske forståelse for at udvikle
avanceret software. Du behøver ikke at kunne
programmere i forvejen, men du skal være
forberedt på, at du kommer til at anvende en
del matematik. På bacheloruddannelsen får du
en grundig indføring i datalogiens principper,
teorier og arbejdsmetoder. Du kommer blandt
andet til at arbejde med computersystemer,
algoritmik (beregningsmetoder), IT-projekter,
datamodellering og brugergrænseflader, og
du lærer at programmere i forskellige sprog.
Du kan vælge mellem en generel profil og en
specialisering i data science.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Dit første studieår fokuserer på programmering og brug af computere, mens andet
år fokuserer på computeren som system
samt metoder til effektivt at behandle data.
Undervejs får du de nødvendige matematiske
værktøjer og metoder. Dit tredje år afrundes
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SÆT DIT PRÆG PÅ FREMTIDEN
Hvad enten du drømmer om at bygge
fremtidens søgemaskiner, udforske nye
interaktionsformer, udvikle 3D-spil, analysere
store datamængder eller skabe nye anvendelsesmuligheder for IT, så giver en bachelor
i datalogi et solidt fundament for at realisere
dine ambitioner. Også fordi uddannelsen giver
adgang til flere kandidatuddannelser inden
for IT, som udbydes af danske og udenlandske
universiteter.

JOBMULIGHEDER
Som datalog er du efterspurgt i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, fordi
du har de fundamentale IT-kompetencer, der
skal til. Der er derfor meget lav arbejdsløshed
blandt dataloger. De bedste karrieremuligheder får du ved at læse videre på en kandidatuddannelse, hvor du kan specialisere dig

inden for et fagområde, der interesserer dig.
Eksempler på jobs er systemudvikler, programmør, projektleder, spildesigner eller finansit-specialist. Du kan også gå forsker- eller
underviservejen eller starte egen virksomhed.

På datalogi leger vi i et digitalt
univers med daglige hjerne
vridere og massevis af spændende
matematik. De mange klubber og
arrangementer skaber et unikt
studiefællesskab, hvor man bliver
tæt knyttet på tværs af årgange og
interesser. Det er et udfordrende
og fedt studie at læse, og faget
er og vil forblive essentielt for
fremtidens udvikling
Eva K. Enevoldsen
læser på datalogi

Læs videre
Som bachelor i datalogi kan du læse videre
på blandt andet disse kandidatuddannelser:
Datalogi samt Bioinformatik. Du kan se alle
dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her
finder du en nærmere beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget
mere.

studier.ku.dk/datalogi
DIKUDatalogi
@datalogi_ku
science.ku.dk/film

SCIENCE-uddannelser · 2018

17

BACH E LORU DDA N N E L SE

DE FYSISKE FAG
Fysik er uddannelsen for dig, der er nysgerrig og brænder for at forstå verden, og som
nyder at anvende matematik og logik, tænke
abstrakt og tackle udfordringer.

FAGLIG PROFIL
Alt i universet følger et regelsæt – fra de
mindste byggesten, elementarpartiklerne og
atomerne, over biologiske systemer og jordens
dynamikker, til galaksehobe i universet. Som
fysikere søger vi at forstå og beskrive disse
regler. Vi arbejder ved at fremsætte idéer og
prøve efter, om de holder – enten teoretisk
ved hjælp af matematik og computersimuleringer, eller eksperimentelt ved at opstille
forsøg og foretage observationer.

Astrofysik giver dig et indblik i alle universets
bestanddele, fra stjerner og planeter til interstellart stof og stråling. Du bliver introduceret
til de nyeste teorier inden for universets fødsel
og ekspansion samt til stjerners og galaksers
dannelse og udvikling.
Geofysik omhandler jordens og klimaets fysik
generelt, både den faste jord, havet, isen
og atmosfæren, men også overgangen til
verdensrummet. Der indgår data, teoretiske
aspekter, modellering og feltorienteret arbejde
i studiet, fx boringer på iskapper. Du kan også
vælge at fokusere din uddannelse direkte mod
et arbejde som meteorolog og dermed specialisere dig i atmosfærens dynamik og fysik og
de kræfter, der styrer vindsystemerne.

UDDANNELSENS OPBYGNING
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Som studerende lærer du at arbejde som
fysiker gennem undervisning i eksperimenter
og problemløsning, både analytisk, numerisk
og ved forelæsninger. Undervisningen på det
fælles grundforløb sikrer, at alle studerende får
et stærkt fundament inden for generel fysik
som kvantemekanik, termodynamik, klassisk
mekanik og relativitetsteori samt elektromagnetisme. Efter grundforløbet får du, allerede
fra studiets andet år, mulighed for at specialisere dig og dyrke din nysgerrighed for den del
af fysikken, du synes er mest interessant. Du
afslutter med et bachelorprojekt i Niels Bohr
Institutets internationale forskningsmiljø.

Bio- og medicinsk fysik har vendt op og ned
på alle tidligere videnskabelige opfattelser
af, hvordan fx nerver fungerer, og hvordan
bedøvelsesmidler virker. Du får et grundigt
kendskab til både fysikkens love og biologiske
systemer med undervisning i blandt andet
molekylærbiologi, kemi og biokemi. Specialiseringen giver dig også mulighed for at målrette
dig mod at arbejde som hospitalsfysiker eller i
medicinalbranchen.

Kvantefysik er for dig, der gerne vil forstå,
hvordan universets mindste bestanddele opfører sig, og hvordan dette påvirker naturlovene. Du får indblik i blandt andet kerne- og
partikelfysik, faste stoffers og lysets fysik.

JOBMULIGHEDER

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

Fysik er en specialisering, hvor du har mulighed for at skræddersy din uddannelse med de
kurser, du synes er mest relevante.

Fysikere bliver ansat i mange forskellige
brancher. Blandt andet inden for forskning og
udvikling i såvel offentligt som privat regi eller
til fx olieefterforskning og ingeniørarbejde.

Det private arbejdsmarked bruger i høj grad
fysikere inden for analyse, konsulentvirksomhed, IT og i ﬁnansverdenen. Derudover er
der hele tiden stor efterspørgsel efter dygtige
fysikere, der som gymnasielærere kan inspirere
og uddanne kommende generationer inden
for faget.

Fysikstudiet giver dig
spændende faglige udfordringer
i et engagerende og inspirerende
undervisningsmiljø. Allerede i løbet
af første år laver man et projekt
hvor man kommer helt tæt på
forskningen på instituttet.
På fysik har vi også et rigtig godt
og aktivt studiemiljø med
masser af fede aktiviteter.
Morten Lunn Haubro
læser på de fysiske fag

Læs videre
Som bachelor i de fysiske fag kan du læse
videre på blandt andet disse kandidatuddannelser: Bioinformatik, De fysiske fag, Klima
forandringer, Nanoscience samt Nanoscience
og teknologi. Du kan se alle dine muligheder
på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i de fysiske
fag. Her finder du en nærmere beskrivelse af
uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og
meget mere.

studier.ku.dk/fysiske-fag
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film

SCIENCE-uddannelser · 2018
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FORSIKRINGSMATEMATIK
Forsikringsmatematik er først og fremmest
et matematisk studie, hvor du bevæger dig
i krydsfeltet mellem sandsynlighedsregning,
matematik og statistik. Forsikringsmatematikkens primære omdrejningspunkt er at bruge
data og via beregninger kunne sige noget
generelt og dermed fastsætte en pris. Fx
hvad forsikringer skal koste i forbindelse med
naturkatastrofer, eller hvordan indbetalingsmønsteret til en pensionsordning skal være for
at sikre den form for pensionsudbetaling, som
kunden ønsker sig.

kurser. Du skal regne med, at der indgår en
betydelig mængde matematik og statistik i
uddannelsen.

JOBMULIGHEDER
Når du læser forsikringsmatematik, uddanner
du dig til aktuar, som det hedder i fagsproget.
Uddannelsen har et meget konkret sigte, og
som aktuar kan du få ansættelse i forsikringsselskaber, pensionskasser, banker eller andre
finansielle institutioner. Som aktuar løser du
statistiske og risikoteoretiske problemer inden
for forskellige forsikringsformer.

FAGLIG PROFIL
Hvis du kan lide at arbejde med matematik,
sandsynlighedsregning og statistik, er uddannelsen måske noget for dig. Forsikringsmatematik er et anvendelsesorienteret studie, men
du skal være opmærksom på, at bacheloruddannelsen har stor vægt på det teoretiske stof.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På størstedelen af bacheloruddannelsen i
forsikringsmatematik følger du obligatoriske
kurser i matematik, statistik og forsikringsrelaterede emner – fx skadesforsikring, livsforsikring og forsikringsøkonomi. Derudover har
du mulighed for selv at vælge mellem enkelte
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Faget gennemgår i øjeblikket en stærk udvikling, dels som følge af fremvæksten af en rig
teori for matematisk finansiering, dels som
svar på den nyorientering, som praktisk forsikring befinder sig i. Det skyldes blandt andet
integrationen af bank-, kredit- og forsikringsvirksomheder. Derudover har risikobilledet ændret sig meget i de senere år – katastroferisiko
spiller fx en stadig mere dominerende rolle på
grund af klimaforandringer.

Forsikringsmatematik er for
dig, der er vild med matematik
og gerne vil arbejde med matematik
som grundstenen i dit kommende
arbejdsliv. Forsikring er noget alle
kender til. Det gør studiet mere
håndgribeligt og virkelighedsnært.
Forsikringsmatematik er præget af
tung matematik, så det er vigtigt,
at man kan holde tungen lige i
munden. Et bredt og stærkt socialt
sammenhold på studiet gør
at vi heldigvis også har det
sjovt undervejs.
Frederik Zoppe Christiansen
læser på forsikringsmatematik

Læs videre
Med en bachelor i forsikringsmatematik
kan du læse videre på blandt andet disse
kandidatuddannelser: Forsikringsmatematik,
Bioinformatik samt Statistik. Du kan se alle
dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil
læse mere om bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/
forsikringsmatematik
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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FØDEVARER OG ERNÆRING
Store dele af verden ser mod Danmark,
når det gælder udviklingen af fremtidens
fødevarer. Mad skal give oplevelser, eliminere
livsstilssygdomme, øge vores velvære og være
bæredygtig. Fx har principperne bag det ny
nordiske køkken globalt potentiale. Som
ekspert i fødevarer og ernæring arbejder du
i krydsfeltet mellem fødevareproducenter,
kokke og forbrugere.

FAGLIG PROFIL
Fødevarer og ernæring er uddannelsen for
dig, hvis du interesserer dig for, hvordan mad
bliver til, hvad den består af, og hvad der sker
med vores krop, når vi spiser maden. Med en
bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring bliver du i stand til at arbejde med de
udfordringer, der er forbundet med fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed og ernæring. Uddannelsen
er naturvidenskabelig, og du kan fx vælge en
teknologisk retning og blive fødevareingeniør.

Alt efter hvilken specialisering du vælger, kan
du læse videre til fx mejeriingeniør, brygmester, eller anden kandidat i fødevareteknologi, kandidat i human ernæring eller klinisk
ernæring eller måske specialisere dig inden for
fødevareinnovation og sundhed.

VIRKSOMHEDSPRAKTIK
På fødevarer og ernæring kan du vælge at
komme i praktik på en fødevarevirksomhed,
hvor du bruger din viden i praksis. Det giver
dig en unik mulighed for at afprøve dig selv,
skabe netværk og få et indblik i mulige karriereveje.

UDDANNELSENS OPBYGNING

JOBMULIGHEDER

Når du læser fødevarer og ernæring, får du
det første år en grundlæggende viden om fødevareproblematikker kombineret med grundfag i kemi, matematik og fysik. Herefter er du
klar til at arbejde med biokemi, fødevarekemi,
mikrobiologi og fødevareteknologi eller med
ernæring, fysiologi og sensorisk bedømmelse
af fødevarer alt efter hvilken specialisering, du
vælger.

Fødevareindustrien er et af Danmarks vigtigste
erhverv, og med en fødevareuddannelse
har du mange muligheder. Du kan fx blive
produktudvikler, fødevarekonsulent, forsker,
eller arbejde med kvalitetsstyring og ledelse
i fødevarevirksomheder. Du kan vejlede om
sundhed og ernæring, fx arbejde som sundhedskoordinator med forebyggende kostoplysningskampagner. Du kan også være med til at
udvikle nye fødevarer eller beskæftige dig med
offentlig fødevarekontrol og forvaltning.

På studiets 2. og 3. år kan du arbejde med alle
aspekter af fødevarer og ernæring afhængig
af, om du vælger at specialisere dig i ernæring
og sundhed eller i kvalitet og teknologi. Du
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kan fx blive ekspert i, hvordan forarbejdning af
råvarer påvirker fødevarernes kvalitet. Du kan
fordybe dig i, hvordan man optimerer produktionsforløbet fra råvarer til færdige produkter.
Og ligger dine interesser inden for ernæring
og sundhed, undersøger du, hvordan fødevarer påvirker sundheden.

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

Fødevarer og ernæring giver dig
mulighed for at arbejde med fødevarers opbygning og deres ernæringsmæssige kvaliteter. Her har du
mulighed for at uddanne dig til alt
fra fødevareingeniør til fødevareudvikler baseret på videnskabelige
principper. På studiet møder man
engagerede undervisere i et trygt
og inspirerende studiemiljø.
Eva Scharling
Læser på fødevarer og ernæring

Læs videre
Afhængig af dit valg af specialisering kan
du med en bachelor i fødevarer og ernæring
læse videre på blandt andet disse kandidat
uddannelser: Fødevarevidenskab, Human Ernæring, Klimaforandringer, K
 linisk ernæring
samt Naturressourcer og udvikling. Du kan se
alle dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i fødevarer
og ernæring. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/
foedevarer-og-ernaering
foedevarerogernaering
@scienceku
science.ku.dk/film

SCIENCE-uddannelser · 2018

23

BACH E LORU DDA N N E L SE

GEOGRAFI OG GEOINFORMATIK
Vil du være med til at påvirke den verden, du
lever i, så er bacheloruddannelsen i geografi
og geoinformatik et rigtigt godt valg. Du kommer til at beskæftige dig med alt fra de store
globale og internationale perspektiver, til hvad
der sker på lokalt plan. Uddannelsen handler
om samfund, miljø og natur. Om de processer
og strukturer – både natur- og menneskeskabte – som skaber den verden, vi lever i og
ikke mindst af.

FAGLIG PROFIL
Geografi og geoinformatik fokuserer på samspillet mellem mennesker og vores omgivelser.
Du får mulighed for at tænke på tværs af
faggrænser – fra samfundsvidenskab til naturvidenskab. Du skal beskæftige dig med emner
som fx klimaforandringer, landskabsudvikling,
miljø- og naturforvaltning, landbrugssystemer,
byplanlægning samt sociale og økonomiske
forandringer i Danmark, i udviklingslande og
i et bredt globalt perspektiv. Du lærer også
at analysere lokale, nationale og globale
problemstillinger på et tværvidenskabeligt
grundlag.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Bacheloruddannelsen består af to års obligatoriske kurser og et år med begrænset valgfrie
og valgfrie kurser. På den obligatoriske del
af bacheloruddannelsen får du en grundig
introduktion til de forskellige områder inden
for geografi.
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Allerede på andet år har du mulighed for selv
at sammensætte dit uddannelsesforløb og
specialisere dig. Du har mulighed for at vælge
mellem fire forskellige studieforløb, der kan
give dig en særlig profil inden for geografi og
geoinformatik, men du kan også vælge selv at
kombinere kurser og dermed skabe din egen
tværfaglige profil.
På bacheloruddannelsen i geografi og
geoinformatik kan du også vælge at tage en
gymnasierettet specialisering, som sigter mod
undervisning i gymnasiet. Her kombinerer du
geografi og geoinformatik med et sidefag,
som kan være et af de andre naturvidenskabelige fag som matematik, biologi og fysik. Eller
du kan vælge mellem de mange sproglige,
samfundsfaglige eller teologiske fag, der
udbydes på Københavns Universitet.

JOBMULIGHEDER
Geografer ansættes både inden for den
offentlige administration og i private virksomheder samt som undervisere og forskere. Du
kan fx arbejde i et rådgivende ingeniørfirma,
i staten, en region eller kommune, i internationale organisationer som fx Mellemfolkeligt
Samvirke og FN eller som gymnasielærer.

På Geografi og geoinformatik lærer
vi om samspillet mellem mennesker
og naturen. Det handler om at se på
tingene fra flere sider, bl.a. hvordan
naturens kræfter påvirker vores
landskab, hvordan de globale kredsløb hænger sammen og hvorledes
det påvirker det samfund vi lever i.
Selv synes jeg det naturgeografiske
er super spændende, især hvad
angår de marine processer.
Bijan Taheri
læser på geografi og geoinformatik

Læs videre
Med en bachelor i geografi og geoinformatik
kan du læse videre på blandt andet disse
kandidatuddannelser: Geografi og geoinformatik samt K
 limaforandringer. Du kan se alle
dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i geografi og
geoinformatik. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/
geografi-og-geoinformatik
Geografi og geoinformatik
@scienceku
science.ku.dk/film
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GEOLOGI-GEOSCIENCE
4,6 milliarder år. Så længe har Jorden eksisteret. Det er både ubegribelig og fascinerende
lang tid. Med en bacheloruddannelse i geologi-geoscience lærer du historien at kende. Det
er den store fortælling om de processer, der
konstant forandrer og udvikler vores planet og
som danner grundlag for vores eksistens. Det
er forskningen i de største tidsrum og de voldsomste kræfter, som vi overhovedet kender.
Det er jordskælv, vulkaner, meteoritter, istider,
ørkener, råstoffer og livets opståen.

