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Studentereksamen
Studentereksamen giver en bred og almen viden på en lang række områder, sam
tidig med at du kan specialisere dig i de særlige hovedfag, der findes på de for
skellige grene. Det giver en god baggrund og et sikkert grundlag for erhvervsvalg 
og videre uddannelse.

Kursusstudent
På et statsanerkendt studenterkursus kan du tage studenter
eksamen på to år, mens det varer tre år på et gymnasium. Du 
får den samme eksamen, men ved en bedre udnyttelse af un
dervisningstiden, mere koncentreret arbejde og under friere 
og mere studieprægede forhold får du lært det samme, og du 
slipper for eksamensfri fag.

På studenterkursus er alle hold grendelt fra 1. kursusklas
ses begyndelse, og de fortsætter udelt gennem hele kursusfor
løbet. Man skal derfor ved optagelsen vælge hvilken af de for
skellige studentereksamens-grene, man vil have.

ASK
På Akademisk Studenterkursus har vi mere end 60 års erfa
ring med kursusundervisning til studentereksamen. Vi har 
moderne undervisningsfaciliteter med bl.a. det nyeste edb
udstyr, og vi lægger vægt på at skabe en god atmosfære på sko
len.

Mange spørgsmål rejser sig for den, der skal tage stilling til 
sit uddannelsesvalg.

Med denne pjece håber vi at gøre valget lettere.
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Nøgle til grenvalget på ASK
På Akademisk Studenterkursus kan du vælge mellem 7 grene. ASK 
har de samme grene, som findes på andre gymnasier og studenter
kurser:

Nysproglig gren læs side 4
Samfundssproglig gren læs side 5
Matematisk-fysisk gren læs side 6
Matematisk-naturfaglig gren læs side 6
Samfundsmatematisk gren læs side 7

Nye grene. ASK har et tilbud for matematikere, der ønsker bedre 
sprogkundskaber, idet engelsk indgår som et af hovedfagene på

Matematisk-engelsk gren læs side 8

Som et af de få steder i landet kan vi tilbyde en omfattende undervis
ning i datalogi og edb for de særligt interesserede, der ønsker datalogi 
på højt niveau på

Matematisk-datalogisk gren læs side 9

Nyt sprogvalg. På ASK har alle matematikere engelsk som 1. sprog 
og kan frit vælge

Fransk, spansk eller tysk som 2. sprog

ASK afslutter 3 fag i I. klasse. Vi har tilrettelagt undervisningen, så 
du første år afslutter 3 fag. På denne måde bliver arbejdsbyrden bed
re fordelt på de 2 år.

Timeplaner og eksamensskema læs side 10-11

Der er praktiske og økonomiske spørgsmål, der skal besvares.

Hvordan bliver jeg optaget læs side 12
Støttemuligheder og skolepenge læs side 13



De sproglige grene

Nysproglig gren
Særlige hovedfag er sprogene engelsk og tysk med latin som støtte
fag.

Der arbejdes henimod et højt niveau med hensyn til såvel skriftlig 
som mundtlig engelsk og tysk sprogfærdighed. Litteraturen, kultu
ren og samfundsforholdene i de lande, hvor disse sprog tales, belyses 
gennem tekstlæsning m.v.

1 samarbejde med læreren sammensættes et varieret pensum af 
overvejende moderne prosa (romaner, noveller) teaterstykker, poesi 
ogevt. sangtekster, såvel som ikke-skønlitteratur, f.eks. essays, avis- 
og tidsskriftartikler.

Specielt for engelsk gælder: Der læses Shakespeare eller prosa af 
tilsvarende sværhedsgrad samt poesi. Aktuelle forhold i de engelsk
sprogede lande berøres. Bl.a. kan undervisningen omfatte emner 
som racediskrimination, vold og fattigdom, forurening, ungdoms
oprør eller andre sociale forhold.

Specielt for tysk gælder: Der skal opnås en bredere funderet ind
sigt på mindst to områder (forfatterskaber eller emner). Som eks
empler kan nævnes forfatterskaber som Brecht, Böll, Dürrenmatt, 
Goethe, Heine, og emner som Goethe-tiden, 2O’ernes Tyskland, na
zismen, Tyskland efter 1945, DDR. Tilegnelsen af den relevante 
grammatik kræver et vist arbejde, men er naturligvis ikke et mål i sig 
selv. Der er ikke nogen direkte prøve i grammatik.

Bånd, plader og videofilm står til rådighed for undervisningen i 
begge fag.

