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Studentereksamen
Studentereksamen giver viden på en lang række områder. Det er en uddan
nelse, som giver dig en grundig viden på så væsentlige orienteringsfelter som 
historie, geografi, litteratur - samtidig med at du kan specialisere dig i mate
matik, sprog eller samfundsfag.

Det giver en god baggrund for at vælge videre uddannelse. For det første 
giver en studentereksamen mange valgmuligheder, som er lukket for den, der 
mangler den. For det andet har statistikkerne vist, at netop studentereksamen 
giver et sikrere grundlag for erhvervsvalget: studerende med studenterek
samen klarer deres videregående uddannelse bedre end de, der har en anden
eksamen som baggrund.

Husk!
Ansøgning om optagelse bør indsendes 
inden 1. juli. Ansøgere, der indsender 
ansøgning efter 1. juli kan kun optages i det 
omfang, der er plads på de oprettede hold.
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Kursusstudent
På et statsanerkendt studenterkursus kan du blive student på 
to år, mens det tager 3 år på et gymnasium. Du får den samme 
eksamen. Ved bedre udnyttelse af undervisningstiden, mere 
koncentreret arbejde, men under friere og mere studieprægede 
forhold får du lært det samme.

Akademisk Studenterkursus har siden 1924 virket med 
kursusundervisning til studentereksamen. Alle forhold om
kring fagenes indhold, krav til undervisning og eksamen er de 
samme som på andre studenterkurser og gymnasier, og den 
studentereksamen du får, er på alle måder den samme som på 
gymnasierne bortset fra, at der ikke undervises i religion, le
gemsøvelser, musik, formning og kunstforståelse, da disse fag 
ikke indgår i eksamenskravene.

Da ASK er en privat selvejende institution, må du betale 
skolepenge i lighed med elever på andre private skoler (se 
mere herom på side 13).

Har du forladt gymnasiet
Har du ikke fuldført det 3-årige gymnasium, men afbrudt uden 
afsluttende studentereksamen, kan du genoptage studiet på 
Akademisk Studenterkursus.

Har du forladt gymnasiet i 1. eller 2.g kan du optages i 
I. kursusklasse.

Har du fuldført 2.g eller er oprykket i 3.g kan du optages i 
II. kursusklasse.

Hvis du har aflagt prøver i afsluttede fag efter 1. og/el. 2.g 
kan disse prøvekarakterer efter ansøgning overføres til den 
afsluttende studentereksamen, forudsat de ikke er over 3 år 
gamle, når du skal til den afsluttende eksamen.
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Valg af gren
Du kan vælge den gren der passer dig bedst. På ASK er der fem 
grene:
1. nysproglig gren
2. samfundssproglig gren
3. matematisk-fysisk gren
4. samfundsmatematisk gren
5. matematisk naturfaglig gren

De fleste vil umiddelbart have en fornemmelse for, om 
deres evner går i retning af det sproglige eller matematiske.

Valget er derfor ofte, om man vil følge en samfundsfaglig 
eller ren sproglig eller matematisk gren.

På de følgende sider har vi kort beskrevet de enkelte grene. 
Når du vælger gren, kan du tage udgangspunkt i, hvilke hoved
fag der har din særlige interesse. Det er dog vigtigt at under
strege, at valget nu ikke er altafgørende: En studentereksamen 
er en studentereksamen, og hvis du vælger en videreuddan
nelse, der kræver specialfag, du ikke har haft, kan du supplere 
din eksamen med gymnasiale suppleringskurser.



Matematisk-fysisk gren
Matematik, fysik og kemi er de særlige hovedfag på denne gren. 
I fysik arbejdes der med eksperimenter og øvelser i forbindelse 
med læsningen af mekanik, elektricitetslære, atomfysik, astro
nomi og andre emner, lærere og elever i fællesskab vælger. 
Kemi omfatter uorganisk og især organisk kemi med tilknyt
tede forsøg. For både fysik, kemi, men især matematik gælder 
det, at formålet primært er studieforberedende. Arbejdet i 
matematik koncentrerer sig derfor om differential- og inte
gralregning, sandsynlighedsregning, men ¡øvrigt hvad lærere 
og elever i fællesskab bliver enige om.

Arbejdet i timerne med matematik og fysik støttes af skrift
lige hjemmeopgaver i en fast rutine (en gang om ugen). På den 
måde sikres en jævn indlæring og hold på hvad man har lært.

