
 

 

 

 

Hvad er valgfag 

Valgfag er afgrænsede fagelementer på 5 ECTS point på en uddannelse, der afsluttes med 

en eksamen 

 

På laborant- og procesteknologuddannelserne offentliggør Akademiet hvert halvår et 

valgfagskatalog medfølgende oplysninger: 

 

Procedure vedrørende udbud, tilmelding og deltagerantal 

•Liste over de valgfag der udbydes. Se listen over mulige udbudte valgfag. Tjek hvilke, der 

udbydes. 

•Minimum-og maksimum deltagerantal på hvert enkelt valgfag 

•Tilmeldingsfrist (de studerende tilmelder sig flere valgfag i prioriteret rækkefølge) 

 

Hvis tilmeldingsantallet til et valgfag er lavere end det offentliggjorte minimumantal, er 

akademiet ikke forpligtet til at oprette valgfaget. 

Hvis tilmeldingsantallet til et valgfag er højere end det offentliggjorte maksimumantal, kan 

akademiet gennemføre en lodtrækning for at afgøre, hvem der kan deltage. 
 

 

Målgruppe 

Studerende på de pågældende uddannelser, men også andre kan deltage, hvis der er ledige 

pladser 
 

 

Deltagerforudsætninger 

Svarende til minimum et års studietid på uddannelsen valgfaget tilhører 
 

 

Afholdelse 

Valgfagene afholdes to gange årligt. Tre hele uger i januar og samt tre hele uger i juni 
 

 

Mulige valgfag 

Fødevareanalyser (L) 

Avancerede kemiske analysemetoder (L) 

Molekylærbiologi (L)  

Celledyrkning (L) 

Miljøanalyser (L) 

Lægemidler (L) 

Separationsprocesser (L) 



Eksperimentel sensorik (P) 

Nye tendenser inden for fødevarer og måltider (P) 

Økologisk produktion af fødevarer og måltider (P) 

 

 

Internationale fødevarestandarder og fødevarekontrol (P) 

Hygiejnisk design (P) 

Energi og miljø (P) 

Separationsprocesser (P) 

Tørring (P) 

Forskning og udvikling (L og P) 

Tværfagligt samarbejde (L og P) 

Virksomhedssamarbejde (L og P) 

 

Læs om de enkelte valgfag her: 

Studieordning laborant Ctrl+klik (L)  

Studieordning Procesteknolog Ctrl+klik (P)  

 

 

Undervisere 

Ansatte der underviser på fuldtidsuddannelserne Procesteknolog og Laborant på Zealand – 

Sjællands erhvervsakademi, Roskilde 
 

 

Yderligere oplysninger 

Kontakt kursuskonsulent Kaj Reiter, kare@zealand.dk, 5076 2669 
 

 

Tilmelding  

Send mail med ovennævnte oplysninger til sikker mail: efteruddannelse@zealand.dk 

Emnefelt: Skriv hvilket valgfag der tilmeldes til og fra hvilken uddannelse 

Oplys: Navn, E-mail, tlf., Fødselsdato/CPR.nr, firmanavn, firmaadresse, CVR, EAN (hvis 

offentlig) 

Betalingsoplysninger: Hvor og til hvem skal regningen sendes til? 
 

 

Praktiske oplysninger 

Varighed:   3 uger 

Pris:   Studerende gratis. Andre betaler 7.900 kr. 

Kursustype: Valgfag 

Sted:   Zealand 

 Maglegårdsvej 2 

 4000 Roskilde 

 

https://www.zealand.dk/wp-content/uploads/2019/09/Studieordning-Laborant-2019_2.pdf
https://www.zealand.dk/wp-content/uploads/2019/09/Studieordning-Procesteknolog-2019_2.pdf
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