Side 10 og 11 findes en oversigt over det ugentlige timetal i alle fag 
og prøver ved mundtlig og skriftlig eksamen.
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Samfundssproglig gren
Særlige hovedfag er samfundsfag, engelsk eller tysk. Vælger du en
gelsk på højt niveau, har pensum samme varierede indhold som på 
den nysproglige gren; dog er gennemgangen af Shakespeare og poesi 
ikke obligatorisk, hvorfor faget har en time mindre pr. uge hvert af de 
to år.

Vælger du tysk på højt niveau, har faget samme indhold og time
tal som på den nysproglige gren.

Vælger du engelsk eller tysk på lavere niveau, ligger hovedvægten 
på videreudviklingen af evnen til at forstå og benytte det talte sprog, 
samt på udbygningen af læsefærdigheden.

Tilbudene i samfundsfag spænder vidt inden for sociologi, øko
nomi, politik og internationale relationer. Arbejdet tager sigte på at 
give kendskab til samfundets opbygning og måde at fungere på og til 
at opøve i kritisk analyse af de samfundsmæssige sammenhænge. Vi 
inddrager edb-teknologi som emner, hvor vi undersøger konsekven
serne for samfundsudvikling, og vi anvender computere som værk
tøj i vores analyser. Arbejdet tilrettelægges i fællesskab af lærere og 
de studerende; de skriftlige hjemmeopgaver kan tage form af projek
ter f.eks. om arbejdsmarkedsforhold, oprustning og græsrodsbevæ
gelsen. 1 slutningen af 2-årsforløbet koncentrerer vi os om et speciale.

Side 10og II findes en oversigt over det ugentlige timetal i alle fag 
og prøver ved mundtlig og skriftlig eksamen.



De matematiske grene

Matematisk-fysisk gren
Matematik, fysik og kemi er de særlige hovedfag på denne gren. 1 fy
sik arbejdes der med eksperimenter og øvelser i forbindelse med læs
ning af mekanik, elektricitetslære, atomfysik, astronomi og andre 
emner, lærere og de studerende i fællesskab vælger. Kemi omfatter 
uorganisk og organisk kemi med tilknyttede forsøg. For både fysik, 
kemi, men især matematik gælder det, at formålet primært er studie
forberedende. Arbejdet i matematik koncentrerer sig derfor om dif
ferential- og integralregning, sandsynlighedsregning og et valgfrit 
emne, som lærerne og de studerende i fællesskab bliver enige om.

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

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

I forhold til matematisk-fysisk gren er pensum i matematik og fy
sik mindre, medens kemi har samme omfang, men arbejdet bygger på 
de samme principper - bortset fra, at der ikke arbejdes med skriftlige 
opgaver i fysik. Der arbejdes løbende med skriftlige opgaver, rappor
ter og specialeskrivning i biologi.

Biologiundervisningen har tre hovedelementer:
Vi beskæftiger os med arvelighedsforhold og herunder med den 

ændring, som mennesket selv kan frembringe i arveanlæggene - 
f.eks. ved stråling eller ved det man kalder genetisk manipulation.
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Desuden arbejder vi med forskellige økologiske emner, det vil 
bl.a. sige ressourceproblemer og forureningsproblemer.

Endelig studerer vi planternes, dyrenes og menneskets indre mil
jø, d.v.s. hvordan de levende organismer fungerer, og hvordan æn
dringer i det ydre miljø kan indvirke på disse funktioner.

Biokemi og biofysik indgår som naturlige led i undervisningen i 
det omfang, som er nødvendigt, for at man kan opnå en dybere for
ståelse af de biologiske processer.

Samfundsmatematisk gren
De særlige hovedfag på denne gren er, som navnet siger, matematik 
og samfundsfag.

I forhold til den matematisk-fysiske gren er pensum i matematik, 
fysik og kemi mindre, men arbejdet bygger grundlæggende på de 
samme principper - bortset fra, at der ikke arbejdes med skriftlige 
opgaver i fysik. Tilbudene i samfundsfag spænder vidt inden for so
ciologi, økonomi, politik og internationale relationer. Arbejdet tager 
sigte på at give kendskab til samfundets opbygning og måde at funge
re på og til at opøve i kritisk analyse af de samfundsmæssige sam
menhænge. Vi inddrager EDB-teknologi som emne, hvor vi under
søger konsekvenserne for samfundsudvikling, og vi anvender com
putere som værktøj i vores analyser. Arbejdet tilrettelægges i fælles
skab af lærerne og de studerende; de skriftlige hjemmeopgaver kan 
tage form af projekter f.eks. om arbejdsmarkedsforhold, oprustning 
og græsrodsbevægelsen. I slutningen af 2-årsforløbet koncentrerer vi 
os om et speciale.