FAGLIG PROFIL
På bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
beskæftiger du dig med Jordens skabelse og
udvikling. Du kommer også til at arbejde med
aktuelle emner i samfundet som fx grundvandsbeskyttelse, jordforurening, udvinding
og udnyttelse af råstoffer og selvfølgelig
klimaforandringer.
Geologi er en videnskab, hvor iagttagelse,
erfaring og intuition hele tiden supplerer
hinanden og kombineres med analyse, videnskabelige overvejelser og modeller. Samtidig
har du mulighed for at inddrage stort set alle
naturvidenskabelige discipliner i arbejdet som
geolog.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Geologi-geoscience er en unik og alsidig uddannelse, hvor du kommer på ekskursioner
og feltkurser i ind- og udland. Det første års
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undervisning baseres i høj grad på praktiske
feltekskursioner. Du introduceres til forskellige
fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og
begreber. Du skal også arbejde i laboratoriet
og foran computeren, hvor du blandt andet
skal analysere dine resultater fra felten. Og
så får du samtidig træning i at formidle dine
erfaringer både mundtligt og skriftligt. Uddannelsen i geologi-geoscience er bygget op
omkring en række obligatoriske fag, som alle
studerende begynder med. Efter halvandet år
har du god mulighed for selv at sammensætte
dit uddannelsesforløb og specialisere dig inden
for den del af geologien, som du synes er
mest spændende.

JOBMULIGHEDER
Geologer har en bred vifte af jobmuligheder i
Danmark og i udlandet – både i offentligt og
privat regi. De fleste jobs involverer analyser af
data, feltarbejde og resultatformidling. Geologer er ansat i forsknings- og rådgivningsinstitutioner, regioner, kommuner, offentlige styrelser
og ved højere læreanstalter. Private ansættelser sker fx i råstofefterforskning, geotekniske
virksomheder, ingeniørfirmaer, minedrift, forureningsundersøgelser og entreprenørfirmaer.
Et stigende antal geologer arbejder med naturog videnskabsformidling, udviklingsprojekter,
IT-teknologi og olieselskaber.

Geologi er den perfekte
blanding af indendørs, teoretisk
undervisning og udendørsliv. Studiet fokuserer på at finde nøglen
til jordens 4.6 milliarder år gamle
historie ud fra de processer vi ser i
dag. Ekskursioner fylder meget og
går til alt fra Bornholm til Spanien,
og da man er afsted med sine
s tudiekammerater er fællesskabet
altid helt i top.
Rasmus Dyrberg
læser på geologi-geoscience

Læs videre
Med en bachelor i geologi-geoscience kan du
læse videre på blandt andet disse kandidat
uddannelser: Geologi-geoscience, Klimaforandringer samt Vand og miljø. Du kan se alle
dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i biokemi. Her
finder du en nærmere beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget
mere.

studier.ku.dk/geologi-geoscience
Geologi - Geoscience
@scienceku
science.ku.dk/film
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HAVE- OG PARKINGENIØR
Hvis du interesserer dig for parkforvaltning, byens natur og udvikling af rekreative
områder, så er der gode karrieremuligheder
som have- og parkingeniør. På uddannelsen
lærer du at designe, anlægge og forvalte
byens grønne områder – parker, sportsanlæg,
grønne tage og klimaløsninger til lokal håndtering af regnvand. Uddannelsen giver dig en
erhvervsrettet og praksisorienteret profil med
muligheder for jobs som leder i en offentlig
eller privat virksomhed eller som selvstændig
erhvervsdrivende. Du får ansvaret for at styre
grønne opgaver i tæt samspil med by og
borgere, virksomheder og kunder.

OPBYGNING
Den 4-årige professionsbacheloruddannelse til
have- og parkingeniør foregår på Skovskolen
i Nødebo. Det betyder, at du i det daglige er
i tæt kontakt med naturen og dermed med
det, der bliver din fremtidige arbejdsplads.
Undervisningen veksler mellem indendørs
forelæsninger og projektopgaver samt
øvelser og opgaver udenfor på Skovskolen
eller i byens grønne områder. Som have- og
parkingeniør opbygger du en erhvervsrettet og
innovativ profil, som gør dig i stand til at lede
grønne byggeprojekter, styre den kommunale
parkdrift og løse klimaskabte problemer med
naturens virkemidler. På uddannelsen får du
økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer
til at kunne håndtere have- og parkingeniørens forskellige jobs. Det kan fx være som
leder, rådgiver eller specialist. Mod uddannel-

28

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

sens afslutning kan du specialisere dig enten
inden for Klimatilpasning og grøn teknologi
eller Urbane Beplantninger.

VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Som en central del på uddannelsen skal du
i virksomhedspraktik en til to gange i løbet
af i din studietid. I praktikken møder du de
problemstillinger og opgaver, som en have- og
parkingeniør typisk arbejder med. Det kan
fx være drift af større sports- og friluftsanlæg, parker og kirkegårde. Du kan også få til
opgave sammen med din praktikvært at finde
tekniske løsninger på klimaskabte problemer
eller lave en plan for plantning og pleje af
byens træer. Virksomheden og dens omverden
giver dig inspiration og perspektiv, og du får
erhvervserfaring og netværk, der gør overgangen fra studie til job lettere og mere målrettet.

STUDIELIV I GRØNNE OMGIVELSER
Når du læser til have- og parkingeniør, kan
du søge et kollegieværelse på Skovskolen.
Ud over at være rammen om din uddannelse
byder omgivelserne på mange muligheder.
Du kan fx ro kajak på Esrum Sø eller køre
mountainbike i Grib Skov. På skolen er der
også et hyggeligt spisehus, læsesals- og
grupperumsfaciliteter, gymnastiksal med
klatrevæg, de studerendes egen café og et
fælleshus. Uddannelsen udbydes i samarbejde
med Erhvervsakademi Sjælland og Roskilde
Tekniske Skole.

JOBMULIGHEDER
Som have- og parkingeniør kan du eksempelvis blive parkforvalter, driftsleder eller teknisk
specialist i fx en kommune eller en ingeniørvirksomhed. Du kan også etablere dig som
selvstændig erhvervsdrivende. Endvidere vil du
kunne få job i den grønne branche inden for
rådgivning, salg, projektledelse, markedsføring, undervisning med mere.

På Have- og parkingeniøruddannelsen er der fokus på byens grønne
områder. I løbet af uddannelsen
har jeg fået et stort plantekendskab, grundlæggende indblik i den
«grønne» jura og kundskaber i
programmer som autoCAD og qgis.
Jeg synes det er rigtig spændende
at dykke ned i især de grønne og
kreative fag. Når jeg er færdig med
uddannelsen vil jeg gerne arbejde i
den offentlige sektor med beplantninger i bymæssige sammenhænge.
Pernille W. Laursen
læser til have- og parkingeniør

Læs videre
Med en professionsbachelor som have- og
parkingeniør kan du læse videre på blandt
andet disse kandidatuddannelser: Landskabsarkitektur, Naturforvaltning, Climate Change
samt Skovbrugsvidenskab. Du kan se alle dine
muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.hopi.dk, hvis du vil læse
mere om professionsbacheloruddannelsen til
have- og parkingeniør. Her finder du en nærmere beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget mere.

hopi.dk
Have- og parkingeniør
@scienceku
science.ku.dk/film
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HUSDYRVIDENSKAB
Næsten halvdelen af alle danskere er hver
dag sammen med dyr. Enten hjemme eller
igennem deres arbejde. Alligevel har der hidtil
været meget få mennesker, som for alvor har
forstået dyrene, deres adfærd, præstationsevne og behov. Her kommer du som dyreekspert ind i billedet. Du arbejder med raske
dyrs sundhed og ernæring, har indgående
kendskab til træning og avl, dyrs krav til deres
nærmiljø og er med til at forbedre dyrevelfærden nationalt og internationalt.

FAGLIG PROFIL
Som bachelor i husdyrvidenskab får du en
uddannelse, hvor du kombinerer praktisk indsigt med forskningsbaseret viden. Du lærer,
hvordan produktionsdyr, heste og kæledyr
fungerer: Fra fysiologi, genetik, dyrevelfærd,
ernæring og træning af dyr. Du lærer om
dyreetik, dyrs vækst og avl. Og du ved, hvilken betydning vores hold af dyr har for miljø,
mennesker og samfund.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På første del af uddannelsen får du skræddersyede kurser, der introducerer dig til variationen af husdyr og de faktorer, der indgår i hold
af dyr: Produktionsdyr, kæledyr, forsøgsdyr,
fisk og dyr fra zoologiske haver. Du følger
kurser, som giver dig redskaber og en solid
forståelse af faget, fx matematik, kemi, cellebiologi, og genetik. Og du kan fordybe dig
i, hvordan man gennem tilrettelæggelse af
fodring, avl og hold og træning af vores dyr
kan være med til at sikre sundhed, velfærd
og præstationsevne gennem hele deres liv.

30

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

Du får kendskab til, hvilken samfundsmæssig
betydning dyr har, og hvordan den biologiske indsigt kan bruges til at tilrettelægge
en lovgivning, så menneskets brug af dyr
er bæredygtigt og etisk værdigt. Du får et
bredt kendskab til fagets problemstillinger, og
samtidig vælger du fra en pulje af begrænset
valgfrie kurser de fag, som styrker den profil,
du gerne vil have.

PRAKTISK ARBEJDE MED DYR
På studiet arbejder du fra første dag med det
sunde dyr i fokus. En del af undervisningen
foregår på vores forsøgsgårde. Herudover
møder du dyr i kenneler, produktionsbesætninger og i zoologiske haver. Har du lyst til
at få flere praktiske færdigheder eller bedre
kontakter til branchen, er virksomhedsprojekter en mulighed.

JOBMULIGHEDER
Hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i
husdyrvidenskab, har du mange jobmuligheder. Alt efter dine interesser og specialiseringer kan du arbejde praktisk og teoretisk med
dyr i både ind- og udland. Du kan fx arbejde
som ekspert i ernæring, adfærd og træning. Du kan rådgive om og indgå i drift af
besætninger, styrke dyrenes præstationsevne,
eller arbejde med avl for at undgå genetiske
sygdomme. Du kan også blive leder inden
for moderne, højteknologisk mælke- og kødproduktion eller specialisere dig i økologiske
systemer og rådgive den voksende økologiske
sektor. Og du kan arbejde for en af de mange
hightech virksomheder, som producerer

fødevarer til hele verden. Du kan gøre karriere
i ministerier, styrelser og organisationer og
sikre høje standarder for dyrevelfærd og miljø.
I den farmaceutiske industri vil der være brug
for dig inden for forskning i dyremodeller i
arbejdet med helbredelse af sygdomme hos
mennesker og dyr.

På Husdyrvidenskab har
vi fokus på det raske dyr. 
Vi lærer om dyrenes adfærd, anatomi, ernæring, avl og genetik og
derved får kendskab til, hvad der
ligger til grund for dyrenes præstationsevne. Uanset om det drejer sig
om kød-, mælke- og ægproduktion,
gode sportspræstationer eller kæledyr, vi ønsker som kærlige familiedyr. Med den viden kan vi bedre
holde vore husdyr raske i et
livslangt p erspektiv, og derved
opretholde en bedre dyrevelfærd.
Sylvia V. Christensen
læser på husdyrvidenskab

Læs videre
Med en bachelor i husdyrvidenskab kan du
læse videre på blandt andet disse kandidat
uddannelser: Husdyrvidenskab (på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) samt Naturressourcer og udvikling. Du kan se alle dine
muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab. Her finder du en nærmere beskrivelse af
uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og
meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
husdyrvidenskab
Husdyrvidenskab
husdyrvidenskab
science.ku.dk/film
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IDR ÆT
Vil du beskæftige dig med idræt og fysisk
aktivitet i både teori og praksis? Er du optaget
af idrættens rolle i samfundet? Vil du vide,
hvorfor man bliver træt, når man træner
hårdt? Vil du lære om idrættens pædagogik
og psykologi? Vil du lære at kaste spyd, slå
vejrmøller, svømme 1000 meter eller danse
salsa? Vil du analysere sport og idræt med en
historisk vinkel? Så er idræt den rette uddannelse for dig.

FAGLIG PROFIL
Bacheloruddannelsen i idræt er en uddannelse, som omfatter både naturvidenskabelige og
humanistisk-samfundsvidenskabelige teoriområder. Med den baggrund kan du være med til
at fremme det sunde og aktive liv i befolkningen. Du vil komme til at arbejde med fysisk
aktivitet, idræt og bevægelse fra en teoretisk
såvel som en praktisk vinkel. Du kan vælge at
fordybe dig i den fysiologiske effekt af fysisk
aktivitet, eller måske vil du hellere beskæftige
dig med idrættens sociale, kulturelle og samfundsmæssige betydning. På bacheloruddannelsen i idræt er høj faglighed et helt centralt
omdrejningspunkt, og du vil få mulighed for
at fordybe dig på basis af en bred indgang til
fagfeltet.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Den obligatoriske del af uddannelsen er delt
i en praktisk del og en teoretisk del. Du får
undervisning i en bred vifte af idrætsgrene,
fx boldspil, atletik, svømning, gymnastik og
dans. I den teoretiske del bliver du undervist i
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blandt andet anatomi, fysiologi, biomekanik,
arbejdsfysiologi, sundhed, idrætspsykologi og
-pædagogik samt idrætshistorie og -sociologi.
Målet er, at du lærer at integrere dine praktiske idræts- og bevægelseserfaringer i en
teoretisk sammenhæng – og omvendt. Du skal
også deltage ilaboratorieøvelser og kan som
en del af uddannelsen deltage i igangværende
forskningsprojekter. Igennem uddannelsen
får du udviklet dine egne færdigheder og sat
dem i forhold til centrale teoretiske emner og
problemstillinger, der hænger sammen med
blandt andet sport, sundhed og idrætsundervisning.

JOBMULIGHEDER
Med en bachelorgrad i idræt bliver du kvalificeret til mange forskellige typer af stillinger
både i den private og i den offentlige sektor. I
de senere år har der inden for især sundhedssektoren været øget efterspørgsel på personer
med idrætsfaglig akademisk uddannelse. Som
bachelor har du mulighed for at få job som fx
projektmager, underviser, leder eller konsulent
inden for sundhedssektoren og den frivillige
idrætsverden.

Jeg kan godt lide at studere idræt,
fordi man bliver præsenteret for en
bred teoretisk vifte, samtidig med
at man får mulighed for at efterprøve teorien i praksis. Det er et
meget socialt studie, hvilket bl.a.
understøttes af, at en stor del af
arbejdet foregår i praksis, hvor man
samarbejder og hjælper hinanden,
hvilket også smitter af på det
sociale liv uden for studiet.
Helena Ruiz-Molsgaard
læser på idræt

Læs videre
Med en bachelor i idræt kan du læse videre
på blandt andet disse kandidatuddannelser:
Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab samt Humanfysiologi. Du kan se alle
dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i idræt. Her
finder du en nærmere beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget
mere.

studier.ku.dk/bachelor/idraet
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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JORDBRUGSØKONOMI
Vi er syv milliarder mennesker i verden, og
alle har brug for mad. Produktion af fødevarer
har stor samfundsmæssig betydning – både
i den rige og i den fattigere del af verden.
En større fødevareproduktion giver arbejdspladser, handel og velstand, men omvendt
kan produktionen også give et øget pres på
verdens natur og miljø, og velstanden kan
blive ujævnt fordelt. Som jordbrugsøkonom
kan du være med til at skabe positive forandringer lokalt, nationalt og internationalt. Ud
over at være ekspert i økonomi kan du nemlig
også se sammenhænge mellem økonomiske
forhold og den generelle samfundsudvikling
og se både de kortsigtede og langsigtede
perspektiver.

hedsøkonomi, miljøøkonomi, udviklingsøkonomi, verdenshandel og globalisering. Som
jordbrugsøkonom ved du, hvilken rolle handel
spiller for udvikling både lokalt og globalt i
en globaliseret verden. Og du ved, hvilken
betydning fx EU’s og USA’s fødevarepolitik har
for verdensmarkedet og verdens økonomier.
Du får indsigt i produktionsforhold i fødevaresektoren og i hele værdikæden fra jord til
bord. Du får også indblik i finansierings- og
investeringsbeslutninger og lærer, hvordan
virksomheder kan organisere sig i aktie- og
andelsselskaber. Du får desuden viden om
pengekredsløb, valutasamarbejde og nationalregnskaber, samt hvilken indvirkning told og
handelsbarrierer har på frihandel, vækst og
velstand.

FAGLIG PROFIL
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Jordbrugsøkonomi er en økonomisk uddannelse, hvor teori og metode bliver brugt
til at forstå og finde løsninger på konkrete
problemstillinger. Ved hjælp af økonomiske,
matematiske, juridiske og statistiske metoder lærer du at forstå, hvordan økonomien
hænger sammen i en virksomhed, i et land og
i den globale økonomi.

STUDIERELEVANT JOB

UDDANNELSENS OPBYGNING

JOBMULIGHEDER

Som jordbrugsøkonom får du først og fremmest indsigt i de økonomiske forhold, der er
en forudsætning for at forstå og analysere
vilkårene for både den nationale og for
international økonomi generelt og inden
for fødevareområdet især. Men de politiske
og juridiske forhold spiller også en rolle. Du
bliver introduceret til områder som virksom-

Jordbrugsøkonomer er eftertragtede på arbejdsmarkedet. Med din viden om økonomi,
politik og jura åbner der sig mange karrieremuligheder, og der er et stærkt netværk af
jordbrugsøkonomer, som kan hjælpe dig med
at finde et job, der matcher din faglige profil
og dine interesser. Nyligt færdiguddannede
kandidater har fx fået job som økonomer i EU
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Som jordbrugsøkonomistuderende er der
gode muligheder for at få et studierelevant
job, uanset om du vil prøve dine kompetencer
af i en offentlig eller i en privat virksomhed.
Du kan også lave et virksomhedsprojekt som
en del af dit studie og få udfordret og afprøvet din viden i praksis.

og i FN-organisationen FAO. Andre arbejder
i ministerier, styrelser og i forskellige råd.
Derudover gør en del jordbrugsøkonomer
karriere i den finansielle sektor, fx i Nykredit
og Danske Bank, som ekspert og rådgiver i
konsulent- og rådgivningsvirksomheder, eller
i erhvervsorganisationer som fx Landbrug og
Fødevarer og Dansk Industri.

