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MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE FØDEVAREUDDANNELSER

Erhvervsakademi Aarhus

Den studerende lærer at identifice-
re, formidle, analysere og vurdere 
problemstillinger inden for fødeva-
reproduktion og fødevarekvalitet/
kemiteknologiske og bioteknologiske 
laboratorieresultater. Desuden kan 
den studerende omsætte og 
implementere tekniske forsknings-
resultater til praktisk anvendelse.

•  Produktudvikling
•  Produktions- og procesoptimering
•  Fødevaresikkerhed og  

kvalitetsstyring  
•  Projektstyring
•  Forskning og udvikling 

 
 

• Laboratorieteknologi 
• Fødevareteknologi

Erhvervsakademi Aarhus

Den studerende lærer at vurdere og 
håndtere problemstillinger samt for 
produktion af fremtidens fødevarer. 
Fokus er på teknologier, applikation 
samt vurdering af fødevarekvali-
tet. Den studerende får viden om 
forsøgsplanlægning, kvalitetskontrol, 
innovation og fødevaresikkerhed. 

• Produktudvikling 
• Fødevaresikkerhed og  

kvalitetsstyring
• Projektledelse og drift 

 
 
 
 

• Fødevareproduktion
• Fødevarekemi og bioteknologi 

 

Aarhus Universitet

Den studerende får viden om den 
teknologibaserede fødevareproduk-
tion samt kendskab til fødevarebran-
chens aktuelle innovationsbehov 
med henblik på at kunne skabe mere 
bæredygtige produktionsmetoder. 
Desuden får den studerende viden 
indenfor forsøgsplanlægning og hygi-
ejnisk design samt fødevaresikkerhed.

• Produktudvikling
• Produktions- og procesoptimering
• Forskning og innovation
• Processtyring og kvalitetsstyring

 
 
 
 
 
 
 

Danmarks Tekniske Universitet

Uddannelsen har fokus på føde-
vareproduktion, og på at sikre og 
undersøge kvaliteten af fødevarer. 
Uddannelsen har fokus på brede, 
tværfaglige kompetencer inden for 
produktion, mikrobiologi og kemi og 
og risikoanalyse inklusiv kontrol af 
fødevareproduktion og –kvalitet.

• Fødevaresikkerhed og  
kvalitetsstyring 

• Produktudvikling 
• Projektledelse og drift
 
 
 
 
 
 
 
 

Københavns Universitet

Uddannelsen har fokus på at skabe et 
bredt, naturvidenskabeligt fundament 
af viden inden for bæredygtig fødeva-
reproduktion, herunder fødevarekemi, 
fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, 
sundhed og ernæring. Den studerende 
lærer fx om fødevarers kemiske og 
fysiske sammensætning, relationer-
ne mellem råvarer og produktion af 
klimavenlige fødevarer samt madens 
påvirkning af vores sundhed.

• Produktudvikling
• Innovations- og udviklingsprocesser
• Fødevaresikkerhed og  

kvalitetsstyring
• Bæredygtighed
• Produktions- og procesoptimering
• Projektledelse og drift
•  Forskning 

• Kvalitet og teknologi
• Sundhed og ernæring
• Fødevareingeniør 

 

Læs mere om studentersamarbejde på lf.dk/studentersamarbejde

Laboratorie- & 
fødevareteknologi

Professionsbachelor 

Fødevareteknologi & 
- applikation

Professionsbachelor 

Kemi & Fødevareteknologi

Diplomingeniør

Fødevaresikkerhed 
& -kvalitet

Diplomingeniør

Fødevarer & Ernæring

Bachelor 

 Mulighed for 10-20 ugers praktik, hvor den studerende arbejder fuldtid i en virksomhed med en eller flere konkrete opgaver. 

 Løbende mulighed for projektsamarbejde, hvor en eller flere studerende arbejder på at løse en konkret problemstilling for en virksomhed

Brug for ny viden?
Samarbejd med en fødevarestuderende
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LANGE VIDEREGÅENDE FØDEVAREUDDANNELSER

Københavns Universitet 

Uddannelsen giver en dybdegående viden 
om at styre produktionen i en fødevarevirk-
somhed ved hjælp af de nyeste teknologier 
i forhold til fx råvarer, kvalitet, fødevaresik-
kerhed og bæredygtig fødevareforarbejd-
ning. De studerende lærer om avancerede 
fødevareteknologier inden for bl.a. mikrobio-
logi, procesteknologi og bioinformatik samt 
klimavenlige fødevarer. 

• Fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring
• Produktudvikling
• Procesoptimering
• Grøn omstilling / bæredygtighed
• Forskning & udvikling
• Rådgivning og projektledelse 

 

• Individuelle specialiseringer
• Ølvidenskab
• Mejeriteknologi 

Københavns Universitet

Uddannelsen lægger vægt på innovation 
og forbrugervidenskab og udfordrer fx 
opfattelsen af, hvad det er muligt at spise. 
De studerende lærer at kombinere viden 
om ernæring, sensorisk kvalitet, bæredyg-
tighed, innovation og entreprenørskab med 
fødevarekemi, fødevaresikkerhed, gastrono-
miske principper, produktudvikling, sociologi 
og forbrugeroplevelser. Dermed kan de 
navigere i krydsfeltet mellem velsmag, sund-
hed og bæredygtighed, fx med henblik på at 
udvikle nye succesfulde fødevarer.  

• Produktudvikling
• Innovations- og udviklingsprocesser
• Sundhedsfremme
• Grøn omstilling / bæredygtighed
• Undervisning og forskning 
• Rådgivning og projektledelse
• Startup virksomhed 

 
 
 
 
 
 

Danmarks Tekniske Universitet

De kommende civilingeniører trænes i at 
løse komplekse problemstillinger i fødevare-
produktionen. Uddannelsen giver dybtgå-
ende viden og praktisk erfaring inden for 
analyse, design og udvikling af teknologier 
og processer for produktion af bæredygtige, 
sunde og sikre fødevarer. Entreprenørskab 
og innovation er en integreret del i uddan-
nelsen, som i stor grad sker i samarbejde 
med forskellige industripartners. 
 

• Produktudvikling
• Fødevaresikkerhed og  

kvalitetsstyring
• Procesoptimering
• Forskning & udvikling 
• Projektledelse og rådgivning 

  

• Individuelle specialiseringer
• Ølvidenskab
• Akvatisk fødevareproduktion 

 
 

Aarhus Universitet

Uddannelsen behandler feltet mellem 
fødevareteknologi, ernæring og sundhed 
i en samfundsmæssig kontekst. 
Uddannelsen handler om, hvordan 
fødevarers kvalitet hænger sammen 
med menneskets sundhed samt indsigt i 
forarbejdningsmetoderes indflydelse på 
fødevarers funktionelle egenskaber. 

• Produktudvikling 
• Fødevaresikkerhed og  

kvalitetsstyring 
• Sundhed & ernæring
• Forskning og udvikling, 
• Rådgivning  

 
 
 
 
 
 
 

Læs mere om studentersamarbejde på lf.dk/studentersamarbejde

Øger deres produktivitet og bliver 
mere konkurrencedygtige

Styrker deres innovationsevne og vidensnetværk 

Er bedre til at udnytte og implementere ny viden

Har lettere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

• Tilrettelæg et introforløb

• Afsæt tid til sparring og vejledning

• Tildel den studerende en kontaktperson 

• Hav forståelse for, at forløbet er en del af den  
studerendes uddannelse.!

Gode råd til et succesfuldt  
samarbejde med studerende

Fødevarevidenskab

Kandidatuddannelse  

Fødevareinnovation 
& Sundhed 

Kandidatuddannelse   

Fødevareteknologi 

Kandidatuddannelse   

Molekylær Ernæring og 
Fødevareteknologi

Kandidatuddannelse   

Sådan kommer du i gang med 
studentersamarbejde 
Der er god hjælp at hente, hvis din virksomhed gerne vil samarbejde med 
studerende. Alle uddannelsesinstitutioner har virksomhedskonsulenter, der 
kan hjælpe med at udforme projektbeskrivelser og skabe kontakt til de 
studerende. Når kontakten er skabt, vil den studerendes projektvejleder 
kunne yde faglig sparring og afhjælpe eventuelle problemer. 

På lf.dk/studentersamarbejde kan du finde en guide til studentersamarbejde, 
kontaktinformation på virksomhedskonsulenter samt regler og retningslinjer 
for samarbejdet – f.eks. at det som udgangspunkt er helt gratis at samarbej-
de med studerende.

Vidste du, at virksomheder der 
samarbejder med studerende…

√

√
√
√

Mulighed for op til 10 ugers virksomhedsprojekt, hvor en eller flere studerende arbejder på at løse en konkret problemstilling for en virksomhed

Mulighed for speciale-samarbejde, hvor den studerende indsamler, og arbejder forskningsbaseret, med egne data