På ASK har alle matematikere engelsk og kan frit vælge fransk, 
spansk eller tysk som 2. sprog. Side 10 og 11 findes en oversigt over 
timetal i alle fag og prøver ved eksamen.



Ny gren
Matematisk-engelsk gren
I de senere år har der i offentligheden været en voksende erkendelse 
af, at studenter med en eksamen fra matematisk linje ikke opnår at 
blive dygtige nok til fremmedsprog.

Mange har erfaret, at de på dette punkt er dårligt stillede, når de 
i deres videre studier og arbejde er nødt til at benytte udenlandsk fag
litteratur, eller hvis de går ind i erhvervslivet eller skal arbejde i inter
nationale sammenhænge.

Undervisningsministeriet har nu åbnet mulighed for at lave for
søg med udvidet sprogundervisning for matematikere, og ASK har 
fået godkendelse til denne gren, som du bør vælge, hvis du vil have 
udvidede sprogkundskaber på matematisk linje.

Denne gren giver adgang til videre uddannelse på lige fod med de 
øvrige matematiske grene.

På denne gren får du engelsk på højt niveau, d.v.s. du arbejder 
med både mundtlig og skriftlig fremstilling, og faget afsluttes i II. 
klasse med såvel mundtlig som skriftlig eksamen (svarende til en
gelsk for samfundssproglige).

Som noget nyt kan du som sprog nr. 2 vælge mellem fransk, 
spansk og tysk, hvor du får undervisning i det valgte sprog begge år 
og afslutter det med en mundtlig prøve.

Matematik og kemi har samme omfang som på matematisk-fy- 
sisk gren, medens fysik behandles på samme måde som på naturfag
lig og samfundsfaglig gren, d.v.s. der er kun mundtlig prøve i fysik. 
Øvrige fællesfag som for andre matematiske grene.

Side lOog 11 findes en oversigt over det ugentlige timetal i alle fag 
og prøver ved mundtlig og skriftlig eksamen.
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Ny gren
Matematisk-datalogisk gren
Den stadig større udbredelse af EDB og anvendelse af ny teknologi 
i næsten alle erhvervsgrene og uddannelser gør det nødvendigt at ind
føre datalogi i forbindelse med studentereksamen.

Akademisk Studenterkursus tilbyder nu alle studerende, som øn
sker at få en matematisk studentereksamen, undervisning i datalogi 
på et højt niveau.

På denne gren er datalogi et hovedfag sammen med matematik 
med 4 timer om ugen. Med 4 timer ugentlig datalogi to år bliver man 
ikke programmør, men får grundlæggende færdigheder, så man sene
re vil få det nemmere i sit erhvervsvalg.

Denne gren giver adgang til videregående uddannelser på lige fod 
med de øvrige matematiske grene.

Undervisningen på denne gren vil give en viden om databehand
lingens muligheder og begrænsninger samt en indsigt i datalogiens 
metoder og begrebsapparat. Arbejdsmåden vil i høj grad ligne det, 
som de studerende kommer ud for i deres senere uddannelse, og tager 
form af projekter og teamwork. Samtidig vil man også få et grundigt 
kendskab til anvendelsen af EDB i samfundet.

I matematik og datalogi arbejdes der med skriftlige opgaver i for
bindelse med undervisningen, og disse fag har ved den afsluttende 
studentereksamen såvel mundtlige som skriftlige prøver.

Side 10 og 11 findes en oversigt over det ugentlige timetal i alle fag 
og prøver ved mundtlig og skriftlig eksamen.



Skriftlige og mundtlige prøver ved eksamen

Gren: Eksamen: 1. år (3 fag afsluttes på alle grene) 2. år:

Nysproglig gren
mundtlig 1 -2 af fagene geografi, oldtidskundskab, matematik 4-5 fag

skriftlig ingen eksamen, men oprykningsprøve engelsk (2 gange) 
tysk og dansk

Samfundssproglig gren
mundtlig 1 -2 af fagene matematik, latin, engelsk/tysk 4-5 fag

skriftlig ingen eksamen, men oprykningsprøve samfundsfag (2 gange) 
engelsk/tysk og dansk

Matematisk-fysisk gren
mundtlig 1 -2 af fagene geografi, kemi, engelsk 4-5 fag

skriftlig ingen eksamen, men oprykningsprøve matematik (2 gange) 
fysik og dansk

Matematisk-naturfaglig gren
mundtlig 1-2 af fagene kemi, oldtidskundskab, engelsk 4-5 fag

skriftlig ingen eksamen, men oprykningsprøve biologi (2 gange) 
matematik og dansk