På jordbrugøkonomi bruger vi
anvendt økonomi til at undersøge
problemstillinger om alt fra kvinders
rolle i udviklingslande til Tysklands
finanspoltik efter krigen. Vi lærer
den klassiske økonomiske teori,
men bruger fra starten begreberne
direkte på verden omkring os.
Udover det faglig, er det sociale
bånd mellem de studerende og med
forlæserne i høj kurs.
Netop det unikke sammenspil
mellem forlæser og og studerende
er en vigtig del af undervisning på
jordbrugøkonomi!
Ida Maria Rugbjerg Nygaard
læser på jordbrugsøkonomi

Læs videre
Som bachelor i jordbrugsøkonomi kan du
læse videre på blandt andet disse kandidatuddannelser: Jordbrugsøkonomi, Miljø- og
naturressource-økonomi samt Naturressourcer
og udvikling. Du kan se alle dine muligheder
på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil
læse mere om bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
jordbrugsoekonomi
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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KEMI
Når klima, sundhed og miljø får problemer,
kommer kemikere med løsninger. Som kemiker skaber du helt nye brændstoffer, kunststoffer, medicin og materialer. Du kan forbedre
de eksisterende og analysere, hvordan de vil
opføre sig, hvis de slipper ud i naturen.

FAGLIG PROFIL
Kemikere er de eneste, der kan skabe helt
nye stoffer, for de bygger dem op atom for
atom. Den kemiske industri beskæftiger sig
med at omdanne råmaterialer som olie, vand,
og mineraler til over 70.000 produkter. Blandt
andet inden for plastik, kunstgødning, tekstiler, papir, metaller og medicinalvarer. Med en
uddannelse i kemi lærer du at skabe billigere,
sundere eller bare bedre materialer og stoffer.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Allerede fra første år veksler bacheloruddannelsen på kemi mellem teori og praksis.
Som studerende får du grundig træning i
laboratoriearbejde, så du bliver rustet til at
lede forskning og udvikling både i offentlige
institutioner og private virksomheder. Men
du vil også modtage holdundervisning, gå
til forelæsninger og læse selv eller sammen
med en læsegruppe. I gennemsnit får du tyve
timers undervisning om ugen. Typisk fordelt
på to halve dage og to hele. Regn med lige så
mange timers selvstudium.

BRUGBAR OG STRUKTURERET KEMI
Anvendelighed og struktur er i højsædet på
uddannelsen. Allerede mens du læser, skal du
forske. Enten i en af Kemisk Instituts forskningsgrupper, i en privat virksomhed eller på
et udenlandsk universitet.

36

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

Kemiuddannelsen på Københavns Universitet
består af tre specialiseringer. De er alle sat
sammen, så du får en bred indføring i faget
og bliver stærkt funderet i både teoretisk,
praktisk og computerbåren kemi:
Medicinalkemi – som medicinalkemiker
opfinder du helt nye kemiske stoffer, der kan
udvikles til at blive fremtidens lægemidler til
sygdomme, som i dag står uden behandlingsmuligheder.
Gymnasierettet kemi – bliv verdens vigtigste
person for næste generation af kemikere.
Jobbet som kemilærer er kreativt, udviklende
og nyttigt, og så er undervisning en stor social
oplevelse.
Almen kemi – du kan skræddersy din egen
specialisering med en lang række kurser inden
for kemi, men du kan også tage kurser inden
for fysik, matematik, biologi og nanoteknologi, eller fag fra helt andre områder.

JOBMULIGHEDER
Leder, opfinder, underviser, iværksætter,
rådgiver. Kemikere får ansættelse i det private
erhvervsliv i forsknings- og analyselaboratorier.
Som rådgivere i private såvel som offentlige
institutioner eller som undervisere, forskere
og formidlere på gymnasier og universiteter.
Endelig er der en del kemikere, der søger til
udlandet eller starter egen virksomhed med
baggrund i de indsigter, de har fået på deres
uddannelse.

Kemi er studiet,
hvor man arbejder med verdens
mindste byggeklodser. Kemi er
overalt i verden, og som kemiker
kan du være med til at opfylde de
krav, fremtiden har for verden. Den
daglige undervisning er ikke kun
teori men indeholder også praktisk
arbejde og udover dette, kan du
også benytte dig af din personlige
valgfrihed, som bl.a. kan bruges til
at komme ud til virksomheder
for at få arbejdserfaring.
Emil Krogh Nielsen
læser på kemi

Læs videre

Som bachelor i kemi kan du læse videre på
blandt andet disse kandidatuddannelser:
Kemi, Klimaforandringer, Miljøkemi og
sundhed, Nanoscience samt Nanoscience og
teknologi. Du kan se alle dine muligheder på
www.studier.ku.dk
Optagelse og information

Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her
finder du en nærmere beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget
mere.

studier.ku.dk/bachelor/kemi
KemiskInstitut
@scienceku
science.ku.dk/film
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LANDSKABSARKITEKTUR
Byer og landskaber har markant indflydelse på
vores liv. Pladser, parker og andre rekreative
områder skaber rum og oplevelser og får folk
til at mødes og være aktive. Som landskabsarkitekt planlægger, designer og forvalter du
disse udendørs rammer for hverdag og fest.

FAGLIG PROFIL
Uddannelsen kombinerer kreativitet med
naturvidenskabelig viden og menneskelig og
samfundsmæssig forståelse. Hvis du interesserer dig for landskaber, natur og arkitektur
og gerne vil arbejde med kreative processer,
design og æstetik, er uddannelsen i landskabsarkitektur noget for dig. Du får viden
og kompetencer til at planlægge og designe
byens landskaber, udforme grønne åndehuller
og skabe aktivitetsmuligheder i natur, landskaber og parker.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Undervisningen blander forelæsninger, øvelser
og projektarbejde. Fra første dag bruger du
tid ved tegnebordet og computeren og bygger
modeller af detaljer, byrum og landskaber.
Du kommer også til at læse og skrive en del.
Du indgår i et kreativt miljø og laver projekter
sammen med dine medstuderende.
I det første halvandet år opbygger du viden
om by- og landskabsudvikling, byøkologi og
byers og landskabers udfordringer i dag. Du
får en masse arkitektfaglige redskaber og
lærer at tegne både i hånden og på computer.
I det sidste halvandet år vælger du mellem
to specialiseringer: Landskabsdesign, hvor du
lærer om planter, planlægning og design af
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byrum, landskaber, parker og andre grønne
områder. Byplanlægning, hvor du lærer om
byudvikling og bæredygtige byer. Begge specialiseringer handler om at skabe og udvikle
byens rum, så de giver optimale rammer for
mennesker. De bruger samme basismetode,
men møder opgaver og problemer fra hver sin
vinkel.
I slutningen af bacheloruddannelsen kommer
du i virksomhedspraktik på en privat tegnestue, i en kommune, konsulentvirksomhed
eller interesseorganisation. Praktikken kombineres med bachelorprojektet.

JOBMULIGHEDER
En bacheloruddannelse i landskabsarkitektur
giver dig jobmuligheder inden for formgivning
og design, projektledelse, offentlig forvaltning
og planlægning samt i bygge- og anlægsvirksomheder.
Landskabsarkitekter arbejder både i den
private og den offentlige sektor. Du kan åbne
din egen tegnestue eller blive ansat i en privat
arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed.
Du kan også arbejde med udvikling af byrum,
planlægning af byer og drift af rekreative områder som ansat i en kommune, fx i en byplanafdeling eller en park- og naturforvaltning.
De bedste jobmuligheder har du ved at
udbygge din bacheloruddannelse med en
kandidatuddannelse. Du kan fx læse videre
på kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur med mulighed for specialisering i Urban
Design, Green Space Management eller
Landscape Design.

På landskabsarkitektur
lærer jeg, blandt andet gennem
botanisk viden og rumlig forståelse,
at iagttage og forstå byen og
naturen omkring mig. Jeg synes,
det er spændende, at man gennem
fortolkningen af stedets unikke
karakter, kan skabe et design,
der fremhæver områdets
kvaliteter.
Rose Mink Rørdam
læser på landskabsarkitektur

Læs videre
Som bachelor i landskabsarkitektur kan du
læse videre på blandt andet disse kandidatuddannelser: Landskabsarkitektur, Naturforvaltning, Naturressourcer og udvikling
samt Klimaforandringer. Du kan se alle dine
muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil
læse mere om bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
landskabsarkitektur
landskabsarkitektur
@landskabsarkitektur_ku
science.ku.dk/film
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MATEMATIK
Matematikken er en deduktiv videnskab, som
bygger på logiske metoder. Den kan bruges
overalt både til praktiske udregninger, som fx
Storebæltsbroens styrke eller forsikringspræmien på en stormforsikring. Men matematikken er primært en abstrakt måde at tænke
verden på, som kan hjælpe med at skabe
klarhed over ekstremt komplekse forhold.
Man kan sige, at matematik er et redskab til at
skabe orden i kaos og få styr på verden.

FAGLIG PROFIL
Du bør overveje at læse matematik, hvis du
har sans for tal og kan tænke både kreativt og
abstrakt. Synes du, det er sjovt og udfordrende at tage tilsyneladende urelaterede ideer og
finde sammenhængen? Trives du med logiske
argumenter og nyder du at kigge på systemer
og bygge nye strukturer, kan det være, at
matematik er noget for dig.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Bacheloruddannelsen i matematik er først og
fremmest en indføring i matematisk grundviden. Du vil blive undervist i matematikkens
centrale discipliner såsom algebra, geometri
og matematisk analyse. Forskellen på matematik i gymnasiet og matematik på universitetet
er, at du her vil fokusere på at forstå matematikkens betydning. Altså hvad kan vi gøre
med matematikken, hvordan kan vi gøre det,
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og hvorfor gør vi det. Vi tager tallene ud af
matematikken og kigger i stedet på strukturer
og regler. Vi undersøger egenskaberne, så vi
kan bygge nye systemer.
På bacheloruddannelsen i matematik vil du få
mulighed for at vælge en specialisering, som
kan sætte din matematiske viden i spil. Det
kan fx være fysik, datalogi eller kemi eller noget helt fjerde. På den måde får du mulighed
for at anvende det abstrakte matematik, du
lærer, på noget, som er lidt mere virkelighedsnært. Ved at lære at fortolke resultater inden
for andre fagområder styrker du samtidig din
tværfaglighed.

JOBMULIGHEDER
Mange vælger at læse videre fra bacheloren
i matematik og tage kandidatuddannelsen
med. Som kandidat i matematik har man
mange muligheder for ansættelse blandt
andet som gymnasielærer eller som analytiker
i det private erhvervsliv. Det kan fx være i banker eller andre finansielle virksomheder, eller
det kan være i IT-branchen. Mulighederne for
at få job som matematiker er rigtig gode, og
arbejdsløsheden er næsten ikke-eksisterende.
Du kan også vælge at fortsætte på ph.d-studiet med henblik på at blive forsker.

Først og fremmest er matematik
jo hovedsageligt teori, og oftest
meget abstrakt teori, så man skal
have det godt med at være til forelæsninger og læse i mange timer,
inden man helt forstår stoffet. Men
er man til netop dette, så kommer
man på et fantastisk studie, hvor
du tilegner dig en unik kompetence
i at tænke generelt og abstrakt,
med det bedste sociale miljø og en
meget nyttig uddannelse. For man
kan blive meget andet end gymnasielærer, der er nemlig efterspørgsel
efter matematikere i utallige
brancher!
Frederik Mølkjær Andersen
læser på matematik

Læs videre
Som bachelor i matematik kan du læse videre
på blandt andet disse kandidatuddannelser:
matematik og statistik. Du kan se alle dine
muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i matematik.
Her finder du en nærmere beskrivelse af
uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og
meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
matematik
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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MATEMATIK-ØKONOMI
Har du interesse for økonomiske modeller,
synes du matematik er fascinerende, og trives
du med komplicerede regnestykker? Finder du
statistisk teori spændende, og interesserer du
dig for planlægning og modeludvikling? Så er
uddannelsen i matematik-økonomi muligvis
noget for dig.

FAGLIG PROFIL
En bacheloruddannelse i matematik-økonomi
giver dig forudsætninger for at forstå økonomiske modeller og deres matematiske grundlag. Du kommer til at arbejde med avanceret
matematik og statistik og beregne komplicerede økonomiske modeller.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsens første år fokuserer især på
matematik, statistik, økonomi og ikke mindst
på sammenhængen mellem disse fag. Du vil
derfor opleve, at matematik og statistik er en
integreret del af gennemgangen af både fag
som makroøkonomi og finansiering. Senere i
uddannelsen får du mulighed for at fokusere
på fagområder som fx økonometri, operationsanalyse og finansiering.
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JOBMULIGHEDER
De fleste bachelorstuderende vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i matematikøkonomi. Der er gode jobmuligheder for
kandidater med denne uddannelse, fordi der
i stadig større grad er behov for økonomisk
modeludvikling fx i banker og forsikringsvirksomheder, ligesom matematik-økonomer er
efterspurgte både i offentlig administration og
planlægning, konsulentfirmaer og planlægningsafdelinger i større private virksomheder.
Man kan selvfølgelig også vælge at fortsætte
med ph.d.- studier i økonomi eller matematikøkonomi og blive forsker.

Hvis du i gymnasiet blev bidt af
matematikkens eksakte verden, og
er interesseret i at se den brugt til
at beskrive nogle af virkelighedens
problemer, så er en bachelor i
matematik-økonomi måske det
rigtige for dig. Vi bliver introduceret
for forskellige grene indenfor matematik, statistik og økonomi, der har
givet et godt fondament for vores
videre uddannelsesvalg.
Jonathan Solovoj
læser på matematik-økonomi

Læs videre
Med en bachelor i matematik-økonomi
kan du læse videre på blandt andet disse
kandidatuddannelser: Matematik-økonomi,
Bioinformatik samt Statistik. Du kan se alle
dine muligheder på www.studier.ku.dk
Optagelse og informa
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i matematik-
økonomi. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
matematik-oekonomi
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
er en spændende blanding af human-, celleog molekylærbiologi, der understøttes af kemi
og biokemi. Som studerende får du indsigt i
en verden, hvis resultater har forandret den
måde, vi opfatter mange sygdomme på, og
som fortsætter med at frembringe nye, succesrige behandlinger.

biologiske problemstillinger. På tredje år af
bacheloruddannelsen skal du blandt andet
lave et bachelorprojekt, dit første selvstændige forskningsprojekt, hvor du kommer til at
fordybe dig i et emne inden for biomedicinen
under tæt vejledning af en forsker inden for
feltet.

LÆSE I UDLANDET
FAGLIG PROFIL
Uddannelsen foregår i et samarbejde mellem
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Undervisningen er sammensat af naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige elementer
for at ruste dig bedst muligt til molekylærbiologisk forskning i menneskets sygdomme.
Uddannelsen giver dig den mest omfattende
molekylærbiologiske viden af alle bachelor
uddannelser, og du holder dig ajour med
den nyeste udvikling på området ved at læse
videnskabelige artikler. Du får et solidt grundlag for selv at deltage aktivt i biomedicinsk
forskning både herhjemme og i udlandet.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På den 3-årige bacheloruddannelse har du
obligatoriske kurser på tilsammen 2½ år. De
obligatoriske kurser er en forudsætning for at
forstå funktionen af såvel raske organismer
som syge tilstande på molekylære, cellulære
og fysiologiske niveauer. Du kommer til at
arbejde med de nyeste teknikker og den
nyeste viden i forbindelse med komplicerede
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Uddannelsen indeholder et halvt års valgfrihed, som du selv bestemmer indholdet
af. Rigtig mange studerende på molekylær
biomedicin benytter de gode muligheder for
at supplere deres uddannelse i udlandet, fx i
USA, Asien eller Australien. Mulighederne er
mange – du bestemmer!

JOBMULIGHEDER
Efter din bacheloruddannelse er det en oplagt
mulighed at læse videre på kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin, hvor du specialiserer dig inden for den gren af faget, du synes
er mest interessant. Målet med uddannelsen
er at gøre kandidater i molekylær biomedicin
parate til at indtræde i internationalt konkurrencedygtige forskningsgrupper, primært
inden for medicinalindustrien, sygehusvæsnet
samt på universiteter og andre forskningsinstitutioner. Der er med andre ord masser af
jobmuligheder fremover.

På Molekylær Biomedicin
 eskæftiger vi os primært med
b
kroppen på molekylært og cellulært
niveau, men får samtidig overblikket over hele kroppen. Studiet
indeholder udover den teoretisk del,
også en mindre praktisk del. Dette
gør dig klar til måske at knække
koden bag f.eks. diabetes. D
 esuden
er studiemiljøet desuden helt
e xceptionelt, og du vil aldrig
føle dig alene.
Andreas Høyer Kongsgaard
læser på molekylær biomedicin

Læs videre
Som bachelor i molekylær biomedicin kan du
læse v idere på blandt andet disse kandidat
uddannelser: Molekylær biomedicin, Biokemi,
Bioinformatik samt Lægemiddelvidenskab.
Du kan se alle dine m
 uligheder på
www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i molekylær b
 iomedicin. Her finder du en nærmere
beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler,
tidsfrister og meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
molekylaer-biomedicin
Læs på SCIENCE
@scienceku
science.ku.dk/film
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NANOSCIENCE
Er du interesseret i fysik, kemi og biologi på
én gang og nysgerrig efter at aflure naturens
hemmeligheder? Så er nanoscience noget for
dig. Her kommer du til at arbejde i krydsfeltet mellem fysik, kemi og biologi. Du vil fx
bruge nanoteknologien til at flytte rundt på
molekyler og derved skabe nye materialer.
Forskningen inden for nanoscience finder hele
tiden nye veje, og der opstår samarbejder på
tværs af faggrænser.

