DEN HURTIGSTE VEJ
F R A H Å N D VÆ R K E R
TIL INGENIØR
Du bestemmer selv, om du vil læse diplomingeniør og finde job efter 4½ år samlet, eller om
du vil læse videre til civilingeniør.

BEDSTE INGENIØRU N I V E R S I T E T I E U R O PA
Vælger du at blive ingeniør på Aalborg Universitet, får du en uddannelse i verdensklasse. AAU er
for fjerde år i træk kåret som det bedste ingeniøruniversitet i Europa.

S T U D I E S TA R T
Adgangskursus har studiestart to gange om
året; i slutningen af januar med ansøgning senest den 1. januar og i starten af august med
ansøgning senest den 1. juli. På adgangskursus.nu kan du finde flere oplysninger om adgangskravene.

D U FÅ R S U
Du kan søge SU til Adgangskursus. Undervisning på Adgangskursus er gratis. Du skal dog
selv anskaffe bøger og afholde udgiften hertil.
Undervisningen kræver, at man medbringer en
passende computer.

FÅ V E J L E D N I N G
STUDIEVEJLEDER AALBORG
Elisabeth Kuhr Rasmussen
tlf.: 9940 9771
ak-studievejledning@staff.aau.dk
Inge Stenner Rasmussen
tlf.: 2344 3515
ak-studievejledning@staff.aau.dk

STUDIEVEJLEDER ESBJERG
Britta Nordqvist Madsen
tlf.: 9940 7695
ak-studievejledning@staff.aau.dk

BESØG OS
Vi holder åbent hus i Aalborg og Esbjerg i maj og
november. Se datoer på adgangskursus.nu

H O L D D I G O P DAT E R E T
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på adgangskursus.nu
og få nyheder, invitationer til arrangementer,
studievejledningsråd samt historier fra tidligere
og nuværende adgangskursister

ADRESSER
AALBORG UNIVERSITET
Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg
AALBORG UNIVERSITET ESBJERG
Niels Bohrsvej 8, 6700 Esbjerg

ADGANGS KURSUS TIL
INGENIØRUDDANNELSERNE
DIN VEJ
F R A H Å N D VÆ R K E R
TIL INGENIØR
A D GA N G S KU R S U S . NU

K L A R PÅ K U N 1 Å R
På Adgangskursus kan du som håndværker eller
ufaglært på kun et år kvalificere dig til optagelse
på alle ingeniøruddannelserne i Danmark samt
landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet.

MÅLRETTET
UNDERVISNING
På Adgangskursus får du en uddannelse på gymnasialt niveau begrænset til de fag, der er relevante for ingeniøruddannelserne, nemlig dansk,
engelsk, fysik, kemi og matematik.
Underviserne tager højde for, at det kan være
længe siden, at du sidst sad på skolebænken.
Samtidig sørger de for, at undervisningen er
relevant, så du som håndværker kan relatere
problemstillingerne til den virkelige verden. Den
praktiske erfaring er relevant både under uddannelse, men også når du som færdig ingeniør skal
ud på arbejdsmarkedet. Her kan erfaringerne give
dig et forspring.

L AV L E D I G H E D
De seneste år har ledigheden ligget meget lavt,
og de fleste nyuddannede ingeniører fra Aalborg
Universitet går direkte i job.

FRA ARBEJDSLIV
TIL STUDIELIV
Du kan vælge enten det 1-årige eller det 1½-årige adgangskursus. På det 1½-årige får du lidt længere tid til
fagene og et afsluttende projekt i enten dansk eller matematik. Spørg gerne vores studievejledere til råds om
hvilket kursus, der er mest relevant for dig.
BJARKE 34 år, Bygningskonstruktør ved HusCompagniet Midt- og Nordjylland A/S - tidligere studerende på det 1-årige adgangskursus.

I de første dage blev vi inddelt i
grupper. Jeg kom i en sindssyg
god gruppe, hvor vi alle gik i spænd. Der var
en god faglighed i undervisningen, men det kunne
godt være udfordrende. Det gik stærkt nogle gange, og man skulle virkelig koncentrere sig, men
det var nogle gode undervisere. Meget af undervisningen var heldigvis også med gruppearbejde,
så man kom ud i grupperne og sidde, og der kunne
vi hjælpe hinanden.”

KRISTIAN 39 år, Teknisk Rådgiver ved NEAS Energi
- tidligere studerende på det 1½-årige adgangskursus

Jeg gik ud af 9. klasse i folkeskolen og gik direkte i mesterlære og
brugte 4 år på at blive elektriker. Det var lidt
hårdt at starte på Adgangskursus. Som elektriker er man vant til at have et 8-16 job. Nu var der
pludselig lektier og alt mulig andet, som skulle laves om aftenen. På den anden side var det en rigtig god forberedelse til at starte på universitetet.
Adgangskursus viste mig, hvad der ville komme,
når jeg skulle starte på ingeniøruddannelsen. I begyndelsen ønskede jeg at melde mig på diplomingeniøruddannelsen, men endte med at tage uddannelsen til civilingeniør. ”

MORTEN 25 år, Læser nu bygningsingeniør på
Aalborg Universitet Esbjerg – tidligere studerende på det 1½-årige adgangskursus.

Jeg er uddannet som tømrer,
men nu læser jeg bygningsingeniør på AAU Esbjerg. Efter at have arbejdet et
par år som tømrer, fik jeg interesse for ingeniørfaget. På byggepladserne så jeg nemlig, hvad
ingeniørerne gik og lavede. Derfor tog jeg det
1½-årige adgangskursus, som åbnede døren
ind til ingeniøruddannelserne. Jeg var virkelig
glad for måden, man lærte på på Adgangskursus. Vi var et lille hold, hvor man arbejdede
meget i grupper. Det gav meget. Nu læser jeg
bygningsingeniør, og bagefter vil jeg enten ud
at arbejde som ingeniør eller læse en kandidat.

KENNETH, læser adgangskursus på Aalborg
Universitet Esbjerg – uddannet murer

Jeg søgte ind på Adgangskursus, fordi jeg altid har været stor
fan af at bygge ting, lave beregninger og af
matematik. Jeg valgte at tage adgangskurset til
ingeniør, fordi det giver adgang til Europas bedste ingeniørstudie på Aalborg Universitet. Min
fremtidsdrøm er at bygge videre på min mureruddannelse og komme ud på en stor byggeplads
som ledende bygningsingeniør. Mine forventninger, inden jeg startede på adgangskurset,
var, at det ville være et intensivt kursus, men jeg
havde slet ikke forestillet mig, hvor meget man
kan lære på kort tid. Lærerne er rigtige dygtige,
og samtidig har du en masse studiekammerater, som du kan støtte dig op ad.

