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1. Studieordningens rammebestemmelser 

Studieordningen er udarbejdet af studienævnet for Aarhus School of Science. 

Studieordningen er godkendt af dekanen for Faculty of Science and Technology den 1. februar 2016. 

Studieordningen træder i kraft den 1. februar 2016. 

 

Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder: 

Et sidefag i biologi er en forskningsbaseret uddannelse med fokus på teoretiske, eksperimentelle og praktiske 

discipliner, der giver den studerende en grundlæggende indføring i en række af de biologiske discipliner. 

Endvidere giver et sidefag i biologi den studerende de faglige kompetencer inden for matematik, kemi og statistik, 

der er nødvendige for forståelse og anvendelse af de biologiske discipliner. 

Et sidefag i biologi skal kombineres med et centralt fag inden for den gymnasiale fagrække. 

 

Akademiske kompetencer og kvalifikationer: 

Et afsluttet sidefag i biologi kvalificerer til at varetage undervisningen i de gymnasiale uddannelser (jf. Ministeriet 

for Videnskab, Teknologi og Udviklings retningslinjer nr. 5 af 18. januar 2006 for universitetsuddannelser rettet 

mod undervisning i de gymnasiale uddannelser). Kandidaten opnår en bred, grundlæggende faglig kompetence i 

faget og kvalificeres til selvstændigt at kunne anvende faget i komplekse sammenhænge, herunder: 



 analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af tankegang, ræsonnementer og fagudtryk fra 

fagets centrale discipliner 

 kende biologiske teorier og kunne diskutere deres gyldighed 

 anvende naturvidenskabelig viden til at organisere, strukturere og gennemføre eksperimentelle biologiske 

undersøgelser i såvel laboratorium som i felten 

 analysere, bearbejde og formidle resultater fra biologiske eksperimenter 

 perspektivere faglige indsigter og belyse biologiens samspil med den historiske, kulturelle og teknologiske 

udvikling 

 formidle biologifaglige emner til udvalgte målgrupper med inddragelse af såvel audiovisuelle hjælpemidler 

som levende biologisk materiale 

 

Normering i ECTS: 

Det samlede sidefag er normeret til 120 ECTS. 

Kombineres sidefaget med et centralt fag inden for naturvidenskab eller idræt tilrettelægges uddannelsen således 

at mellem 30 og 40 ECTS, herunder fagdidaktik og videnskabsteori, godskrives fra det centrale fag. Ved 

godskrivning af studieelementer fra det centrale fag er rammen for det samlede sidefag fortsat 120 ECTS. Hvilke 

studieelementer, der godskrives, afhænger af det centrale fag, der kombineres med (se bilag 1). 

 

Hjemmel: 

Studieordningen for sidefag i biologi er fastsat i henhold til: 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og 

kandidatuddannelser ved universiteter (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 248 af 13. marts 2015 om adgang m.v. ved 

bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen ved 

universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og 

anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 



Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings retningslinjer nr. 5 af 18. januar 2006 om 

universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige mindstekrav): 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/51/vej5/  

Love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet kan findes i Universitetets elektroniske regelsamling på 

http://www.au.dk/om/organisation/index/ 

 

Adgangskrav og forudsætninger: 

Adgang til sidefag i biologi forudsætter en gymnasial uddannelse med matematik-fysik-kemi på A-B-B-niveau eller 

matematik-fysik-bioteknologi på A-B-A-niveau samt dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau, samt eksaminer 

svarende til 60 ECTS bestået på det centrale fag. 

 

Overgangsregler: 

Ingen aktuelle overgangsregler.  

 

2. Uddannelsens struktur. 

Sidefaget i biologi er opbygget af obligatorisk kernestof inden for en række af biologiens grunddiscipliner samt 

obligatorisk breddestof inden for matematik og kemi (og statistik). 

Derudover består sidefaget af dybdestof inden for biologi samt fagdidaktik og videnskabsteori. 

 

For studerende med centralt fag inden for naturvidenskab, samt idræt, tilrettelægges sidefaget således, at mellem 

30 og 60 ECTS aflægges som en del af den studerendes bacheloruddannelse og mellem 30 og 60 ECTS aflægges 

som en del af den studerendes kandidatuddannelse.  

 

For studerende med centralt fag uden for fagområdet naturvidenskab (dog ikke idræt) tilrettelægges sidefaget 

således, at 45 ECTS aflægges som en del af en bacheloruddannelse og 75 ECTS aflægges som en del af en 

kandidatuddannelse. 

 

Dybdestoffet vælges under vejledning. Ved sammensætningen af studieprogrammet sikres at den faglige 

progression og integritet i studiet opfylder kravene til et gymnasialt sidefag. 