FAGLIG PROFIL
Mulighederne inden for nanoscience er
mange og forskellige. Du kommer ind i en
helt ny verden, hvor det handler om at forstå
og mestre opbygningen af strukturer på det
atomare, molekylære og supramolekylære niveau – i længdeskalaen fra 1-100 nanometer.
Du får en eftertragtet, tværdisciplinær profil
og en viden, du kan bruge til at udvikle alt
fra brændselsceller til nye former for kræftbehandling.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På bacheloruddannelsen i nanoscience afprøver du teorierne i praksis gennem laboratorieøvelser og eksperimentelle projekter. I løbet af
det første halvandet år får du den grundfaglige viden inden for kemi, fysik og biologi, som
nanoscience hviler på, og derefter er der stor
valgfrihed.
Når du har taget de obligatoriske kurser,
har du mulighed for at præge din uddannelse gennem de kurser, du vælger. Hvis du
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vil fokusere på nanosystemernes struktur og
elektriske egenskaber og fx beskæftige dig
med, hvordan nanoelektronik virker, skal du
vælge kurser, der har sit udgangspunkt i fysikken. Hvis du er mere interesseret i, hvordan
man kan bygge interessante nanosystemer
ved fx at designe nye molekyler, er det kurser
der trækker på kemien, du skal vælge. Synes
du, naturens egne nanosystemer i levende
organismer og i mennesket er det mest interessante, så er det kurser bygget af biologi og
sundhedsvidenskab, du skal vælge.
Du kan også vælge at læse et halvt år i
udlandet. Desuden kan du lave et virksomhedsprojekt, hvor du bruger dine erfaringer og
teorier fra studiet. Er du interesseret i at drive
din egen virksomhed, kan du tage et kursus i
opstart og innovation.

JOBMULIGHEDER
Hvis du bygger videre på din bacheloruddannelse med en kandidatgrad i nanoscience, står
du med en stærk og attraktiv profil over for
både danske og internationale højteknologi
virksomheder. Kandidater i nanoscience er
efterspurgt af medicinalbranchen, biotekvirksomheder og olieudvindingsindustrien som
konsulenter, ledere og projektledere. Du kan
også blive forsker enten i det private eller i det
offentlige.

Nanoscience lærer én
lidt om alt, og ikke alt om lidt, som
så mange andre studier. Nanoscience er et lille studie, hvor du
kommer til at lære alle at kende. Jeg
har altid interesseret mig for kemi,
men har samtidigt haft en interesse
for fysik og biologi, så Nanoscience
var det oplagte valg.
Dane Alexander Shennan
læser på nanoscience

Læs videre
Med en bachelor i nanoscience kan du læse
videre på blandt andet disse kandidatuddannelser: N
 anoscience, Biokemi, De fysiske fag,
samt teknologi. Du kan se alle dine mulig
heder på www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i nanoscience.
Her finder du en nærmere beskrivelse af
uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og
meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
nanoscience
nanoscienceKU
@scienceku
science.ku.dk/film
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NATURRESSOURCER
Naturressourcer er studiet af det levende miljø
omkring os, og hvordan vi udnytter den bedst
muligt. Vi dyrker jorden til fødevarer og fælder
skove, men vi vil også have plads til natur og
rekreative områder. Et af de vigtigste spørgsmål er, hvordan vi kan producere mad nok til
alle og bruge naturens ressourcer uden samtidig at ødelægge den for eftertiden. Det er det,
som naturressourceeksperter arbejder med.

FAGLIG PROFIL
Bacheloruddannelsen i naturressourcer er
en naturvidenskabelig uddannelse, der også
rummer samfundsvidenskabelige elementer.
Uddannelsen sætter fokus på, hvordan vi
bedst arbejder med og i naturen. Du kan fx
arbejde med biodiversitet, natur og miljø eller
effektiv, bæredygtig fødevareproduktion lokalt
og globalt. Du kan finde løsninger på forureningsproblemer, eller du kan bruge din viden
på beskyttelse af naturområder, på udvikling
af jordbrug eller på at sætte bæredygtighed i
et økonomisk perspektiv.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Som studerende på naturressourcer oplever
du en hverdag, hvor teori går hånd i hånd
med praksis, og hvor du arbejder med at
finde løsninger på konkrete problemer. Du
begynder din 3-årige uddannelse med et
indledende kursus i naturressourcer og økologi
og introduceres derefter til grundpillerne i
uddannelsen: jord, vand, planter, mikroorganismer, naturforvaltning, biodiversitet og
miljøøkonomi. Efter det første studieår skal du
vælge, om du vil fokusere din uddannelse på
plante- eller miljøvidenskab, naturforvaltning
eller miljøøkonomi:
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Plantevidenskab, hvor du arbejder med planteproduktion i land-, skov- og havebrug. Du
bliver ekspert i samspillet mellem jord, vand,
næringsstoffer og planter, og hvordan vi bruger disse ressourcer bedst muligt. Kan planter
levere både foder, fødevarer og biobrændsel?
Hvordan påvirkes planteproduktionen af
klimaforandringer?
Miljøvidenskab, hvor du specialiserer dig i
løsninger til bæredygtig produktion: Hvordan
sikrer vi fx rent grundvand? Er vi nødt til at
have søvand i hanen om få år? Hvordan påvirker økologi miljøet?
Naturforvaltning, hvor du beskæftiger dig
med menneskers brug af naturen og de love
og regler, vi skaber for at beskytte naturen.
Du får evnen til at forme landskabet gennem
forvaltning – skal vi fx have nationalparker
eller landbrug? Er der plads til ulve i Danmark? Kan vi kombinere stormflodssikring og
naturområder?
Miljøøkonomi, hvor du bruger økonomiske
metoder og værktøjer til at regne på samfundsøkonomiske konsekvenser fx af ændringer i miljølovgivning. Du sætter kroner og ører
på værdier, som er svære at prissætte. Du kan
fx regne på, om det bedst kan betale sig at
benytte et skovområde til skovdrift eller en
gåtur i skoven. Er kystbebyggelser en effektiv
måde at skabe vækst i vandkantsdanmark?

JOBMULIGHEDER
Dine kompetencer inden for naturressourcer
gør dig meget efterspurgt, især hvis du vælger
at specialisere dig yderligere på en kandidat-

uddannelse. Kandidater inden for området har
fx fået job som rådgivere i firmaer som COWI
og Rambøll, eller i EU, FN og DANIDA. Andre
har fundet arbejde som konsulenter i kommuner, regioner, ministerier og styrelser. Du
kan også arbejde med udvikling og forskning
i landbrugs- eller fødevareindustrien, i landbrugsrådgivningen eller i cleantech-, biotekog medicinalvirksomheder, eller du kan blive
underviser på universiteter og erhvervsskoler.

På naturressourcer
beskæftiger vi os med sammenspillet
mellem naturen og s amfundet. Det
der er unikt ved uddannelsen er, at
man både a rbejder naturvidenskabeligt, hvor vi prøver at forstå forskellige kemiske og biologiske processor,
samtidig med at dette sættes i en
s amfundsmæssig kontekst. Jeg håber i
fremtiden at kunne være med til at løse
nogle af de miljøproblemer vi står
overfor i dag.
Oskar Munk Kronik
læser på naturressourcer

Læs videre
Som bachelor i naturressourcer kan du læse
videre på blandt andet disse kandidatuddannelser: Agronomi, Geografi og geoinformatik,
Klimaforandringer, Naturforvaltning, Naturressourcer og udvikling samt Skovbrugsvidenskab. Du kan se alle dine muligheder på
www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier.ku.dk, hvis du vil læse
mere om bacheloruddannelsen i naturressourcer. Her finder du en nærmere beskrivelse af
uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og
meget mere.

studier.ku.dk/bachelor/
naturressourcer
naturressourcer
@naturressourcer_ku
science.ku.dk/film
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SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR
Hvis du interesserer dig for naturpleje, skovdrift og udvikling af rekreative områder, har
du gode karrieremuligheder med en uddannelse som skov- og landskabsingeniør. For
hvordan producerer vi bæredygtigt løvtræ og
nåletræ til træindustrien? Hvad skal der til
for at genoprette naturområder? Og hvordan
skal vi planlægge naturen, så vi får det bedste
friluftsliv? Som skov- og landskabsingeniør
bliver du i stand til at løse disse og mange andre udfordringer, når du gennem den 4-årige
professionsbacheloruddannelse opbygger en
profil inden for skov og landskab.

FAGLIG PROFIL
I løbet af uddannelsen arbejder du med
planlægning, anlæg, pleje og drift af skove og
naturområder, så du opnår et solidt ingeniørmæssigt niveau. Desuden bliver du uddannet
inden for ledelse, økonomi og kommunikation
og får en stærk profil som moderne leder.
Uddannelsen giver dig kompetencer, som
erhvervslivet efterspørger. Det sikrer vi blandt
andet ved, at du gennem hele uddannelsen er
i tæt kontakt med erhvervslivet via virksomhedsbesøg, gæsteundervisere, mentorordninger og virksomhedspraktik.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen tager fire år og foregår på
Skovskolen i Nødebo. Undervisningen veksler
mellem indendørs forelæsninger, øvelser i
laboratoriet, feltarbejde og praktiske opgaver i
naturen. Kort sagt en meget varieret undervisning.
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Du udvikler din faglige profil inden for
skovdyrkning og naturforvaltning samt ved at
følge en række valgfag. Og i det obligatoriske
praktikforløb oplever du pulsen i en virksomhed. Under praktikken bliver du udfordret på
din viden, og du får joberfaring, som er et
godt kort i din senere jobsøgning. Praktikken
foregår i en offentlig eller privat virksomhed,
organisation eller lignende inden for skov- og
landskabsområdet, og du kan vælge enten et
dansk eller et internationalt praktiksted.

STUDIELIV I GRØNNE OMGIVELSER
Når du læser til skov- og landskabsingeniør,
kan du søge et kollegieværelse på Skovskolen.
Udover at være rammen om din uddannelse,
byder omgivelserne på mange muligheder.
Du kan fx ro kajak på Esrum Sø eller køre
mountainbike i Grib Skov. På Skovskolen er
der også et hyggeligt spisehus, læsesals- og
grupperumsfaciliteter, gymnastiksal med
klatrevæg, de studerendes egen café og et
fælleshus.

JOBMULIGHEDER
Som skov- og landskabsingeniør kan du fx
komme til at arbejde med produktion af
løv- og nåletræ, vildtforvaltning eller pleje af
vandløb, moser og hedeområder. Eller du kan
stå for friluftsliv i skove, parker eller i større
naturområder. Du kan også blive skovfoged i
et privat eller offentligt skovbrug, entreprenør
i anlægs- og servicevirksomheder eller selvstændig erhvervsdrivende. Der er også gode
muligheder for at få job inden for rådgivning,
formidling og undervisning.

Den første ting der kommer til
mig, er uden tøven det fantastiske
studiemiljø. Forestil dig et uddannelsessted midt ude i skoven, langt væk
fra byens larm. At kunne sidde til
undervisning og k igge ud i skoven,
enestående. For mig virker det ikke
som et u
 niversitets sted, men et
hyggeligt sted hvor man modtager
undervisning.
Rasmus Stengel Hansen
læser til skov- og landskabsingeniør

Læs videre
Med en professionsbachelor som skov- og
landskabsingeniør kan du læse videre på
blandt andet disse kandidatuddannelser:
Skovbrugsvidenskab, Landskabsarkitektur,
Naturforvaltning samt N
 aturressourcer og
udvikling. Du kan se alle dine muligheder på
www.studier.ku.dk
Optagelse og information
Klik ind på www.studier ku.dk, hvis du vil
læse mere om professionsbacheloruddannelsen som skov- og landskabsingeniør. Her
finder du en nærmere b
 eskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget
mere.

studier.ku.dk/bachelor/
skov-og-landskab
SkovOgLandskabsingenior
@scienceku
science.ku.dk/film
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

AGRONOMI
Som agronom er du med til at udvikle
fremtidens planter og bæredygtige jordbrugssystemer. Bæredygtig produktion af
kvalitetsfødevarer til en voksende befolkning er en global udfordring. Samtidig skaber større byer behov for grønne livsmiljøer
og planter, som kan skabe trivsel, sundhed
og rekreation. Uddannelsen gør dig til en
løsningsorienteret specialist i bæredygtig
produktion og miljø samt i brug af planter
til fødevarer og energi eller til biologiske
produkter som farvestoffer og medicin.
Uddannelsen er rettet mod studerende,
der vil finde løsninger og skabe forandring.
Studerende på uddannelsen kommer med
en baggrund i naturressourcer, agrobiologi, geografi og biologi, og omkring
halvdelen kommer fra udlandet.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Fra starten af uddannelsen vælger du mellem to specialiseringer: Plantevidenskab
eller Produktion og miljø. I begge specialiseringer følger du obligatoriske kurser
inden for specialiseringens område. Det
obligatoriske kursus på specialiseringen
i Plantevidenskab giver dig en bred ind
føring i eksperimentel plantevidenskab. De
to obligatoriske kurser på specialiseringen
Produktion og miljø går tæt på planteproduktionens teori og praksis, blandt andet
med et fuldtids feltkursus i samarbejde
med en partnervirksomhed. Derudover
vælger du blandt en gruppe faglige
kurser på hver specialisering fx inden for
planteforædling, biologisk bekæmpelse af
skadedyr eller vand- og jordprocesser. Det
betyder, at du kan lave din egen faglige
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profil, som du udbygger yderligere på uddannelsens andet år. Her bruger du 6-12
måneder på dit speciale, hvor du arbejder
med en specifik problemstilling, du selv
vælger inden for plantevidenskab, fødevareproduktion eller miljø.

JOBMULIGHEDER
Som færdiguddannet agronom er der
mange jobmuligheder både herhjemme og
i udlandet. Du kan arbejde med udvikling
og forskning i private virksomheder og på
universiteter eller i forvaltningen af jordbrug, miljø og natur i kommuner, regioner
og ministerier. Du kan også arbejde med
global fødevareproduktion og miljø, fx i
FN-organisationen FAO eller EU’s Miljøagentur, starte egen virksomhed eller blive
rådgiver i organisationer som Landbrug &
Fødevarer eller Økologisk Landsforening.

Jeg har altid fundet livet
omkring os fascinerende, men den del
hvor mennesket omformer de naturlige processer er den mest spændende.
På uddannelsen, og i mit studiejob
som laboratorieassistent på universitetet, har jeg især fokuseret på afgrøders interaktion med både nyttige og
skadelige svampe og insekter. Her har
jeg fået plads til at være nørdet.
Kiri Miyaca Fløistrup
læser på agronomi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/agronomi

K A N DIDAT U DDA N N E L SE

BIOINFORMATIK
Bioinformatik udgør rygraden i moderne biologisk og medicinsk forskning. På kandidatuddannelsen i bioinformatik arbejder du med at
samle og analysere de store datamængder,
som opstår, når forskerne fx laver sekvensanalyser af DNA og kortlægger proteiners
opbygning eller cellers funktion i levende
organismer. Du får ekspertise i at opbygge og
håndtere databaser med biologiske data, der
bruges i forskningen på alverdens laboratorier.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer
fag som statistik, computerprogrammering
og molekylærbiologi. Du får grundlæggende
viden om bioinformatik via en række obligatoriske fag i løbet af det første halve år på
uddannelsen. Dernæst følger forskellige red-

skabskurser, der skærper din grundviden fra
bacheloruddannelsen. Endelig kan du vælge
mellem forskellige valgfrie specialkurser, der
leder op til det afsluttende speciale. Kurserne
kan både være opbygget som individuelle eller gruppeorienterede forskningsprojekter eller
som mere traditionel fællesundervisning.

JOBMULIGHEDER
Biotekvirksomheder er store aftagere af
kandidater i bioinformatik. Mange vælger
også at fortsætte som ph.d.-studerende i
forskerstillinger, fx i et samarbejde mellem et
universitet og et forskningsinstitut i Danmark
eller i udlandet. Bioinformatikken er i hastig
vækst. Som færdiguddannet bioinformatiker
er du efterspurgt, og du kan blive en vigtig
ressource i fremtidens forskning.

Som bioinformatiker hos
Kræftens Bekæmpelse udnytter jeg
min viden om biologi og programmering til at finde molekylære sammenhænge i et hav af cancer-data. Det er
i virkeligheden et super privilegium at
være bioinformatiker – hvem vidste, at
der fandtes et studie og et job, hvor
man får lov til at analysere de nyeste
forskningsresultater hele tiden!
Thilde Terkelsen
kandidat i bioinformatik, bioinformatiker
hos Kræftens Bekæmpelse

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/bioinformatik
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

BIOKEMI
Der er brug for biokemikere, når der skal
udvikles ny medicin, skabes sygdomsresistente afgrøder og laves grundforskning,
som gør os klogere på livets gåder. Vælger
du kandidatuddannelsen i biokemi, træder
du for alvor ind i forskningens verden. Du
kommer til at arbejde intenst med molekylærbiologi og kemiske processer i levende
organismer – både eksperimentelt og
teoretisk. Og du får kompetencer, der gør
dig i stand til at lede forskningsprojekter
og udføre videnskabelige eksperimenter på
et højt fagligt niveau.

