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Vil du forstå, hvordan verden omkring os er bygget op og fordybe
dig i kemiens eksperimentelle og teoretiske discipliner?
Kemi findes overalt i vores hverdag - i batterier, makeup og hudpleje, medicin,
fødevarer, tekstiler og legetøj. Behovet for nytænkende kemiske løsninger
er stigende og spiller en afgørende rolle i verdens klimaudfordringer og
menneskers sundhed. Undervejs i din studietid får du mulighed for at bruge
kemi til at bidrage til løsninger på nogle af samfundets helt store udfordringer,
og du får et stærkt fundament samt forståelse for, hvordan kemi spiller
sammen med andre fagområder i den naturvidenskabelige verden.
Som studerende på Aalborg Universitet vil du møde:
•
Problembaseret læring (PBL) - Aalborg Universitets verdenskendte
undervisningsform, PBL, lærer dig at analysere, identificere og løse relevante
problemstillinger. Du opnår unikke kompetencer i projektledelse og samarbejde, og arbejdsmåden forbereder dig på arbejdslivet, der venter dig efter studiet
• L aboratorier i verdensklasse – på Aalborg Universitet stiller vi de bedste laboratorieforhold til rådighed for vores studerende, og du får adgang til den nyeste
state-of-the-art teknologi. Du stifter bekendtskab med anvendte metoder og får
mulighed for at eksperimentere både i laboratoriet og på feltture
• Tæt samarbejde med erhvervslivet – som studerende på Aalborg Universitet
får du en unik mulighed for at komme ud i virksomheder og organisationer og
arbejde med deres problemstillinger. Det giver dig et stærkt netværk og mulighed for at gøre en reel forskel allerede under din studietid
• Unikt studiemiljø – du bliver en del af et unikt studiemiljø kendetegnet ved tæt
samarbejde med forskere, og gruppearbejde, der sikrer læring i fællesskab, på
tværs af kompetencer og gør dig til en attraktiv kandidat for erhvervslivet

DIN FREMTID

Med en 3-årig bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på kandidatuddannelsen cand.scient i kemi. Kombinationen af en bachelor- og kandidatuddannelse fra Aalborg Universitet åbner døre til mange forskellige jobmuligheder
- Både i det private, i det offentlige og indenfor undervisning og forskning.
Læs mere: www.aau.dk/uddannelser/bachelor/kemi