Samfundsmatematisk gren
mundtlig 1-2 af fagene kemi, oldtidskundskab, engelsk 4-5 fag

skriftlig ingen eksamen, men oprykningsprøve samfundsfag (2 gange) 
matematik og dansk

Matematisk-datalogisk gren
mundtlig 1-2 af fagene kemi, oldtidskundskab, engelsk 4-5 fag

skriftlig ingen eksamen, men oprykningsprøve matematik (2 gange) 
datalogi og dansk

Matematisk-engelsk gren
mundtlig 1-2 af fagene kemi, oldtidskundskab, geografi 4-5 fag

skriftlig ingen eksamen, men oprykningsprøve matematik (2 gange) 
engelsk og dansk
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Ugentlig timetal i I. og IL klasse 
på Akademisk Studenterkursus

0 betyder, at faget ikke læses det år, idet 3 fag afsluttes i I. klasse på alle grene på ASK og nogle fag læses kun i II. klasse.

Sproglig linje Matematisk linje

Nyspr. 
eren 

I.-II. kl.

Samf.fagl. 
gren 

I.-II. kl.

De 3 normale grene Nye grene på ASK

Mat-fys 
gren

I.-II. kl.

Samf.fagl 
gren 

I.-II. kl.

Naturfagl. 
gren 

I.-II. kl.

Datalogisk 
gren 

I.-II. kl.

Engelsk 
gren

I.-II. kl.
Dansk 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Engelsk 5-6 4-5 _ 4-0 4-0 4-0 4-0 4-5
Tysk 4-5 4 1 1 (Frit sprogvalg: Fransk, spansk eller tysk)
Fransk 1
Spansk ( 4-4 4-4 i 4-4 4-4 4-4 4-4 4-4

Latin 4-4 4-0
Oldtidskundskab 2-0 0-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0
Historie 3-4 3-3 3-4 3-3 3-4 3-3 3-4
Samfundsfag 5-4 4-5
Geografi 2-0 0-5 3-0 2-3 0-5 0-2 2-0
Biologi 0-3 0-3 0-3 0-3 4-5 0-3 0-3
Kemi 4-0 2-0 4-0 2-0 4-0
Fysi k 4-6 3-3 3-3 3-3 3-3
Matematik 4-0 4-0 6-7 4-5 4-5 6-7 6-7
Datalogi 4-4
Fag som af- Oldtidsk. Tysk/Eng Eng. Eng. Eng. Eng. Geografi
sluttes i 1. kl. Geografi Latin Geografi Oldtidsk. Oldtidsk. Oldtidsk. Oldtidsk.

Matematik Matematik Kemi Kemi Kemi Kemi Kemi
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Hvad kræves der for at blive 
optaget i I. kursusklasse
Du kan optages med en af nedenstående uddannelser som grundlag:

1. 10. klasses afgangsprøve.
Vil du være sproglig skal du have:
FUA (Folkeskolens udvidede afgangsprøve) i dansk og engels 

og
FA (Folkeskolens afgangsprøve) i tysk og regning/matematik.

Vil du være matematiker skal du have
FUA (Folkeskolens udvidede afgangsprøve) i dansk og reg

ning/matematik og
FA (Folkeskolens afgangsprøve) i engelsk, tysk og fysik/kemi.

2. EFG-basisuddannelse, handels- og kontorområdet.
Prøver i dansk og engelsk niveau III erstatter FUA og prøver i en
gelsk og tysk på niveau II erstatter FA.

3. Realeksamen eller udvidet teknisk forberedelses
eksamen (UTF)

4. Fuldført 1. g på en gymnasieskole med mindst 6 i gennemsnit 
på årskaraktererne og bestået efter 13-reglen.

5. Med anden forudgående uddannelse er der mulighed for 
dispensation.

Hvad kræves der for at blive 
optaget i IL kursusklasse?
Du kan optages med en af følgende forudsætninger:

1. I. kursusklasse med aflagte prøver efter I. kursusklasse på et 
andet kursus.

2. 1. Og 2. g på et gymnasium med aflagte prøver i eksamensfag 
efter 1. og 2. g samt oprykket uden forbehold i 3. g.

