
ER ADGANGSKURSUS NOGET FOR DIG? 
Hvis du gerne vil uddanne dig til ingeniør, men mangler en 
adgangsgivende eksamen, så er adgangskursus et godt tilbud 
til dig. Adgangskursus giver dig de nødvendige faglige forud-
sætninger for at begynde på en ingeniøruddannelse på Aarhus 
Universitet i Aarhus eller Herning

ADGANGSKRAV 
Du skal have enten en relevant erhvervsuddannelse eller 
mindst to års erhvervserfaring. Og du skal have bestået folke-
skolens afgangsprøve i dansk og engelsk samt folkeskolens 
udvidede afgangsprøve/10. klasses-prøve i matematik og 
fysik/kemi. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du kontakte en 
studievejleder for yderligere hjælp og vejledning. 

UNDERVISNINGEN 
Der undervises i matematik, fysik, kemi, dansk, engelsk og 
valgfag. Undervisningen foregår som almindelig klasseunder-
visning.

KURSUSSTART OG ANSØGNINGSFRIST 
Adgangskursus i Aarhus starter to gange om året, i midten af 
august og i midten af januar, og ansøgning om optagelse skal 
være Aarhus Universitet i hænde for sommeroptagelse senest 
den 1. juli, for vinteroptagelse senest den 1. december. Du 
finder ansøgningsskemaet på ak.au.dk 

UDGIFTER OG STØTTE 
Du skal ikke betale for at gå på adgangskursus. Det er dog et 
krav, at du medbringer din egen bærbar pc, samt at du selv 
betaler bøger og rekvisitter. Adgangskursus er en ungdomsud-
dannelse, og der kan søges SU til uddannelsen.  
Læs mere på www.su.dk

EKSAMEN 
Alle fag evalueres ved afsluttende eksamener. 

KOM TIL  ÅBENT HUS

Hvis du er i tvivl, om adgangskursus er det rette valg for dig, kan 
du få råd og vejledning ved at kontakte vores studievejleder. 
Du kan også deltage i et af vores åbent hus arrangementer, der  
afholdes flere gange om året. Find det næste åbent hus på 
ingenioer.au.dk

HVIS DU VIL VIDE MERE

Du finder flere oplysninger på ak.au.dk
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ADGANGSKURSUS - AARHUS INGENIØR

WEB OG INFO
INFORMATION OG VEJLEDNING
ak.au.dk 
ak@au.dk

STUDIESTART
januar og august

STUDIESTED
Aarhus Universitet 
Paludan Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N

”Jeg kom for at tage adgangskurset, så jeg kunne fortsætte og 

blive ingeniør. Ikke for at være social eller lære byen at kende. 

Men jeg fik meget mere ud af det, end jeg havde troet. Jeg fik 

nogle rigtig gode venner, og det har virkelig hjulpet meget.  

Adgangskursus har givet mig et kæmpestort udbytte. Det er bare 

fedt at vide ting.” 

Mød Lars på ak.au.dk og læs om, hvorfor han valgte at læse  

adgangskursus
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1. semester 2. semester

Antal blokke  
a’ 105 minutter pr. uge

Eksamen
Antal blokke  

a’ 105 minutter pr. uge
Eksamen

Matematik B 6 1 skr. + 1 mdt.

Matematik A 5 1 skr. + 1 mdt.

Fysik B  5 1 skr.

Kemi C 3 1 skr.

Dansk A 3 3 1 skr. + 1 mdt.

Engelsk B 3 3 1 skr. + 1 mdt.

1 ÅRS ADGANGSKURSUS - STUDIETS INDHOLD 

1 ÅR


