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BIOLOGI
 PÅ AALBORG UNIVERSITET, AAU

Er du nysgerrig på naturen, der omgiver os? Og har du lyst til at 
lære om mikroorganismer, miljø, økosystemer og genetik?    
Så er en bachelor i biologi på Aalborg Universitet det helt rette valg for dig! Du får 
grundlæggende, bred viden om den levende verden - bakterier, planters og dyrs 
fysiologi, molekylærbiologi, genetik og evolution. Som studerende kommer du 
på rundtur i biologiens verden med både gruppeture i felten, jord under neglene 
og komplekse forsøg i laboratoriet. Undervisningen på biologi er en blanding af 
forelæsninger, gruppearbejde, projektskrivning samt laboratorie- og feltarbejde.  
 
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 samarbej-
de, og arbejdsmåden forbereder dig på arbejdslivet, der venter dig efter studiet

•  Laboratorier i verdensklasse – på Aalborg Universitet stiller vi de bedste  
laboratorieforhold til rådighed for vores studerende, og du får adgang til den ny-
este 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 arbej-
de 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 bacheloruddannelse i biologi kan du læse videre på kandidatuddannel-
serne biologi og miljøvidenskab på Aalborg Universitet. Kombinationen af en  
bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse fra Aalborg Universitet åbner 
døre til mange forskellige jobmuligheder.

Læs mere: www.aau.dk/uddannelser/bachelor/biologi 