På skemaet side 12 kan du se det ugentlige timetal og hvilke 
andre fag, der arbejdes med. Specielt skal du være opmærksom 
på, at der skal vælges mellem tysk eller engelsk. (Se samfunds
sproglig gren og side 11 om tilmelding).

Matematisk naturfaglig gren
Foruden matematik er biologi det særlige hovedfag på denne 
gren.

I forhold til matematisk-fysisk gren er pensum i matematik 
og fysik mindre, medens kemi har samme omfang, men ar
bejdet bygger på de samme principper — bortset fra at der ikke 
arbejdes med skriftlige opgaver i fysik.

(fortsætter næste side)

































Foreningen af gamle elever 
ved ASK
Foreningen blev startet i 1963 med det formål at opnå repræ
sentation i kursus’ bestyrelse, da direkte elevrepræsentation 
ikke er lovlig.

Dette opnåede vi i 1972.
Repræsentanten forpligter sig til at arbejde »til gavn for de 

til enhver tid gående elever på ASK«. På vor ordinære gene
ralforsamling i november 1978 blev Birthe Petersen valgt for 
en 3-årig periode.

Foreningen har flere forskellige aktiviteter både for gamle 
og nuværende elever.

Bl.a. driver vi en KLUB på Tagensvej 77, hvor vi holder 
åbent mandag kl. 21-01, torsdag og fredag kl. 13-17 og kl. 
21-01, og hvor varerne er til små priser.

En fotoklub »CAMERA OBSKURA« har vi oprettet i 
kælderen, hvor mørkekammer, forstørrelsesapparat og eks
perthjælp står til medlemmernes afbenyttelse. Tirsdag aften er 
helliget denne aktivitet. Et musikalsk tilbud »UNODEN« er 
vi også ved at stable på benene.

Mere information om vort virke kan fås i KLUBBEN.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Foreningen af gamle elever ved ASK
Tagensvej 77 • 2200 NV • Tlf. (01)85 68 79
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Vigtige datoer i skoleåret 1982/83

Mandag d. 9. august

18 .-22. oktober
22 .-26. november
ca. 15. december
23 . december - 2. januar
14.-18. februar
Mandag d. 21. marts
28. marts - 4. april
12.-15. april
Onsdag d. 4. maj

9.-16. maj
17.-20. maj
24. niaj -15. juni
20. juni - 5. august

Første skoledag med introduktion, 
skema udleveres.
Efterårsferie.
Terminsprøve for alle hold.
1. terminskarakter udleveres til alle hold.
Juleferie.
Vinterferie.
2. terminskarakter udleveres til alle hold.
Påskeferie.
Årsprøve for 2. års hold.
Eksamensskema meddeles og årskarakterer 
udleveres.
Skriftlig studentereksamen.
Skriftlig oprykningsprøve for 1. års hold.
Mundtlig studentereksamen.
Sommerferie.





Hvem træffer du på ASK
På ASK træffer du selvfølgelig først og fremmest ca. 300 andre
kursusstuderende i alle aldersklasser og med forskellig bag
grund.

Dernæst træffer du kursets store 
deres navne og arbejdsområder er:

faste personalegruppe

Hans Ebak, rektor
Inspektører:
Svend Andresen, lektor, adm.insp.
Jacob Stougaard, adjunkt 
datalogi og AV

fys, mat

eng,

data, mat

Kursus’ bestyrelse består af:
Direktør, civiløkonom Åke H. Iversen 
Fuldmægtig, cand.jur. Jørgen Harup 
Rektor Ole Visti Petersen
samt 4 medlemmer, der udpeges af henholdsvis: 
Dansk Seminarieforening, rektor Kaj Bonde 
Det pædagogiske Selskab, lektor Steen Reister 
Foreningen af gamle elever ved ASK, 
fr. Birthe Petersen (formand) 
Gladsaxe kommune, 
skoledirektør Bendt Thuesen