JOBMULIGHEDER

UDDANNELSENS OPBYGNING

Som bachelorstuderende
blev jeg meget fascineret af proteiner,
og jeg valgte derfor at s pecialisere
mig i proteinkemi på kandidat
uddannelsen. Specialet på biokemi
er på 60 ECTS point, og jeg
havde derfor rig mulighed for at lære
at klare mig i laboratoriet på egen
hånd. Det er et kæmpe plus,
hvis man ønsker at blive
ph.d. senere hen.

Du vælger mellem fem specialiseringer på
biokemi: Molekylær cellebiologi, Molekylær genetik, Molekylær mikrobiologi,
Proteinkemi eller Immunologi og metabolisme. De fleste studerende starter på et
stort eksperimentelt speciale allerede på
første år samtidig med, at de følger kurser.
Specialet kan fx udgøre en del af et større
forskningsprojekt, og det kan foregå på
universitetet eller på et hospital, laboratorium eller lignende.

Din viden og dine kompetencer som biokemiker efterspørges blandt andet i medicinal- og fødevareindustrien og i forskningsinstitutioner herhjemme og i udlandet.
Der er også mange, som finder job i
biotek-industrien, som er i fremgang både
i Danmark og i resten af Skandinavien. Du
kan også arbejde for staten, fx i Miljø- og
Fødevareministeriet eller fortsætte uddannelsen som ph.d.-studerende.

Lasse Staby
kandidat i biokemi og ph.d.-studerende
på Biologisk Institut

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-biokemi
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

BIOLOGI
Biologi er en videnskab med mange facetter. Dette afspejles i de valgmuligheder, den
2-årige kandidatuddannelse tilbyder. Du kan
beskæftige dig med alt fra marine økosystemer til bakteriers resistens over for antibiotika.
Uddannelsen tilbyder dig hele paletten af
arbejdsmetoder og kombinerer teori, eksperimenter og dataindsamling, så du lærer at
tænke tværfagligt og får et godt overblik over
naturen og livets sammenhænge.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Kandidatuddannelsen er bygget op omkring
fem faglige specialiseringer: Molekylærbiologi
og genetik, Cellebiologi og fysiologi, Mikrobiologi, Økologi og Marinbiologi. Inden for
hver specialisering er der en høj grad af valg-

frihed både med hensyn til det faglige indhold
og prioriteringen af studietiden. Du afslutter
din kandidatuddannelse med et speciale, som
er et selvstændigt forskningsprojekt af et års
varighed.

JOBMULIGHEDER
Som færdiguddannet biolog har du mulighed for en bred vifte af jobs. Du kan arbejde
inden for forskning i fx industrien eller på
universiteter. Du kan blive ansat i en offentlig
forvaltning eller i private rådgivningsvirksomheder. Og så er der hele undervisningsområdet, fx på gymnasier eller formidling i
andre sammenhænge. Der er biologer mange
steder. De får job i forskningstunge biotek- og
medicinalvirksomheder, i ministerier, hos kom-

muner, på universiteter, i patentvirksomheder,
i miljøorganisationer, hos medievirksomheder
og i små, nystartede biotek- og rådgivningsvirksomheder.

Jeg valgte at læse biologi på
grund af min interesse for dyreadfærd,
og det resulterede i et speciale, hvor jeg
undersøgte, om hundens personlighed
påvirker dens sporevne. Det gode ved
kandidatuddannelsen i biologi er det brede
udvalg af emner – det har givet mulighed
for at fordybe mig i netop det område, jeg
synes er mest interessant.
Michala Calberg
kandidat i biologi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-biologi
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI
Kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi kvalificerer dig til at arbejde i biotekvirksomheder og laboratorier over hele
verden. Du lærer at udvikle biomedicin,
der er til gavn for sundheden, og finde nye
mikroorganismer, der kan udnyttes til produktion af bioenergi. I vores forskningsfaciliteter arbejder du med gener, som øger
udbyttet af planter eller dyr til fx fødevarer
og energi.

ske teknikker i fx medicinal- og biotekindustrien. Specialiseringerne begynder med
fagspecifikke kurser. Herudover tilbyder
vi en række valgfag, så du kan skabe din
egen profil. På alle specialiseringer følger
du desuden et kursus om innovation
og patentrettigheder i forbindelse med
bioteknologisk udvikling. Uddannelsens
andet år er afsat til dit speciale. Her går du
i dybden med en bioteknologisk problemstilling.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Du vælger en af følgende specialiseringer:
Anvendt enzymologi, hvor du beskæftiger dig med proteiner og kulhydrater
i komplekse biologiske materialer. Du
lærer, hvordan komponenterne oprenses,
analyseres og udnyttes industrielt. Specielt
er der fokus på oprensning og brug af
enzymer samt screening for enzymer, der
kan nedbryde komplekse plantekulhydrater. Plantekulhydrater kan anvendes i fx
fødevarer og lægemidler. Bioprodukter
giver den nyeste viden om plantebiologi,
og om hvordan ny teknologi bruges i
planteforskning og forædling. Det ruster
dig til fx at udvikle fremtidens afgrøder
og arbejde med planter som produktionsværter, bioprodukter eller til bioenergi.
Cellefysiologi, hvor du bliver ekspert i
levende cellers struktur, genetik og kommunikation. Din viden kan fx bruges til
at analysere komplekse celleprocesser på
molekylært niveau. Immunologi, hvor du
lærer om det menneskelige immunsystem.
Du får viden om immunsygdomme og deres behandling, og du opnår kompetencer
til at arbejde med avancerede immunologi-
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JOBMULIGHEDER
Som færdiguddannet har du mange muligheder. Fremtiden ligger åben for at arbejde
med udvikling og forskning inden for
biotek-, fødevare- og medicinalindustrien,
energiproduktion og grøn teknologi.
Du kan også arbejde med forskning og
undervisning på universiteter i både ind-og
udland. Du kan også dreje din karriere
mere over mod ledelse og kommunikation.

For mig er det meget motiverende,
at uddannelsen både giver mig en
bred biologisk forståelse og mulighed
for at bruge min viden aktivt til at
løse problemstillinger inden for klima,
sygdomme og miljø. Jeg har lært at
tænke kreativt og se løsninger i min
praktiske og teoretiske viden – værktøjer der kan bruges både i industrien
og i grundforskningen
Victor Forman
læser på biologi-bioteknologi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-biotek

K A N DIDAT U DDA N N E L SE

DATALOGI
Kandidatuddannelsen i datalogi giver dig omfattende teoretiske og praktiske kompetencer
i avanceret programmering, algoritmik, maskinlæring samt principperne bag udviklingen
af computersystemer. Alt efter dine interesser
kan du sammensætte et uddannelsesforløb,
der retter sig mod den karriere, du drømmer
om. Det kan fx være inden for:
• algoritmer og datastrukturer
• billedanalyse og computer vision
• maskinlæring og data mining
• data science
• menneske-maskine interaktion (HCI)
•	programmeringssprog og systemer
• softwareudvikling
• spiludvikling (DADIU)

UDDANNELSENS OPBYGNING
På første semester af kandidatuddannelsen
vil der være et fælles forløb, hvor du får

videreudviklet dine generelle kompetencer i
centrale datalogiske discipliner. Herefter kan
du sammensætte et forløb, der toner dig i retning af et ønsket karriereforløb og forbereder
dig på specialet. Specialet skrives i det sidste
halve år af uddannelsen. Desuden er der gode
muligheder for studieophold i udlandet, fordi
Københavns Universitet samarbejder med
mange universiteter verden over. Undervisningen er på engelsk, og uddannelsen er internationalt orienteret med typisk 30 procent
internationale studerende fra hele verden,
primært Europa.

JOBMULIGHEDER
Der er endog meget stor efterspørgsel efter
kandidater i datalogi i erhvervslivet, hvad
enten du vil arbejde som programmør/udvikler
eller stiler efter et konsulent- eller projektlederjob. En del kandidater i datalogi har desuden succes med at starte egen virksomhed.

Endelig kan du også sigte efter en forskerkarriere og fortsætte som ph.d.-studerende i en
af instituttets tre forskersektioner, når du er
færdiguddannet som kandidat.

På datalogi har jeg fået mulighed for at
udvikle mine interesser, kompetencer og
mig selv som person. Jeg er fri til at være
så nørdet, som jeg har lyst til at være,
mens det høje faglige niveau udfordrer
mit intellekt hver eneste dag. For mig er
det sjovt at løse logiske problemer, og
når ens kode kompilerer og kører, føles
det næsten som magi.
Camilla Maach Brønnum Olsen
læser på datalogi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-datalogi
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

DE FYSISKE FAG
Tager du en kandidatuddannelse i de
fysiske fag, er du en del af Niels Bohr
Institutets internationale forskningsmiljø.
Du kommer rundt i hele fysikkens univers
og kan arbejde med alt fra partikelfysik
til aﬂæsning af klimaforandringer i den
grønlandske indlandsis. Du skræddersyr
i høj grad din egen uddannelse som en
kombination af teori, laboratorieforsøg,
projektarbejde og arbejde i felten. Det
giver dig værdifulde erfaringer med den
nyeste teknologi og gør dig i stand til at
beskrive den fysiske virkelighed blandt
andet ved hjælp af eksperimenter og matematiske eller numeriske modeller.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På de fysiske fag kan du vælge mellem
seks specialiseringer: Kvantefysik, Astrofysik, Bio- og Medicinsk fysik, Geofysik,
Computational Physics og Fysik. Alle fem
specialiseringer giver dig mulighed for selv
at sammensætte dine kurser til et forløb
inden for fx partikelfysik, faststoffysik, meteorologi, komplekse systemer, fastjordsgeofysik, kosmologi, beregningsfysik eller
hospitalsfysik. Du kan også læse fysik i en
to-fags kombination med fx matematik.
I specialet går du i dybden med en fysisk
problemstilling og undersøger den ved
hjælp af eksperimenter, observationer eller
teoretiske overvejelser – eller en kombination af disse.

JOBMULIGHEDER
Der er stort set ingen arbejdsløshed for
fysikere. Du kan få job som forsker eller
udvikler inden for fx telekommunikation,
medicinalindustri eller materialevidenskab,
eller du kan arbejde med formidling som
gymnasielærer. Der er også gode muligheder inden for energi (fx olie- og vindenergi), IT eller ﬁnansverdenen. Mange fysikere
ansættes på universiteter eller andre forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Det fascinerende ved
uddannelsen er den tilgang, vi har
til at løse problemer. Jeg kan tage et
komplekst problem og løse det
ved at udnytte de værktøjer og den
abstrakte tankegang, jeg lærer på
studiet. Det bruger jeg i mit speciale
om reduktion af neutrondata for
forskningscenteret ESS, hvor
programmering, statistik
og databehandling
er essentielt.
Jakob Lass
læser på de fysiske fag

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-fysik
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

FORSIKRINGSMATEMATIK
Når du læser forsikringsmatematik, uddanner
du dig til aktuar, som det hedder i fagsproget.
Det er en uddannelse, hvor du kommer til at
jonglere med tal i mange sammenhænge. Det
handler om forsikring, økonomi, statistik og
jura – men det handler også om menneskers
ve og vel, når du beskæftiger dig med livseller pensionsforsikring. Forsikringsmatematik
spiller ikke mindst en stadig større rolle i et
moderne samfund, hvor der hele tiden er
behov for risikovurderinger blandt andet på
grund af klimaforandringer.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Du kommer til at følge en række obligatoriske
kurser i teoretisk matematik, forsikringsmatematik, sandsynlighedsregning og finan-

sieringsteori på både første og andet år. Vi
tilbyder desuden forskellige valgfrie kurser. Du
skriver dit speciale på andet år – her går du typisk i dybden med en praktisk forsikringsmæssig problemstilling og har samtidig mulighed
for at samarbejde med et forsikringsselskab
om dit projekt.

JOBMULIGHEDER
Du har rigtig gode jobmuligheder som kandidat i forsikringsmatematik. Forsikringsselskaberne er selvfølgelig de oplagte arbejdsgivere
for aktuarer, men du kan også finde job i banker, kredit- og pensionsselskaber samt i den
offentlige administration eller som underviser
på universitetet.

Jeg vil anbefale f orsikringsmatematik
til alle, der synes, at matematik er
spændende. Du behøver ikke at være
et geni – men du skal synes, matematik er sjovt. Og så skal du have lyst til
at arbejde inden for finansverdenen,
beskæftige dig med penge og arbejde
med noget, der har betydning for
dansk økonomi.
Marianne Kjeldberg
kandidat i forsikringsmatematik

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-forsikring
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

FØDEVAREINNOVATION OG SUNDHED
Samfundets forbrug af fødevarer har
ændret sig. Allerede inden vi selv går i køkkenet, er flere og flere af vores måltider
i dag delvist tilberedt. Samtidig er fedme
og dårlig ernæring blevet et stigende
samfundsproblem. Det stiller øgede krav til
de produkter, som forbrugerne kan vælge
imellem.

Undervisningen varierer mellem forelæsninger, case-opgaver samt teoretiske og
praktiske øvelser. Der er undervejs på
uddannelsen gode muligheder for at samarbejde med fødevarevirksomheder, hvilket
kan give dig både relevante kompetencer
og et spændende netværk. Der er også
mulighed for at lave virksomhedsprojekt.

Med en kandidatuddannelse i fødevareinnovation og sundhed kommer du til at
arbejde med udvikling af sundere og mere
velsmagende mad ud fra videnskabelige
principper. Du får viden om fødevarekemi, madkultur, sensorik, forbrugernes
oplevelse af fødevarer og måltider samt
gastronomiske teknikker – og du lærer
at arbejde innovativt med disse. Du bliver
også i stand til at rådgive og samarbejde
med virksomheder og sundhedsmyndigheder på fødevareområdet. Med din ekspertise fra uddannelsen kan du altså være med
til at præge fremtidens madkultur.

JOBMULIGHEDER

UDDANNELSENS OPBYGNING
Det første år består hovedsagelig af obligatoriske kurser i fx bioaktive stoffer, ernæringsfysiologi, fødevarekemi og forbrugeradfærd. På andet år arbejder du praktisk
med fødevareinnovation og sundhed på et
stort temakursus. Undervejs kan du vælge
et par valgfrie kurser, inden du skriver dit
afsluttende speciale.

Færdiguddannede kandidater kan få job
i fødevarevirksomheder eller inden for offentlig bespisning, fx som produktudviklere
eller rådgivere. Du kan også arbejde med
kommunikation, sundhedsfremme, ledelse
eller forskning inden for fødevareområdet,
fx i sundhedssektoren, blive underviser på
eksempelvis professionshøjskoler, fungere
som konsulent eller åbne egen virksomhed.

Fødevareinnovation og
sundhed åbner op for rigtig mange muligheder. Det er fx muligt
at arbejde i fødevareindustrien
og samtidig beskæftige sig med
forbrugeradfærd. Kompetencerne jeg
kommer ud med er meget alsidige, og
jeg får muligheden for også at kunne
arbejde med mennesker. Det er netop
grunden til, at jeg valgte
denne uddannelse.
Marie-Louise Warnecke
kandidat i fødevareinnovation
og sundhed
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OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/fodevareinno

K A N DIDAT U DDA N N E L SE

FØDEVAREVIDENSKAB
Hvis du vil være med til at udvikle fremtidens
fødevarer, skal du vælge kandidatuddannelsen
i fødevarevidenskab. Du bliver uddannet til at
planlægge og styre produktionen i fødevarevirksomheder, arbejde med fødevaresikkerhed
og udvikle nye, sunde madvarer. Det betyder,
at du kommer til at arbejde med emner som
ernæring, mikrobiologi og fysiologi på et højt
niveau. Du opnår dermed kompetencer, som
er i høj kurs, ikke mindst i Danmark, hvor fødevareindustrien er et af de vigtigste erhverv.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Når du starter på uddannelsen, kan du specialisere dig inden for Mejeriteknologi (mejeriingeniør) eller ølvidenskab (brygmester). Du kan
også vælge en individuel specialisering, hvor
du selv sammensætter dine kompetencer. Alle

specialiseringerne består af en blanding af
obligatoriske og valgfrie fag. Du vil ofte skulle
lave praktiske øvelser og tage på virksomhedsbesøg som en del af din undervisning. Du
afslutter uddannelsen med et speciale, som
du kan skrive alene eller i en gruppe, evt. i
samarbejde med en virksomhed.

JOBMULIGHEDER
Der er nok af muligheder for kandidater i
fødevarevidenskab, hvad enten du vil arbejde
herhjemme eller i udlandet. Du kan arbejde
med produktudvikling eller kvalitetskontrol,
og store virksomheder som DuPont, Carlsberg
og Arla eller biotekfirmaer som Novozymes
ansætter folk med dine kompetencer. Du kan
også blive konsulent eller arbejde inden for
det offentlige, fx i Fødevarestyrelsen.

Jeg er betaget af fødevarevidenskab, fordi jeg har lært at
forstå kompleksiteten i fremstillingen
af fødevarer på et naturvidenskabelig
plan. På mejerispecialiseringen er
mikrobiologien i fokus, og den har
givet mig indsigt i, hvordan man
kan bruge bakteriekulturer i mange
forskellige produkter – det nærmer
sig næsten trylleri.

Christiane Lindrup Pedersen
læser på fødevarevidenskab med
specialisering i mejeriteknologi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/fodevareviden
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

GEOGRAFI OG GEOINFORMATIK
Geografi og geoinformatik giver dig masser af muligheder for at skabe drømmeuddannelsen, der kan blive adgangsbilletten
til en spændende karriere. Alt efter hvilken
specialisering, du vælger, kommer du til at
arbejde med emner som klimaforandringer, kystsikring, forvaltning af naturressourcer, landskabsanalyser, byplanlægning
eller udvikling og fattigdom i udviklingslande. Du får indsigt i globaliseringens
konsekvenser, menneskers indflydelse på
klima og miljø og ændrede bosættelsesmønstre i udviklingslande.

