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ADGANGSKURSUS - ONLINE, HERNING
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 tager 1 år og giver dig de nødvendige
faglige forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse på Aarhus Universitet i Herning eller Aarhus. Som
diplomingeniør kan du læse videre til civilingeniør på Aarhus
Universitet.

visningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se
optagelserne om aftenen. Du råder altså over din tid med fuld
fleksibilitet. Du skal dog forvente at bruge 40-50 timer på kurset
om ugen i de uger, hvor der er undervisning.
Du skal deltage i et opstartsseminar på ca. 2 dage. Desuden
skal du møde ind ca. 1 gang om måneden, hvor du bl.a. skal
lave øvelser i kemi og/eller fysik. Endelig skal du møde frem til
eksamenerne.

FAG OG ADGANGSKRAV

KURSUSSTART OG ANSØGNINGSFRIST

Der undervises i matematik, fysik, kemi, dansk og engelsk.

Adgangskursus starter en gang om året, i midten af august.
Ansøgning om optagelse skal være Aarhus Universitet i hænde
senest den 1. juli.
Du finder ansøgningsskemaet på siden: ak.au.dk

Du skal have enten en relevant erhvervsuddannelse eller
mindst to års erhvervserfaring. Og du skal have bestået folkeskolens 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.
FØLG UNDERVISNINGEN ONLINE
I tilknytning til adgangskursus i Herning udbydes adgangskurset
som online uddannelse. Det betyder, at du kan følge undervisningen hjemme via computer. Alle studerende får forud for
enhver undervisningssituation tilsendt videoklip, øvelsesoplæg
samt en liste over relevant læsning til emnet. Efterfølgende
gennemgås materialet i klassen.
Der er skemalagte timer hver dag, som du kan deltage i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i under-

UDGIFTER OG STØTTE
Du skal ikke betale for at gå på adgangskursus. Du skal dog
selv betale bøger og rekvisitter. Adgangskursus er en ungdomsuddannelse, der kan søges SU til. Læs mere på www.su.dk
EKSAMEN
Alle fag evalueres ved afsluttende eksamener.
HVIS DU VIL VIDE MERE
Henvend dig til studievejleder Camille Tybjerg på
tlf. 9352 2114 eller caty@au.dk
Du finder flere oplysninger på ak.au.dk

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

STUDIESTART
August

STUDIESTED
AU Herning, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

ADGANGSKURSUS

HERNING

1 ÅRS ADGANGSKURSUS - STUDIETS INDHOLD

1. semester

2. semester
Antal blokke
a’ 45 minutter pr. uge

Eksamen

Matematik A

8-12

1 skr. + 1 mdt.

Fysik B

8-12

1 skr.

7-8

1 skr. + 1 mdt.

7-8

1 skr. + 1 mdt.

Matematik B

Antal blokke
a’ 45 minutter pr. uge

Eksamen

12-16

1 skr. + 1 mdt.

Kemi C

7-8

Dansk A

7-8

Engelsk C

7-8

Engelsk B
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1 skr.

1 mdt.