Kjeld Nybo Andersen 
Kirsten Gylling 
Mona Andersen
B.T. Jensen

Svend Agger, lektor bio, geo
Claus Bangsholm samf.
Marcel Lomholdt Beck, adjunkt bio, geo
Poul Bendtsen, lektor da, fr
Helmut Børnsen, lektor ty, fr
V. Hylling Christensen, studielektor fys, kemi
Erik Due, lektor mat, fys
C. Collin Eriksen, studielektor ty
Birte Helms, lektor da
Gerda Hjelme, lektor eng, ty
Erik Jørgen Jensen, lektor fr
Hans Peter Jensen, adjunkt. hist, old
Karsten Kobbernagel, lektor ty, da
Erik Peter Nielsen, adjunkt ty, lat
Per Rasmussen, adjunkt samf
Tage Schultz, lektor mat, kemi
Jacob Stougaard, adjunkt data, mat
Annette Strand, adjunkt fr, hist
Ingelise Theisen, adjunkt da, hist, old
Bodil Vestesen, lektor eng, fr
Svend Wollesen, adjunkt fys, mat
Erita Stridsland kontor

bogdepot, kopiafd. 
kantine 
kantine 

boghold.
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Ringetider
Mandag-Torsdag
1. time
2. time
3. time
4. time

8.15- 9.00
9.05- 9.50

10.00-10.45
10.50- 11.35 mat.
11.15-12.00 spr.

5. time
6. time
7. time

12.05-12.50
12.55-13.40
13.45-14.30

Fredag 
1. time 
2. time 
3. time 
4. time

8.15- 9.00
9.05- 9.50

10.00-10.45
10.50-11.35 mat.
11.00- 11.45 spr.

5. time 11.50-12.35
Alle klasser slutter 
fredag kl. 12.35

Ordensregler
1) Cykler skal anbringes i stativerne i gården.
2) Knallerter og motorcykler skal parkeres under halvtaget i 

gården eller på gaden udenfor.
3) Biler må ikke parkeres i gården, men kun på gaden uden

for.
4) Elevatoren må ikke benyttes af kursus elever.
5) Elever må ikke færdes i bygningen udenfor kursus lokaler 

og elevindgangen.
6) Eleverne må ikke benytte parkeringskælderen som gen

nemgang til kursus.
7) Ved færdsel til og fra kursus må eleverne vise hensyn til og 

ikke være til gene for andre lejere i bygningen.
8) Rygning i klasserne er ikke tilladt, hvis blot en i klassen er 

imod det.
9) Flasker og service må ikke medtages i klasserne.

Hjælp til med at holde orden i klasserne.
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Stikordsregister
ASK side 2,15
befordringsgodtgørelse 13
biologi 10
boglån 13
dansk 9
datalære 10
datoer i skoleåret 80/81 21
eksaminer 8, 21
elevrådet 17
engelsk 6,7,11
faglokaler 6,15
ferier 21
finansiering af studiet 13
Foreningen af gamle elever 20
forsømmelser 14
fransk 10
fysik 4,5
geografi 10
grenvalg 3
historie 9
huset i Titangade 15
kantine 15
kantinepersonale 24
kemi 4,5
kontor 26
kontorpersonale 24

kulturudvalget 19
kursusstudent 2,14
LAK 17
lærerforsamling og lærerråd 18
lærerpersonale 23, 24
matematik 4,5
matematisk-fysisk gren 4,11
matematisk naturfaglig gren 4
normaltimeplan 12
nysproglig gren 6,11
oldtidskundskab 9
optagelsesbetingelser 14
ordensregler 24
parkering 15
privatist 14
rektors træffetider 26
samarbejdsudvalget 18
samfundsfag 5,7
samfundsmatematisk gren 5,11
samfundssproglig gren 7,11
skolepenge 13
statens uddannelsesstøtte 13
studentereksamen 1
studenterfest 20
SVASK 19
tilmelding 11
tysk 6,7,11
undervisningstider 15, 24
økonomi 13
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• Hvordan kommer jeg til 
ASK?

• Hvor henvender jeg mig?
• Hvornår kan jeg træffe 

rektor?
• Hvordan kan jeg tilmelde 

mig på ASK?

SV
A

N
EM

jiL
LE

N

Vores adresse er:
Akademisk Studenterkursus
Titangade 9B
2200 København N
Telefon: (01)8318 26

Kontoret ligger på 2. sal, det har åbent 10-14.
Rektor har træffetid hver undervisningsdag kl. 12-13.
Tilmelding til kurset foregår ved at du udfylder og indsender 
en af de medsendte tilmeldingsblanketter. Hver af de fire fag
grene på kurset har sin egen blanket. Du kan læse om grenene 
på side 3 her i programmet.




