Jordbrugsteknolog
ucl.dk

For dig der har lyst til at arbejde
med natur, dyr, planter og miljø.

Kort om uddannelsen
Jordbrugsteknolog er en to-årig uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med formidling, rådgivning, produktion, udvikling og ledelse inden for jordbrug, natur og
miljø. Kendetegnet her er, at der er vide rammer for, at du
kan arbejde med dine specielle interesser.
På uddannelsen lægges der meget vægt på, at du opnår
færdigheder i anvendelsen af tidssvarende teknologier og metoder, ligesom der lægges vægt på et tværkulturelt, sprogligt og internationalt indhold. Under uddannelsen opnår du derfor viden om emner som globalisering,
ledelse og kommunikation.
Job og karriere
Du vil kunne få job indenfor områder såsom:
• Miljøforvaltning
• Miljøtilsyn (kommuner)
• Naturforvaltning og naturvejledning
• Undervisning på landbrugsskoler og tekniske skoler
• U-landsprojekter

• Rådgivning, f.eks. på landbrugets rådgivningscentre og
i private rådgivningsvirksomheder
• Køb, salg og rådgivning i f.eks. korn- og foderstoffirmaer
samt frøfirmaer
• Produktions- og driftsledelse ved fødevareproducenter,
landbrug og gartneri
• Driftsledelse på store jordbrug i ind- og udland.

Uddannelsens opbygning

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

• Branchekendskab

• Ledelse og Kommunikation

• Husdyrproduktion

• Praktik

• Forretningsforståelse

• Globalisering

• Planteproduktion

• Eksamensprojekt

• Statistik

• Husdyrproduktion

• Miljø og natur

Vælg mellem en af
følgende studieretninger
• Husdyrproduktion

• Planteproduktion

• Valgfrie uddannelseselementer

• Miljø og Natur

• Planteproduktion
• Miljø og Natur

Specialisering
Du får mulighed for faglig fordybelse og specialisering
inden for ét af følgende områder:
• Husdyrproduktion
• Planteproduktion
• Miljø og natur

Adgangskrav
Se ucl.dk
Studiestart
Hvert år i september.
Uddannelsessted
Undervisningen finder sted på
UCL Seebladsgade, Odense.

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/jordbrugsteknolog

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Videreuddannelse
• Jordbrug (overbygning)
• Innovation og entrepreneurship (overbygning)
• Have og parkingeniør på Skovskolen
(via individuel vurdering)

Odense
Studievejleder
Hanne Søndergård
hso@ucl.dk
21 15 35 62

