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

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

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

JOB & KARRIERE
En bachelor i husdyrvidenskab giver bl.a. adgang til at læse videre på 
kandidatuddannelse i husdyrvidenskab. Med en kandidatgrad er du i 
stand til at arbejde praktisk og teoretisk med dyr. Du får job som kon-
sulent eller rådgiver i alt fra landbrugssektoren til forskningsinstitutio-
ner og ngo’er. Du kan gøre karriere i ministerier, råd og styrelser. Eller 
du kan rådgive den økologiske sektor eller arbejde med kvæg avl.

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

Uddannelsen består af 
teori, praktisk indsigt og 

erhvervsforståelse, som gør 
dig i stand til at få arbejde 
som konsulent inden for fx 

husdyrproduktion.



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

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

Oplev husdyrvidenskab

På husdyrvidenskab har vi fokus på det raske dyr. Vi lærer om dyrenes 
adfærd, anatomi, ernæring, avl og genetik og får derved 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 perspektiv, og derved opretholde en bedre dyre-
velfærd. 
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