JOBMULIGHEDER

UDDANNELSENS OPBYGNING

Som geograf er jeg rustet til at
gøre en forskel. Uddannelsen har
fokus på samspillet mellem samfund,
natur og miljø og tilbyder en bred,
faglig valgfrihed. Det giver mig en
unik profil, hvad enten jeg vil arbejde
med afsmeltning af indlandsis i Grønland, social og miljømæssig sårbarhed
på en s tillehavsø, eller bæredygtig
byplanlægning i Danmark

På kandidatuddannelsen i geografi og
geoinformatik kan du vælge mellem tre
faglige specialiseringer: Geoinformatics,
Human Geography og Physical Geography.
Undervisningen varierer mellem holdundervisning, projektopgaver og feltstudier,
så du som studerende både får en faglig
og praktisk viden samt analytiske og
metodiske kvalifikationer inden for din
faglige profil. Du kan vælge, hvor meget
du vil lade dit speciale vægte på andet år,
ligesom du kan vælge imellem en række
begrænset valgfrie og valgfrie kurser. Du
har også mulighed for at læse i udlandet,
på et andet universitet eller arbejde i en
virksomhed eller organisation.

Som færdiguddannet geograf kan du få
hele verden som din arbejdsplads. Du kan
arbejde i kommuner, regioner, i styrelser
og ministerier for eksempel med by- eller
miljøplanlægning. Geografer arbejder også
i rådgivende ingeniørfirmaer, i banker, i
kommunikationsbranchen og som gymnasielærere. Du kan også forfølge en international karriere i humanitære organisationer
som eksempelvis FN.

Emil M. Braunstein
kandidat i geografi og geoinformatik

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-geografi
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

GEOLOGI-GEOSCIENCE
Som geolog arbejder du både med fortiden
og fremtiden. Fx når du undersøger ældgamle
fossiler, eller når du analyserer klimaudviklingen på baggrund af ændrede havstrømme i
verdenshavene. Men du beskæftiger dig i høj
grad også med konkrete udfordringer her og
nu, fx hvordan vi beskytter vores grundvand
mod pesticider, eller hvordan vi bedst finder
og udnytter råstoffer som vand, sand, olie,
gas eller mineraler.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På kandidatuddannelsen kan du vælge mellem fire specialiseringer, fx Den faste jords
geofysik, hvor du blandt andet får viden om
Jordens struktur og om seismologi. En anden
specialisering er Vandressourcer, som fx gør
dig i stand til at opstille 3D-modeller over
grundvandsmagasiner og analysere, hvordan

de påvirkes af stoffer fra omgivelserne. På alle
specialiseringerne er undervisningen meget alsidig med feltkurser, data-indsamling i ind- og
udland, laboratoriearbejde og analyser foran
computeren. Du afslutter med et speciale,
som varer ét år, og hvor du arbejder selv
stændigt med et aktuelt emne.

JOBMULIGHEDER
Når du er færdiguddannet, kan du forfølge
flere karrierespor. Du kan blive ansat i private
virksomheder herhjemme eller i udlandet, fx
i ingeniørfirmaer, mineselskaber eller olieselskaber. Du kan også arbejde i kommuner eller
i staten som rådgiver eller forsker. Sidst, men
ikke mindst, vælger flere og flere geologer
at blive naturformidlere eller at arbejde med
udviklingsprojekter.

Geologi-geoscience har givet
mig viden om Jordens historie,
opbygning og ressourcer.
Studiet kombinerer de natur
videnskabelige fag og gør dem
praktisk anvendelige på computeren, i
laboratoriet og ude i naturen. Jeg har
fået faglige kompetencer, et globalt
sprog og et stort netværk, med mulighed for at arbejde i både indog udlandet.
Morten Stæhr
kandidat i g eologi-geoscience

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-geologi
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

HUMAN ERNÆRING
En kandidatuddannelse i human ernæring
giver dig et solidt kendskab til, hvordan
ernæring påvirker sundhed, sygdom,
livskvalitet, trivsel, vækst og præstationsevne. Som kandidat i human ernæring
kan du være med til at løse de globale
sundhedsudfordringer, som vi står over for.
Du bliver i stand til at bruge metoder til
måling og vurdering af næringsstofindtag
og energibehov. Du vil kunne bidrage til
og koordinere nationale og internationale
forebyggelsesindsatser.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen består af obligatoriske og
valgfrie kurser samt et speciale. Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer,
praktiske og teoretiske øvelser og projektarbejde. Du afslutter din uddannelse
med at skrive et speciale. Her arbejder du
selvstændigt med en faglig problemstilling,
som du selv vælger. Du kan enten lave eksperimentelt arbejde eller analytisk arbejde
baseret på indsamlede data.

JOBMULIGHEDER
Som kandidat i human ernæring har du
mange forskellige jobmuligheder. Du
kan arbejde som sundhedskoordinator i
forebyggende kostoplysningskampagner,
arbejde med vurdering af fødevareprodukter i Fødevarestyrelsen eller Sundhedsstyrelsen, blive ernæringsfaglig konsulent i
patientforeninger og interesseorganisationer som Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen eller arbejde med udvikling af
nye fødevarer. Du kan også blive rådgiver
i relation til ernæringssituationen i ulande
eller undervise på de mellemlange uddannelser. Desuden kan du fortsætte din
uddannelse med en forskerkarriere.

Human ernæring har givet
mig stærke kompetencer i ernæringsfysiologi, både generelt og i forhold til
forebyggelse af sygdomme. Man kan
vælge at lave et virksomhedsprojekt
på uddannelsen, hvilket jeg gjorde hos
Cargill R&D i Belgien – det gav mig
indsigt i en kommerciel fødevarevirksomhed, og i hvordan forskningen
også bruges til at
udvikle nye produkter.
Julian Bachmann
læser på human ernæring

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/hum-ernaring
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

HUMANFYSIOLOGI
På kandidatuddannelsen i humanfysiologi
får du mulighed for at fordybe dig i mange
forskellige videnskabelige problemstillinger
fx arbejdsfysiologi, koblingen mellem fysisk
aktivitet og kost, hjernens biologi og sammenhængen mellem fysisk præstation og træthed.
Du får både en dybtgående, teoretisk
ekspertviden og praktisk erfaring i forbindelse
med laboratoriearbejde. Det giver dig skarpe
kompetencer, der går lige fra molekyle til det
hele menneske inden for arbejds- og muskelfysiologien.

fysiologi, neurobiologi, hjertekredsløbsfunktioner og samspillet mellem fysisk aktivitet,
kost og stofskifte. I dit speciale kan du vælge
mellem at udføre et eksperimentelt eller et litterært speciale (som sidefagsstuderende). Hvis
du vælger et eksperimentelt speciale, kan du
udføre forsøg med mennesker eller arbejde
med forskellige dyremodeller og cellelinjer.
Eksempler på specialeemner er ”Arbejdsfysiologisk ergonomi”, ”Energikrav i fodbold” og
”Insulins virkningsmekanismer”.

JOBMULIGHEDER
UDDANNELSENS OPBYGNING
Begge år på kandidatuddannelsen er inddelt
i fire blokke, hvor hver blok er af ni ugers
varighed inklusiv eksamen. På uddannelsen
bliver der blandt andet lagt vægt på muskel-

Som færdig kandidat kan du blandt andet arbejde som rådgivende konsulent eller forsker
i medicinalindustrien, i analysevirksomheder
og i offentlige institutioner, der beskæftiger
sig med sundhedsspørgsmål. Du kan også ar-

bejde som fysisk træner af elitesportsudøvere
eller undervise i gymnasieskolen, på højskoler
og i idrætsorganisationer.

Uddannelsen i humanfysiologi er
meget fl
 eksibel. Det har fx betydet, at
jeg var på et 7-måneders forskningsophold i Schweiz, hvor jeg var primær
ansvarlig på et projekt om blodets
udvikling i utrænede forsøgspersoner
under et træningsforløb. Min viden
om fysisk (in)aktivitet er efterspurgt,
så jeg har gode jobmuligheder, når jeg
er færdiguddannet
Andreas Breenfeldt Andersen
læser på humanfysiologi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/humanfys
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

HUMANISTISK-SAMFUNDSVIDENSKABELIG
IDR ÆTSVIDENSKAB
Som kandidatstuderende i humanistisksamfundsvidenskabelig idrætsvidenskab
kommer du til at arbejde med idrættens
rolle i det moderne samfund. Du kommer
rundt om mange spændende emner både
i teori og praksis. Interesserer du dig fx for
kroppens kulturhistorie, idræt og globalisering eller idrætspsykologi og coaching?
Uanset dine præferencer får du rig lejlighed til at beskæftige dig med idrættens
sociale, kulturelle og samfundsmæssige
betydning. Hele vejen igennem bliver du
undervist af vores dygtige forskerstab.

JOBMULIGHEDER
Med en kandidatgrad i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab har
du mange forskellige jobmuligheder. Du
kan fx arbejde som analytiker eller forsker i
idrætsorganisationer, analysevirksomheder
og styrelser som Kræftens Bekæmpelse og
Sundhedsstyrelsen. Du kan også arbejde
som konsulent i diverse forvaltninger, i
kommuner samt private institutioner med
fokus på sundhed, sociale forhold, skole,
kultur og fritid. Du kan desuden blive underviser i gymnasieskolen og på højskoler.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Hvert år er inddelt i fire blokke, hvor
hver blok varer ni uger inklusiv eksamen.
Undervisningsforløbet består af fire obligatoriske kurser på første år og derudover
en række valgmoduler. De sidste seks måneder af uddannelsen skriver du speciale
– her kan emnerne fx være fitnesskultur
og senmodernitet, eliteidrætsudøvere som
topledere eller foreningsidræt i Danmark.

Jeg har været utrolig glad
for at kombinere min samfundsvidenskabelige og idrætslige interesse
i én samlet uddannelse. Jeg har især
haft glæde af fagene sundheds
sociologi og idræt, politik og velfærd,
hvor jeg har arbejdet med samspillet
mellem individ og samfund og idrættens rolle i velfærdssamfundet.
Som færdiguddannet vil jeg gerne
være gymnasielærer i idræt
og samfundsfag.
Julie Fønns
kandidat i humanistisk-samfundsvidenskabelig
idrætsvidenskab

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-idraet
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

JORDBRUGSØKONOMI
Vi står over for en række globale og nationale
udfordringer inden for fødevareområdet. I
2050 vil vi være ni mia. mennesker på jorden.
Men ressourcerne er knappe og behovene
mange. Vi vil gerne både have fødevarer af
høj kvalitet, lokalt bæredygtigt landbrug,
alsidig natur og økonomisk vækst i mange
dele af samfundet. Jordbrugsøkonomi er en
samfundsvidenskabelig økonomisk uddannelse med fokus på metoder og værktøjer
inden for anvendt økonomi, der vil blive dine
redskaber til at analysere og løfte nogle af
disse udfordringer. Du bliver i stand til at
analysere og rådgive om nationale og internationale økonomiske forhold og udvikling i et
fødevarepolitisk perspektiv.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Udover grundlæggende økonomisk teori og
empirisk metode er uddannelsen generelt

præget af stor valgfrihed, så du kan sammensætte netop de kurser, du brænder for.
Mange vælger at specialisere sig i fx udviklingsøkonomi eller fødevareproduktion og
-politik, men der er mange relevante kombinationsmuligheder. Kurser i miljøøkonomi eller
agribusiness og ledelse er måske lige det tvist,
der skal til, for at du kan få den faglige profil,
som du drømmer om.

JOBMULIGHEDER
Med en kandidatgrad i jordbrugsøkonomi
kan du være med til at forme grundlaget
for politikken på fødevare- og miljøområdet.
Du kan fx arbejde som ekspert og rådgiver i
konsulent- og rådgivningsvirksomheder eller i
ministerier og styrelser. Du kan desuden blive
ansat i banker og finansielle institutioner,
hvor jordbrugsøkonomers brede kompetencer
gennem mange år har været eftertragtede. En

international karriere er også en mulighed i
organisationer som EU og OECD. Der er brug
for din økonomiske ekspertise i en verden, der
bliver mere og mere afhængig af en effektiv
og bæredygtig fødevareproduktion.

Uddannelsen i jordbrugsøkonomi
kombinerer min interesse for samfundets
udvikling med interessen for fødevarer
og mad. Som jordbrugsøkonom får jeg
en analytisk tilgang til fødevarekæden
og kan se de enkelte problemstillinger
samlet i et større perspektiv. Med min
specialiserede viden kan jeg skille mig ud
over for kommende arbejdsgivere.
Toke Radmer Lillethorup
læser på jordbrugsøkonomi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-jordbrug
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

KEMI
Verden står over for kæmpe udfordringer klimaforandringer, mangel på fødevarer og
energi til globalt miljø og sundhed. Med
en kandidatgrad i kemi lærer du at komme
med løsninger. Dels når du bruger kemiens
metoder til at udvikle nye brændstoffer og
kunststoffer, medicin, materialer og meget
mere. Dels når du forudsiger effekten af at
lede de nye stoffer ud i vand, luft og jord.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Du kan vælge mellem fem specialiseringer,
der giver dig særlig kompetence inden for:
•
•
•
•
•

Organisk syntese
Uorganisk kemi
Fysisk kemi
Analytisk kemi
Kemi med sidefag

I det første år gennemgår du en række
valgfrie og obligatoriske kurser. Det andet
år koncentrerer du dig om specialet, som
er et forskningsprojekt. Det foregår i en af
forskningsgrupperne ved Kemisk Institut
under vejledning af en forsker. Sammen
med din vejleder udarbejder du et studieprogram og en beskrivelse af dit speciale
arbejde. Du kan også vælge at udføre dit
specialearbejde i samarbejde med en virksomhed eller på et af de mange topuniversiteter, vi har aftaler med i udlandet.

JOBMULIGHEDER
Med en kandidatgrad i kemi fra Københavns Universitet er du velbevandret i de
nyeste teknologier, sat ind i den seneste
udvikling i dit valgte felt, og trænet til
at arbejde kreativt inden for forskning,
udvikling og analyse. Kemikere får blandt
andet ansættelse som ledere, udviklere
og rådgivere i det private erhvervsliv og i
offentlige laboratorier. Andre arbejder som
undervisere og formidlere på gymnasier,
universiteter og i medier. Endelig er der en
del kemikere, der søger til udlandet eller
starter egen virksomhed med baggrund i
de indsigter, de har fået på studiet.

Kemi handler om at se
muligheder i enhver udfordring og
løsninger til ethvert problem. Uddannelsen har skærpet mine kompetencer
inden for reaktionskinetik i Danmark
og i udlandet, hvor jeg har fået et nyt
syn på verden og skabt et internationalt netværk. Det bedste ved kemi
er alsidigheden i uddannelsen og de
mange forskellige mennesker,
der læser den.
Annesofie Marie Jensen
kandidat i kemi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-kemi
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KLIMAFORANDRINGER
Stigende vandstande, CO2-kvoter, ændringer
i biodiversiteten. På kandidatuddannelsen
i klimaforandringer kommer du hele vejen
rundt om de mange aspekter af klimaændringer. Godt hjulpet på vej af de internationalt anerkendte klimaforskere, der bliver
dine undervisere. Uddannelsen kombinerer
fagområder som geofysik, geografi, samfundsvidenskab og økonomi. Tværfagligheden
giver dig et usædvanligt godt overblik over
komplekse miljøsammenhænge og gør dig i
stand til at komme med løsninger og indspark
i klimadebatten.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Vi tilbyder to specialiseringer med fokus på
enten de naturvidenskabelige aspekter eller de bredere samfunds- og miljømæssige
aspekter af klimaforandringer. Du kan sagtens
kombinere elementer fra de to profiler, fx når
du laver dit specialeprojekt.

På første semester opbygger du en grundviden om klimaforandringer via de obligatoriske
kurser. Derefter kan du sætte dit eget præg
på uddannelsen, når du vælger mellem en af
de to specialiseringer. Uddannelsen afsluttes
med et speciale på sidste semester.
Kandidatuddannelsen i klimaforandringer
giver gode muligheder for at arbejde både
projektorienteret og tværfagligt. Mange studerende vælger også at deltage i internationale sommerskoler eller gå i praktik i private
virksomheder eller offentlige institutioner,
hvilket kan være det perfekte skridt videre i
karrieren.

JOBMULIGHEDER
Både det faglige indhold og det sociale miljø
på uddannelsen er internationalt orienteret
– og dine karrieremuligheder er derfor også
globale. Dine kompetencer er efterspurgte i

internationale organisationer som fx FN og i
virksomheder, som rådgiver inden for energi-,
klima- og miljøområdet. Du kan også få job
som konsulent eller som forsker eller underviser i klimaforandringer.

Uddannelsen åbnede en verden af
muligheder og gav mig større indsigt
i de naturvidenskabelige og sociale
aspekter ved klimaforandringer. På
studiet fik jeg de kompetencer og
det netværk, der hjalp mig til at få en
karriere inden for klimaforandringer –
først i form af et virksomhedsprojekt
i NIRAS, der senere endte med, at jeg
blev ansat i virksomheden.
Emelie Öhlander
kandidat i klimaforandringer, arbejder som
konsulent i NIRAS

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/klimaforandringer
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

KLINISK ERNÆRING
Patienter skal have den rette kost for at
blive raske eller leve med deres sygdom
på den bedste måde. På klinisk ernæring
lærer du, hvordan man bruger kost som
supplement til medicin, fx i forbindelse
med diabetes, hjerte/karsygdomme eller
kræft. Du får også viden om den rette
energirige kost til akutte nyrepatienter eller
folk med brandsårsskader. Et spændende
studium, hvor du så at sige skal dosere den
rette kost til den rette patient fra fødsel til
død og på den måde gøre noget for den
enkelte og samtidigt spare samfundet for
unødige udgifter.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Det første år har du obligatoriske kurser,
som giver dig grundlæggende viden om
kost, sygdomme og behandling. Du lærer
også om kvalitetssikring og ledelse, så du
bliver i stand til at ”se det hele fra oven”.
På dit andet år har du mulighed for at tone
din uddannelse med nogle valgfrie kurser.
Din uddannelse afsluttes med et speciale,
hvor du skal kombinere teorien på universitetet med hverdagen på fx et hospital.

kan være offentlige institutioner såsom
hospitaler og sundhedscentre. Du kan
også arbejde i private virksomheder, som
fremstiller ernærings- og skåneprodukter
i forbindelse med sygdomme. Desuden
kan du fortsætte din uddannelse med en
forskerkarriere.

