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BACHELOR I
BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI
Hvor biologien lærer os at forstå naturen, giver bioteknologien os
mulighed for at anvende den. Du kan fx bruge bioteknologi til at
udvikle bæredygtig energi eller lave helt nye enzymer til fødevareindustrien. Du kan også bruge genteknologi til at skabe planter, som
er bedre tilpasset klimaforandringer, eller du kan udvikle bioaktive
stoffer, som kan bruges i kampen mod fedme, diabetes og kræft.

FAGLIG PROFIL
Som bioteknolog kan du afdække geners og proteiners rolle, og du
forstår cellers og organers opbygning og funktion i levende organismer. Du kan anvende avancerede bioteknologiske og molekylærbiologiske metoder og gennemføre laboratorieforsøg og analyser. Som
bioteknolog har du en unik værktøjskasse, som kommercielt har stor
værdi for en lang række virksomheder verden over.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På uddannelsen får du viden om levende organismer – fra molekyleniveau til fysiologi. Du får et bredt naturvidenskabeligt fundament
om både mikroorganismer, dyr og planter samt stor erfaring med
molekylære teknikker. Du vil bruge meget tid i laboratoriet, blandt
andet med eksperimentelle øvelser. Allerede på dit andet år får du
mulighed for at deltage i et forskningsprojekt inden for det område,
du brænder mest for, og på tredje år afslutter du uddannelsen med
et selvvalgt bachelorprojekt. Du har også mulighed for at tage på
udlandsophold som en del af uddannelsen.

JOB & KARRIERE
Med en bachelor i biologi-bioteknologi er det oplagt at læse videre
på kandidatuddannelsen. Færdiguddannede har fx fået job i biotek-,
medicinal- og fødevarevirksomheder som fx Novo Nordisk, Novozymes og Chr. Hansen, mens andre arbejder med udvikling, forskning
og produktion i mindre virksomheder eller på universiteter i ind- og
udland. En bioteknolog kan også arbejde som rådgiver eller konsulent i ministerier eller interesseorganisationer.

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

Lær hvordan du kan
bruge bioteknologi til at
revolutionere fremtidens
energi, fødevarer, medicin
og planter.

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

Oplev biologi-bioteknologi
Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus eller gå i studiepraktik på
biologi-bioteknologi. Se hvordan på

Se film om uddannelsen

science.ku.dk/oplev-science
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