 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/51/vej5/
http://www.au.dk/om/organisation/index/


Sidefaget indeholder følgende: 

 obligatoriske kernestof (70 ECTS)  

o Almen biokemi (5 ECTS) 

o Almen molekylærbiologi (5 ECTS) 

o Eukaryoter | alger, svampe og landplanter (10 ECTS) 

o Evolution og diversitet (5 ECTS) 

o Almen fysiologi (10 ECTS) 

o Genetik (5 ECTS) 

o Mikrobiologi (5 ECTS) 

o Plantefysiologi (5 ECTS) 

o Populationsøkologi (5 ECTS) 

o Systemøkologi (5 ECTS) 

o Zoologi: Invertebrater (5 ECTS) 

o Zoologi: Vertebrater (5 ECTS) 

 dybdestof (10ECTS)  

o dybdestoffet skal vælges indenfor de valgfrie studieelementer der udbydes indenfor det biologiske 

fagområde 

 breddestof (25 ECTS)  

o Almen kemi (for biologer og geologer) (5 ECTS) 

o Calculus 1 (5 ECTS) 

o Calculus 2 (5 ECTS) 

o Organisk kemi for biovidenskab (10 ECTS) 

 fagdidaktik og videnskabsteori (15 ECTS)  

o Biologieksperimenter og biologiundervisning (5 ECTS) 

o Fagets videnskabsteori og etik: Biologi, molekylærbiologi og agrobiologi (5 ECTS) 

o Naturfagenes fagdidaktik (5 ECTS) 

 

Følgende kurser anbefales placeret på den studerendes bacheloruddannelse: 

 Almen kemi (for biologer og geologer) (5 ECTS) 

 Biologiens videnskabsteori (5 ECTS) 

 Eukaryoter | alger, svampe og landplanter (10 ECTS) 

 Mikrobiologi (5 ECTS) 



 Organisk kemi for biovidenskab (OC1Bio) (10 ECTS) 

 Zoologi: Invertebrater (5 ECTS) 

 Zoologi: Vertebrater (5 ECTS) 

 

Eventuelle forudsætninger for deltagelse i et givet kursus vil fremgå af pågældende kursusbeskrivelse i 

Kursuskataloget. 

 

3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver. 

En detaljeret beskrivelse af uddannelsens studieelementer – herunder læringsmål, forudsætningskrav og evt. 

obligatorisk program – findes for hvert enkelt studieelement under det faktiske udbud i kursuskataloget samt i 

oversigt over tilvalg. 

To gange årligt og inden kursustilmeldingen revideres og godkendes undervisningsudbuddet i kursuskataloget. Se 

http://kursuskatalog.au.dk/  

 

4. Studieordningens regelbestemmelser. 

For regler se nyeste studieordning for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i biologi. 

 

5. Ændringer til studieordningen. 

Ingen ændringer. 

  

http://kursuskatalog.au.dk/


Bilag 

Til studieordningen er knyttet følgende fagbilag: 

 Bilag 1. Sidefag i biologi i kombination med naturvidenskabeligt centralt fag ved Faculty of Science and 

Technology, samt idræt ved Faculty of Health.  

 

Sidefag i biologi i kombination med naturvidenskabeligt centralt fag ved Faculty 

of Science and Technology, samt idræt ved Faculty of Health. 

I nedenstående tabel er angivet, hvilke kurser i sidefaget i Biologi der godskrives fra et givet centralt fag. Kurserne 

indgår derfor ikke i sidefagsprogrammet i Biologi kombineret med det angivne centrale fag. 

 

Følgende studieelementer udgår af sidefaget i Biologi 

som resultat af studieelementer, der indgår i det angivne 

centrale fag 

Centralt fag: Datalogi 

Calculus 1 (5 ECTS) 

Calculus 2 (5 ECTS) 

Fagets videnskabsteori og etik: Biologi, molekylærbiologi og agrobiologi 

(5 ECTS) 

Naturvidenskabens fagdidaktik (5 ECTS) 

Dybdestof i et omfang af 10 ECTS 

Centralt fag: Fysik 

Calculus 1 (5 ECTS) 

Calculus 2 (5 ECTS) 

Fagets videnskabsteori og etik: Biologi, molekylærbiologi og agrobiologi 

(5 ECTS) 

Naturvidenskabens fagdidaktik (5 ECTS) 

Dybdestof i et omfang af 10 ECTS 

Centralt fag: Kemi 

Calculus 1 (5 ECTS) 

Calculus 2 (5 ECTS) 

Organisk kemi for biovidenskab (10 ECTS) 

Almen kemi (for biologer og geologer) (5 ECTS) 

Almen biokemi (5 ECTS) 



Fagets videnskabsteori og etik: Biologi, molekylærbiologi og agrobiologi 

(5 ECTS) 

Naturvidenskabens fagdidaktik (5 ECTS) 

Centralt fag: Matematik 

Calculus 1 (5 ECTS) 

Calculus 2 (5 ECTS) 

Fagets videnskabsteori og etik: Biologi, molekylærbiologi og agrobiologi 

(5 ECTS) 

Naturvidenskabens fagdidaktik (5 ECTS) 

Dybdestof i et omfang af 10 ECTS 

 

Centralt fag: Idræt 

Almen fysiologi (10 ECTS) 

Fagets videnskabsteori og etik: Biologi, molekylærbiologi og agrobiologi 

(5 ECTS) 

Naturvidenskabens fagdidaktik (5 ECTS) 

Dybdestof i et omfang af 10 ECTS 

 