Uddannelsen forenede min
interesse for ernæring, sygdomme
og mennesker under én paraply
og rustede mig til at være kritisk
og a nalyserende på et videnskabeligt niveau. Jeg har fået indsigt i
s tofomsætning og sygdomsfysiologi
og kan varetage kvalitetssikring og
indgå i et tværfagligt team omkring
patientbehandling – opgaver der
indgår i mit daglige arbejde.
Sabine Schade Jacobsen
kandidat i klinisk ernæring, klinisk ernærings
specialist på Steno Diabetes Center

JOBMULIGHEDER
Du kan arbejde inden for en lang række
områder med denne kandidatuddannelse,
blandt andet med patientbehandling,
rådgivning, administration, ledelse, forskning og undervisning. Din arbejdsplads

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/klin-ernaring
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

LANDSKABSARKITEKTUR
Som landskabsarkitekt er du med til at skabe
rammerne for udelivet – fra den rolige grønne
plet i byen over stier i landskabet til håndtering af byvækst og monsterregn. Uddannelsen
klæder dig på til at planlægge og designe
byrum og landskaber i og uden for byerne ud
fra funktionelle, tekniske, æstetiske, sociale
og miljømæssige overvejelser. Du bliver i stand
til at skabe helhedsorienterede løsninger, som
tilfredsstiller mennesker og er bæredygtige.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur er
en kreativ akademisk uddannelse, der kombinerer design med viden om natur, teknik
og mennesker. Du kan vælge at fokusere
på planlægning og design af byer, design af
byrum, parker og landskaber eller drift og ud-

vikling af rekreative områder. De tre specialiseringer bruger samme basismetode, men stiller
skarp på hver sit område inden for landskabsarkitekturen. Du bliver en del af et ambitiøst
studiemiljø, der kombinerer et højt akademisk
niveau med kreativt projektarbejde.

JOBMULIGHEDER
Specialiseringen i Urban Design giver dig
mulighed for at arbejde fx med strategisk
udvikling af byer. Inden for Landscape Design
arbejder du med analyser af og forslag til fx
byrum, parker, pladser og urbane landskaber.
Green Space Management kvalificerer dig til
at arbejde med drift og udvikling af parker,
landskaber og natur i bred forstand.

På landskabsarkitektur lærer
vi at arbejde med et projekt i alle
dets skalaer, lige fra de samfundsmæssige problemstillinger, som fx
udvikling af landområder, til tekniske
løsninger af et konkret designforslag.
Fællesnævnerne er altid k reativitet
og udvikling. Uddannelsen er
meget a lsidig, og kan nærmest kun
b egrænses af en selv.
Frederikke Fossum Thurø Møller
læser på landskabsarkitektur

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-landskab
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

MATEMATIK
Kan du tænke logisk og abstrakt, så er
kandidatuddannelsen i matematik et godt
valg. Der er næsten igen grænser for, hvad
du kan arbejde med efter endt uddannelse. Som matematiker lærer du at beherske
et videnskabeligt sprog, som kan bruges
til at løse teoretiske problemer i mange
forskellige sektorer i samfundet. Det betyder, at du skal dykke ned i detaljerne og
samtidig forstå de store sammenhænge.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Det er op til dig selv, hvordan du vil opbygge din kandidatuddannelse. Uddannelsen
tilbyder dig en bred vifte af kurser, hvor du
kan vælge netop dét, som tiltaler dig inden
for matematikkens mange discipliner, fx
algebra, analyse, geometri eller topologi.
Du har også mulighed for at designe dit
studieforløb, så det bliver skræddersyet til
et job i erhvervslivet eller gymnasiet, hvis
du har lyst til det. Du afslutter dit studium
med et speciale. Her har du blandt andet
mulighed for at blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få
hjælp og sparring af undervejs.

munikation, undervisningssektoren eller
forskningsverdenen. Du kan arbejde
specifikt inden for bestemte områder eller
optræde som ”generel problemknuser” i
såvel privat som offentligt regi. Matematik
er en uddannelse med mange perspektiver.

Jeg vil gerne arbejde som
’problemløser’ i erhvervslivet, når
jeg er færdiguddannet, fx i et job,
hvor jeg skal udvikle og vedligeholde
software. Alligevel nyder jeg at læse
100% rent teoretisk matematik; det
er vildt intellektuelt tilfredsstillende,
og så er det netop den abstrakte
tankegang jeg lærer hér, som er så
eftertragtet efter studiet.
Thomas Medici
læser på matematik

JOBMULIGHEDER
Der er ikke mange arbejdsløse matematikere. Du har masser af muligheder inden
for bankverdenen, IT-branchen, telekom-

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-matematik
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

MATEMATIK-ØKONOMI
Med en kandidatuddannelse i matematikøkonomi er du efterspurgt både i det
offentlige og det private erhvervsliv, hvor
stadig flere komplicerede regnestykker venter
på at blive løst. Du arbejder med avanceret
matematik og statistik, som fx makroøkonomiske modeller, der bruges af blandt andet
Danmarks Nationalbank og Den Europæiske
Centralbank. Din uddannelse indebærer også,
at du kan arbejde med planlægning og styring
af industriproduktion og trafik. Der er gode
muligheder for et relevant studiejob under
din uddannelse, hvor du kickstarter både din
karriere og økonomi.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Du har i høj grad mulighed for at sammensætte dit eget forløb på kandidatdelen med

vægt på emner som finansiering, operationsanalyse eller teoretisk økonomi. Du har også
mulighed for at indgå i projekter uden for
universitetet og få dem godskrevet som en del
af uddannelsen. Du afslutter din uddannelse
med et speciale, hvor du går i dybden med
et videnskabeligt problem, ofte i samarbejde
med en virksomhed.

JOBMULIGHEDER
Du kan få job både herhjemme og i udlandet
med en kandidatuddannelse i matematikøkonomi. Det gælder blandt andet inden for
bankverdenen eller i forsikringsbranchen med
udvikling af avancerede beregningsmodeller.
Der er også gode muligheder for arbejde i den
offentlige administration, i nationalbanker, i
forskningsverdenen, i private konsulentfirmaer

eller i softwarefirmaer. Du er en efterspurgt
arbejdskraft i et samfund, hvor der mere end
nogensinde er brug for modeller og beregninger, som kan tage bestik af fremtiden.

De fleste kandidater i
 atematik-økonomi kommer i job
m
hurtigt. Vi er ikke ret mange, og vi
kan noget specielt. Vi har lidt af det
s amfundsmæssige fra p olit-studiet
plus den tungere matematiske
forståelse, så vi har kompetencerne
til at skabe værdi for
en virksomhed.
Lea Nøhr Hjelmager Hansen
kandidati matematik-økonomi

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-matok
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

MILJØ- OG NATURRESSOURCEØKONOMI
Klimaændringer, miljøforandringer og
anvendelsen af verdens naturressourcer
påvirker os alle. Som miljø- og naturressourceøkonom kan du være med til at løse
fremtidens udfordringer både lokalt og
globalt. Du bliver ekspert i, hvordan man
opgør den økonomiske værdi af miljøet,
og hvordan man bedst kan begrænse
forureningen med økonomiske instrumenter – teoretisk såvel som praktisk. Du
får desuden en solid indføring i, hvordan
økosystemer fungerer ud fra en biologisk
synsvinkel. Du bliver derfor et vigtigt
bindeled, da du vil være i stand til at gå
på tværs af videnskaberne. Med denne
uddannelse kan du være med til at sikre
en økonomisk og biologisk bæredygtig
udvikling og dermed sætte et grønt aftryk
på fremtiden.

eller udlandet. Der er desuden gode muligheder for at lave projekter i samarbejde
med virksomheder, så du for alvor kommer
ud og får prøvet dine færdigheder af på
faktiske miljøproblemer i praksis.

JOBMULIGHEDER
Fremtiden efterspørger rentabel og bæredygtig udnyttelse af vores naturressourcer.
Du kan få job i såvel private virksomheder
som i offentlige institutioner. Fx i EU,
DONG, COWI, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Coloplast eller IUCN. Der er bud
efter dig både herhjemme og i udlandet,
og efterspørgslen vokser kun med det
tiltagende fokus på en både økonomisk og
biologisk bæredygtig udvikling.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Det første år skal du blandt andet arbejde
med økonomisk regulering af miljøproblemer, og du lærer at værdisætte gevinster
og omkostninger ved miljøtiltag. Derudover skal du følge et naturvidenskabeligt
temakursus i økosystemer, der gør dig i
stand til at se de økonomiske problemstillinger i en naturvidenskabelig kontekst.
Uddannelsen byder også på gruppeprojekter, hvor du arbejder sammen med dine
medstuderende om emner, der interesserer
jer. Senere kan du sætte dit personlige
præg på uddannelsen med valgfrie kurser
i fx jura, forvaltning eller international
udvikling og på den måde supplere din
uddannelse her på universitetet med fag
på andre højere læreanstalter i Danmark
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Studiet har givet mig indsigt i
økosystemer, miljø og forvaltning af
naturressourcer, koblet med generelle
økonomifag. Det har gjort mig til
uddannet økonom med en tværfaglig
forståelse og har givet mig en unik
profil med god adgang til jobs, både
under og efter studiet. Et lille optag
gør uddannelsen jordnær med tæt
relation til underviserne.
Anders Krus
kandidat i miljø- og
naturressourceøkonomi, fuldmægtig i
Vejdirektoratet

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/miljo-natres

K A N DIDAT U DDA N N E L SE

MILJØVIDENSKAB
Vores miljø er stærkt påvirket af menneskelige
aktiviteter. Vi dyrker jorden, udnytter naturressourcer som vand, biomasse og mineraler, og
vi udleder forurenende stoffer. Som studerende på miljøvidenskab får du indsigt i de
processer, der er vigtige for et sundt miljø, og
du arbejder med teknologier, som kan bidrage
med bæredygtige løsninger på miljøproblemer. Miljøvidenskab er en uddannelse, hvor
du arbejder med at fremme den generelle
sundhedstilstand for mennesker og miljø – og
du bliver ikke mindst i stand til at afhjælpe
problemer, når det går galt.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Du kan vælge én af to specialiseringer. Den
ene specialisering fokuserer på kemiske stoffers bevægelse og nedbrydning i atmosfære,
vand og jord. Desuden får du viden om, hvordan kemikalier påvirker mennesker og miljøets

sundhed. Du vil blive undervist både af
miljøforskere og sundhedsforskere og blandt
andet beskæftige dig med forskellige former
for toksikologi, epidemiologi, miljøkemi og
risikovurdering af kemiske stoffer.
I den anden specialisering, EnvEuro, læser
du ét af de to år på et partner-universitet i
enten Sverige, Tyskland eller Østrig. Du har
stor valgfrihed til at specialisere dig inden for
forskellige miljørelevante emner, der interesserer lige præcis dig.
Begge specialiseringer er på engelsk med
en stor andel af udenlandske studerende.
Det giver et spændende og internationalt
studiemiljø.

JOBMULIGHEDER
Du har mange jobmuligheder som kandidat i

miljøvidenskab – både herhjemme og i udlandet. Blandt andet i kemiske og farmaceutiske
virksomheder eller inden for clean tech-branchen med rensning af luft, jord og vand. Du
kan også få job i fx Miljøstyrelsen, ministerier,
kommuner eller regioner og arbejde med
lovgivning, regulering og implementering.

Uddannelsen gør dig klog på,
hvordan kemiske stoffer opfører sig i miljøet, og hvordan de kan påvirke mennesker og natur. Jeg bruger min viden i mit
arbejde hver dag, når jeg vurderer risikoen
ved at bruge kemiske produkter. På den
måde er jeg med til at sørge for, at vi kun
kan købe produkter, der er sikre at bruge
for d
 ig og for miljøet.
Birgitte Skov Cordua
kandidat i miljøvidenskab, økotoksikolog
i Miljøstyrelsen

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/miljoviden
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

MOLEKYLÆR BIOMEDICIN
Med en kandidatuddannelse i molekylær
biomedicin får du mulighed for at være
med helt fremme, hvor naturvidenskab
møder medicin. Du kommer til at arbejde
eksperimentelt i laboratorier med molekylærbiologisk forskning i humane sygdomme enten på Københavns Universitet, et
hospital eller i en biomedicinsk virksomhed. Tværfaglighed er et af nøgleordene
på uddannelsen. Dit hovedfokus vil være
dit eget eksperimentelle specialeprojekt,
hvor du typisk forsker i human-, celle- og
molekylærbiologi under vejledning af en
erfaren forsker.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På kandidatuddannelsen i molekylær
biomedicin skal du, udover specialearbejdet, følge obligatoriske kurser i molekylær
patologi, bioinformatik og statistik. Derudover skal du selv vælge kurser inden for fx
immunologi, neurobiologi eller forsøgsdyrsvidenskab. Du har også mulighed for
at vælge fra en lang række af kurser, som
udbydes på hele Københavns Universitet.
Specialeprojektet definerer du sammen
med en specialevejleder, som du selv vælger. Mens du arbejder med specialet, som
hører under vejlederens forskningsfelt,
indgår du i din vejleders forskningsgruppe
og laboratorium.

JOBMULIGHEDER
Som kandidat i molekylær biomedicin er
du bedst muligt klædt på til at fortsætte
din forskerkarriere som ph.d.-studerende
eller at indgå direkte i biomedicinske forskningsgrupper i industrien, på hospitaler og
universiteter i både ind- og udland.

Molekylær biomedicin har
gennem fem sjove, sociale og faglige
år rustet mig til en karriere i cellebiologi og cellesignalering. Studiet har
styrket mine interesser og lært
mig alt fra at læse og forstå kom
plekse videnskabelige artikler til at
opstille og analysere forsøg, der
b esvarer celle- og molekylærbiologiske spørgsmål.
Kristoffer Haurum Johansen
læser på molekylær biomedicin

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-molbio
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

NANOSCIENCE
Nanoscience trækker på elementer fra klassiske fag som fysik, biologi og kemi, og på uddannelsen undersøger du verden i nanoskala.
Målet er at aflure naturens hemmeligheder
på en skala fra 1 til 100 nanometer og bruge
den viden til at designe og bygge strukturer
på det atomare, molekylære og supramolekylære niveau. Strukturer der fx kan bruges til
fremstilling af nye materialer, effektiv medicin,
superhurtige computere og forbedring af
energi- og miljøteknologier. Kun fantasien
sætter grænser.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Der er et obligatorisk kursus om nanovidenskabens grundbegreber og teknikker, som du
skal tage i løbet af uddannelsen. Derudover
bestemmer du selv, hvad uddannelsen skal

indeholde. En stor del af uddannelsen er afsat
til at forske og skrive specialet. Her bliver du
knyttet til en forskningsgruppe, som du arbejder sammen med. Du deltager blandt andet
i forskergruppemøder og får en vejleder, der
kan rådgive dig i forhold til specialet. Forskningsgruppen kan være tilknyttet universitetet
eller en privat forskningsvirksomhed. Under
hele forløbet får du råd og vejledning af en
specialevejleder.

JOBMULIGHEDER
Med en kandidatuddannelse i nanoscience
har du et stærkt og attraktivt kort på hånden i
jobmarkedet. Kandidater efterspørges af både
danske og internationale højteknologiske
virksomheder, der typisk beskæftiger sig med
udvikling af nye materialer og forskning inden

for fx medicinal- og hospitalssektoren, på
miljøområdet eller inden for bioteknologi. Du
kan også blive forsker enten i det private eller
i det offentlige.

Uddannelsen har givet mig viden om
nanomaterialers fysiske, kemiske og optiske
egenskaber og metoder til at undersøge,
hvordan de interagerer med biologiske systemer. Den viden bruger jeg i mit job, hvor
jeg forsker i, hvordan nanopartikler spredes
i kroppen, og hvordan de påvirker helbredet
– et bidrag til sikker brug af nanomaterialer
på danske arbejdspladser.
Trine Berthing
kandidat i nanoscience, post.doc. i Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-nano
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

NANOSCIENCE OG TEKNOLOGI
Kandidatuddannelsen i nanoscience og
teknologi udbydes af det dansk-kinesiske
universitetscenter Sino-Danish Center for
Education and Research og foregår i Beijing, Kina. Det er en tværvidenskabelig og
forskningsbaseret uddannelse med fokus
på teoretiske, eksperimentelle og praktiske
discipliner.
På uddannelsen får du viden om aktuel
nanoscience og om de centrale metoder,
teorier og begreber inden for fysik, kemi,
molekylærbiologi og biologi. Du lærer bl.a.
at bearbejde og analysere data, opstille og
analysere teoretiske modeller, løse faglige
problemstillinger inden for nanovidenskab
og nanoteknologi og videreformidle disse
til såvel et alment som et videnskabeligt
forum. Desuden får du basal viden inden
for business innovation og iværksætteri og
lærer at analysere markedet for teknologiske produkter, eventuelt med henblik på
etablering af virksomhed.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Undervisningen foregår det første år i hold
med mulighed for øvelsestimer i laboratoriet på National Center for Nanoscience and
Technology (NCNST), Chinese Academy of
Sciences (CAS) i Beijing. Andet år vil fokusere på specialet, der kan udføres som en
del af en forskningsgruppe ved CAS eller
et dansk universitet eller i samarbejde med
en virksomhed i Beijing. Hovedparten af
undervisningen på de udbudte kurser varetages og administreres af videnskabeligt
personale og aktive forskere ved institutter
på Nano-Science Center ved Københavns
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Universitet, iNano ved Aarhus Universitet
samt NCNST.

JOBMULIGHEDER
Med en kandidatuddannelse i nanoscience
og teknologi kan du få arbejde inden
for områder som bioteknologi, energi,
medicin, materialeforskning og fødevarer.
Typisk i højteknologiske virksomheder, på
forskningsinstitutioner og i universitetsverdenen. Udover at være i stand til at
arbejde som bindeled mellem forskellige
faggrupper vil du med dit kendskab til
kinesisk kultur, traditioner og sprog kunne
fungere som brobygger mellem danske og
kinesiske virksomheder.

Nanoscience og teknologi er
en unik uddannelse! Undervisningen
og eksamensformen foregår som på
andre uddannelser på SCIENCE, men
uddannelsen foregår i Kina. Det var
lige netop muligheden for at læse i
udlandet, der var afgørende for mig,
da jeg skulle søge ind. At studere i
Beijing har givet mig mange nye kompetencer, både faglige
og kulturelle.
Bogdan Cristinoi
læser på nanoscience og teknologi

OM SDC
Det dansk-kinesiske universitetscenter Sino-Danish Center
(SDC) i Beijing er et forsknings- og uddannelsesprojekt baseret på et samarbejde mellem de otte danske universiteter
og det kinesiske universitet University of Chinese Academy
of Sciences. SDC udbyder syv kandidatuddannelser i Kina
inden for natur og samfundsvidenskab. Læs mere om SDC
på sinodanishcenter.com.

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/nanotek

K A N DIDAT U DDA N N E L SE

NATURFORVALTNING
Naturforvaltning er en kandidatuddannelse, hvor du beskæftiger dig med naturen,
landskabet og menneskets brug heraf. Du får
en grundig indføring i økologi, miljø og biodiversitets bevarelse, og du lærer om lovgivning,
planlægning og forvaltning, så de forskellige
hensyn tilgodeses bedst muligt i forhold til
givne mål.

Nature Perception, Landskab og restaureringsøkologi samt Planlægning i det åbne land. Du
har også mulighed for at vælge kurser helt
frit. Uddannelsens andet år afsluttes med et
speciale. Specialet kan være rettet mod en
problemstilling fra den virkelige verden, men
den kan også være et egentligt forskningsprojekt.

UDDANNELSENS OPBYGNING

JOBMULIGHEDER

Undervisningen på naturforvaltning veksler
mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner
og projektarbejde. På uddannelsens første
år skal du gennemgå to obligatoriske kurser,
som giver dig den grundlæggende forståelse
for faget. Derudover styrker du din faglige
profil ved at vælge fire valgfri kurser inden for
en bred vifte af emner – fx Forvaltningsret,

En kandidatuddannelse i naturforvaltning
giver en bred vifte af karrieremuligheder i
den offentlige administration, i kommuner,
styrelser og ministerier, i Danmark, EU eller
internationalt. Enten med fx planlægning
på et overordnet niveau eller mere praktisk
som projektleder på specifikke naturgenopretningsprojekter. Mange finder også job

som konsulenter i rådgivningsbranchen eller i
NGO´er og private firmaer.

Naturforvaltning er for mig en
mulighed for at anvende min grundlæggende viden om naturens sammenhæng til at arbejde med naturen
både som bæredygtig ressource, men
også bare for naturens egen skyld.
Undervisningen inkluderer ekskur
sioner som giver viden om virkelig
heden og frisk luft til studielivet.
Louise Roum
læser på naturforvaltning

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/naturforvaltning
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K A N DIDAT U DDA N N E L SE

NATURRESSOURCER OG UDVIKLING
Kandidatuddannelsen i naturressourcer og
udvikling er en internationalt orienteret
uddannelse, der tiltrækker studerende fra
hele verden. Gennem en god kombination
af en naturvidenskabelig tilgang og en
samfundsfaglig forståelse af problemerne
får du videnskabelig og praktisk viden om
centrale udfordringer i verdens ulande. Du
kommer rundt om emner som landbrugsudvikling, fødevareforarbejdning, produktion af planter, dyr og fibre samt økonomi
og miljø. Du får et internationalt netværk
gennem undervisere, medstuderende og
feltophold.

JOBMULIGHEDER
Med en uddannelse i naturressourcer og
udvikling kan du blandt andet få job i
danske eller internationale organisationer,
der arbejder med udvikling i ulande fx
DANIDA, FAO eller UNEP. Du kan også
blive ansat hos en af de mange NGO´er,
som arbejder for at forbedre forholdene i
ulandene, i et privat konsulentfirma som
COWI eller NIRAS, eller i en privat virksomhed i landbrugs- og fødevaresektoren. Du
kan desuden arbejde med forskning på en
dansk eller udenlandsk forskningsinstitution.

UDDANNELSENS OPBYGNING
I løbet af det første år på uddannelsen
gennemgår du tre obligatoriske kurser:
Et kursus i forskningsmetoder, et kursus i
værdikæder og udviklingsøkonomi samt
et projektkursus, hvor du er på tre ugers
feltarbejde i udlandet. Desuden følger
du en række fag, der vedrører forhold i
ulande. På andet år skal du skrive speciale,
og her skal du ud at rejse igen. Du vælger
selv, hvad dit speciale skal handle om,
og du skal være mindst tre måneder i et
udviklingsland, hvor du indsamler data. Du
får både en lokal og en dansk vejleder på
specialet, som tit skrives i samarbejde med
en lokal forsknings- eller udviklingsorganisation.

En af de helt store styrker ved
uddannelsen er den praktiske tilgang
til udviklingsarbejde. Vi kaster os
allerede tidligt i forløbet over udfordringer fra den virkelige verden og
kommer med løsningsforslag – f orslag
der er skabt i samarbejde med den
brede blanding af n
 ationaliteter og
uddannelsesb aggrunde, som læser på
kandidatuddannelsen.
Peter Fredslund Jensen
kandidat i naturressourcer og udvikling

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/ka-naturressourcer
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SKOVBRUGSVIDENSKAB
Skovene og naturen udgør en vigtig del af
grundlaget for klodens funktion og vores eksistens. Hvordan vi bruger skovene og naturen
har betydning for biodiversiteten, økonomien
og menneskers trivsel – lokalt og globalt.
Vil du være med til at udvikle, benytte og
beskytte verdens skove og naturarealer på en
bæredygtig måde – så er skovbrugsvidenskab
den rette uddannelse for dig. Uddannelsen
er bred og kombinerer praktiske fag i felten
med teori fra mange forskellige fagområder.
Som kandidat i skovbrugsvidenskab får du
en tidssvarende, international uddannelse,
der giver dig kompetencer inden for økologi,
ledelse, økonomi og naturudvikling. Du kan
blive en del af løsningen på et af vor tids store
spørgsmål: Hvordan sikrer vi en udvikling, der
skaber nytte i samfundet og samtidig gavner
biodiversiteten?

UDDANNELSENS OPBYGNING
Undervisningen på skovbrugsvidenskab veksler mellem teoretiske kurser, ekskursioner og
feltarbejde, hvor der arbejdes praktisk med faget. Der er rig mulighed for at tilpasse uddannelsen til netop dine interesser. Du lærer om
skoves økologi og anvender denne viden på
cases fra virkeligheden. Du arbejder i grupper,
hvor du sammen med dine medstuderende
analyserer og planlægger driften af et givent
område. Du har mulighed for selv at vælge
fag, som former din faglige profil, uanset om
du brænder for konflikthåndtering, biodiver-

sitet, økonomi eller fx tropisk skovbrug og
udvikling. Der er også mulighed for at tage et
semester ved et udenlandsk universitet eller
lave et virksomhedsprojekt, hvor du prøver at
samarbejde med erfarne mennesker i praksis.
Det sidste halve år er øremærket dit speciale,
som du kan skrive alene eller i en gruppe.
Specialet kan være teoretisk baseret, eller du
kan tage udgangspunkt i en konkret case, fx
et bestemt naturområde eller en virksomhed.

JOBMULIGHEDER
Som færdig kandidat kan du få job i private
eller offentlige virksomheder i Danmark eller
internationalt. Du kan fx få job som konsulent
i Hedeselskabet, COWI eller NIRAS eller som
forvalter af statens skove og naturarealer. Du
kan blive leder i en kommune eller blive ansat
i en af FN-systemets mange organisationer,
der arbejder med skov, natur og miljø. Du
kan også få job i danske eller internationale
NGO’er, der arbejder med skov, natur og fx

fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande. Der
er også gode jobmuligheder, som har med
investering, finansiering og økonomisk orienteret arealdrift at gøre – fx private skovejendomme, fonde, pensionsselskaber og andre
ejere af skov- og naturarealer.

Jeg valgte skovbrugsvidenskab, fordi
uddannelsen kombinerer økonomi
og produktion med natur og miljø.
På studiet lærte jeg at sætte tal på
værdien af naturbeskyttelse og dens
potentielle gevinster og effekter. Det
indgår i mit arbejde hos NIRAS, hvor
jeg hjælper forsyninger og kommuner
med at omsætte planer til k onkrete
handlinger ude hos lodsejerne.
Jonas Petersen
kandidat i skovbrugsvidenskab,
konsulent hos NIRAS

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/skovbrug
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STATISTIK
Kreative tal-jonglører med sans for matematiske modeller vil føle sig hjemme
på uddannelsen i statistik. Her arbejder
du med at forudsige tilfældigheder i den
virkelige verden ved hjælp af sandsynlighedsregning og avancerede statistiske
metoder. Du opbygger en viden, som kan
bruges til at lave analyser af valutakurser
eller til at opstille helbredelsesprognoser
inden for den medicinske verden. Statistik
kan også bruges til at studere internettets opbygning, så vi bliver bedre til at
indsamle information.

JOBMULIGHEDER
Du bliver ikke arbejdsløs som færdiguddannet statistiker. Din særlige ekspertise
er efterspurgt i rigtig mange brancher.
Du kan blive ansat i biotek-industrien og
arbejde med biologisk forskning, fx variationer i DNA-koder. Du kan også beskæftige dig med forskning inden for landbrug,
sociologi eller billedanalyse. Statistikere
bruges desuden af banksektoren, den farmaceutiske industri eller IT-virksomheder.
Og hvis du vil starte egen virksomhed
som konsulent eller rådgiver, har du også
mulighed for det.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Du har stor frihed til at designe din uddannelse, som du vil. På første år har du obligatoriske kurser i sandsynlighedsregning,
statistiske modeller og metoder samt en
projektopgave. Derefter kan du med visse
begrænsninger vælge mellem forskellige
valgfrie kurser. Dit andet studieår består
af valgfrie kurser, inden du i specialet
fordyber dig i en problemstilling fra det
virkelige liv, som du behandler ved hjælp
af statistiske metoder.

På statistik lærer jeg, hvordan
og hvornår det er muligt at drage
konklusioner på baggrund af data.
Jeg studerer sandsynlighedsteori, og
hvordan jeg bruger den i praksis. Men
statistik er mere end anvendt matematik – jeg lærer også at diskutere
og forholde mig kritisk til mulig
heder og b
 egrænsninger i data og
analysemetoder.
Jonas Rysgaard Jensen
læser på statistik

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/statistik
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VAND OG MILJØ (foregår i Kina)
Kandidatuddannelsen i vand og miljø (Water
and Environment) foregår i Kina og fokuserer
på globale vand- og miljøudfordringer. Kandidaterne får en stærk kombination af viden
inden for naturvidenskabelige, forvaltningsmæssige og samfundsøkonomiske aspekter
af, hvordan klodens vandressourcer beskyttes. Uddannelsen udbydes af Københavns
Universitet og University of Chinese Academy
of Sciences i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og DTU. Uddannelsen administreres af
Sino-Danish Center (SDC).

UDDANNELSENS OPBYGNING
På første år af uddannelsen begynder du med
grundlæggende kurser i blandt andet hydrologi, ferskvandsøkologi, anvendt statistik,
næringsstofkredsløb og biogeokemi. Du skal
også følge kurser af mere løsningsorienteret
karakter, fx rensning af jord og grundvand,
bekæmpelse af vandforurening og forvaltning

af vandforsyning i byer. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser
og ekskursioner, der giver mulighed for at
afprøve undersøgelsesmetoder i praksis. På
uddannelsens andet semester tager du kurser,
der forbereder dig til specialet. Specialet
strækker sig over det sidste studieår.

nings- og uddannelsesprojekt, baseret på et
samarbejde mellem de otte danske universiteter og det kinesiske universitet University of
Chinese Academy of Sciences. SDC udbyder
syv kandidatuddannelser i Kina inden for
natur- og samfundsvidenskab. Læs mere om
SDC på sinodanishcenter.com.

JOBMULIGHEDER
Med en kandidatgrad i vand og miljø er du
specialist i vand og miljø. Du er rustet til at
arbejde som konsulent i både privat og offentligt regi med at sikre en af jordens vigtigste
ressourcer mod overudnyttelse og forurening.
En stigende efterspørgsel på disse kompetencer verden over giver dig gode muligheder for
at arbejde internationalt.

OM SDC
Det dansk-kinesiske universitetscenter SinoDanish Center (SDC) i Beijing er et forsk-

Verden står over for udfordringer
som mangel på vand, øget forurening
og klimaforandringer. Vand og miljø
giver mig en bred vifte af viden og
redskaber til at tackle udfordringerne
gennem forelæsninger, opgaveregning
og feltarbejde. Det gør mig eftertragtet på arbejdsmarkedet. Jeg har også
fået et unikt indblik i en anden kultur
og en anden måde at leve på.
Rasmus Engelbrecht Larsen
kandidat i vand og miljø

OPTAGELSE OG INFORMATION

studier.ku.dk/vandmiljo
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BESØG OS
Overvejer du at søge ind på en af vores bacheloruddannelser, er det en rigtig
god ide at besøge os. Det er der mange forskellige muligheder for.
ÅBENT HUS

STUDERENDE FOR EN DAG

Til Åbent hus kan du høre oplæg om vores bacheloruddannelser,
møde studerende, tale med en studievejleder og meget mere. Tjek
tidspunkt og program på www.science.ku.dk/aabenthus.

Du er velkommen til at besøge os som ”studerende for en dag”. Her
følger du en studerende på den uddannelse, du er interesseret i. Du
kan både se, lytte og spørge og på den måde blive mere afklaret
med, hvad der er den helt rigtige uddannelse for dig. Læs mere på
www.science.ku.dk/stud1dag.

STUDIEPRAKTIK
På sidste år af din ungdomsuddannelse kan du komme i studiepraktik på en af vores uddannelser. Her tilbyder vi forelæsninger, øvelser
og workshops og giver dig mulighed for at smage på livet som
studerende. Læs mere på www.science.ku.dk/studiepraktik.

STUDIERETNINGSPROJEKT
Vi tilbyder både praktisk og teoretisk hjælp og inspiration til studieretningsprojekter. Læs mere på www.science.ku.dk/srp.

Du kan foreslå din lærer, at I besøger os via vores gymnasiebesøgsordning. I kan høre spændende foredrag, lave øvelser og i det hele
taget opleve, hvordan fagene anvendes i praksis, få en rundvisning
og høre om vores uddannelser. Læs mere på
www.science.ku.dk/klassebesoeg.

SÅDAN SØGER DU
OM OPTAGELSE

ADGANGSKR AV OG
SUPPLERING

Ansøgning til vores bacheloruddannelser sker gennem den koordinerede tilmelding (KOT). Du kan søge via www.optagelse.dk eller
udfylde og indsende et ansøgningsskema. Find ansøgningsskemaet
på www.optagelse.dk, hent det på dit studievalgcenter eller hos
Vejledning & Optagelse, Fiolstræde 1, 1171 København K.

Der er en række adgangskrav for alle vores bachelor- og
kandidatuddannelser. Du kan læse mere om adgangskravene for hver enkelt uddannelse på www.studier.ku.dk. Her
kan du også undersøge dine muligheder for supplering,
hvis ikke du umiddelbart opfylder adgangskravene.

Ansøgning til en af vores kandidatuddannelser sker via en digital
ansøgningsportal. Læs mere om ansøgning og optagelse på
www.studier.ku.dk.
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EN FANTASTISK VERDEN AF VIDEN
Har du lyst til at læse på et internationalt universitet med et levende
studiemiljø? Drømmer du om en uddannelse i tæt kontakt med virkeligheden med gode jobmuligheder? Og vil du være med, når vi laver
forskning og skaber viden for fremtiden? Så finder du helt sikkert en
oplagt uddannelse i dette katalog. Her præsenterer vi 21 bacheloruddannelser og 32 kandidatuddannelser inden for den naturvidenskabelige verden på Københavns Universitet. Vi glæder os til at byde dig
velkommen!

OPLEV UDDANNELSERNE
Mød vores forskere og studerende. Kom med i laboratorierne og
deltag i undervisningen. Er du elev på et gymnasium har vi en
række gode tilbud:
•
•
•
•
•

Kom til Åbent Hus
Bliv ”studerende for en dag”
Kom i tre dages studiepraktik
Få hjælp til dit studieretningsprojekt
Besøg os med din klasse

Se hvordan og find flere tilbud på

www.science.ku.dk/oplev-science

studier.ku.dk
På studier.ku.dk finder du information om alle uddannelser i dette katalog – læs om uddannelsernes
opbygning, undervisning, ansøgning, studiemiljø,
interview med studerende, se film m.m.

Læs på SCIENCE
På facebooksiden Læs på SCIENCE får du et unikt indtryk af vores uddannelser og livet som studerende.

@scienceku
Vores instagramprofil @scienceku bliver løbende
overtaget af studerende, som giver dig et aktuelt
indblik i deres hverdag.