3. Bestået studentereksamen.

Indmeldelse
Ønsker du at blive optaget på ASK, skal du indsende »Ansøgning om 
optagelse på Studenterkursus« så tidligt som muligt og senest 30. ju
ni. Efter 1. juli kan ansøgere kun optages, hvis der er ledige pladser 
på de oprettede hold. Har du ikke denne blanket, får du den tilsendt 
ved at ringe til kontoret (01) 83 18 26.

Du er velkommen til at besøge os på ASK og se kursus en dag, 
hvor vi har sædvanlig undervisning.

I forbindelse med optagelsen vil vi gerne have en samtale med dig, 
hvor du kan tale med rektor eller studievejlederen.

Ring til os og aftal tid.
Når du udfylder din ansøgning, skal du være opmærksom på de 

særlige forhold vedrørende valgmulighederne på de forskellige gre
ne.
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Statens Uddannelsesstøtte
Fra skoleårets begyndelse kan nye studerende ansøge om støtte fra 
Statens Uddannelsesstøtte. Støtten gives dels i form af stipendier og 
dels som statslån. Stipendiet er for studerende over 22 år afhængig af 
egen indtægt og formue og for studerende under 22 år tillige af for
ældres socialindkomst.

Alle studerende over 18 år kan opnå statsgaranti for banklån. 
Disse lån er ikke afhængige af forældres eller egne økonomiske for
hold.

Alle studerende på private kurser får et tillæg til uddannelsesstøt
ten til dækning af skolepengene.

Støttevejledning og ansøgningsblanket udleveres på kontoret el
ler tilsendes, hvis du ringer til os. Ved tilbagelevering senest 1. juli til 
stipendienævnet, der består af lærere og studerende, kan 1. rate for
ventes udbetalt i slutningen af august.

Befordringsgodtgørelse
Studerende, der bor mindst 11 km fra kursus, kan ved skoleårets start 
få udstedt gratis årskort til S-tog, HT eller lokale busser. Ansøg
ningsskema udleveres på kursus’ kontor og skal afleveres til vedkom
mende trafikselskabs hovedkontor.

Der er mulighed for godtgørelse for benyttelse af eget beford
ringsmiddel i tilfælde af f.eks. sygdom, besværlige tog- og busforbin
delser. Ansøgning afleveres på kursus’ kontor, der videresender an
søgningen til pågældende amtskommune. Svaret kommer så direkte 
til ansøgeren.

Skolepenge
Da ASK er en privat selvejende institution, må der betales skolepen
ge som på andre private skoler. Men staten betaler det meste (85%). 
Til gengæld kan vi selv gennem vor egen bestyrelse, lærerråd, elevråd 
og fællesudvalg bruge indtægterne til gavn for vore studerende inden 
for lovgivningens rammer.

De fleste kan få tilskud
Skolepengene dækkes helt eller delvis for alle elever, der opnår sti
pendium fra Statens Uddannelsesstøtte, fuldt ud ved max. stipen
dium og og delvis ved nedsat stipendium.

I mange tilfælde kan skolepengene dækkes ved offentlige tilskud 
fra amt eller kommune.

I nogle tilfælde yder kursus friplads efter ansøgning. Du kan rin
ge til kursus og få tilsendt fripladsansøgning, som skal være indsendt 
inden 1. juni, og svar på denne ansøning vil du modtage i løbet af juni 
måned.

Skolepenge betales løbende hver måned, så længe du deltager i 
undervisningen og normalt 2 måneder efter evt. udmeldelse.

Boglån er gratis
Fra ASK’s store og ajourførte bogdepot udlånes bøger i forbindelse 
med al undervisning. Bøgerne er vores vigtigste og dyreste værktøj, 
som man selvfølgelig passer på og må stå inde for, når de skal tilbage
leveres.
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Hvem træffer du på ASK?
På ASK træffer du først og fremmest ca. 250 andre kursusstuderende 
og dernæst kursets faste personale, hvis navne og arbejdsområder er:

Hans Ebak, rektor
Hans Peter Jensen, adjunkt, adm. insp. 
Peter Ferdinand, studielektor, AV insp. 
Svend Andresen, lektor 
Svend Agger, lektor 
Marcel Lomholdt Beck, adjunkt 
Poul Bendtsen, lektor 
Helmut Børnsen, lektor 
Jens Drewsen, adjunkt 
Erik Due, lektor 
Carl Collin Eriksen, studielektor 
Maryanne Gundestrup, cand. scient 
Birte Helms, lektor 
Gerda Hjelme, lektor 
Erik Jørgen Jensen, lektor 
Kaj Mejlgård, stud, scient.
Erik Peter Nielsen, adjunkt 
Per Rasmussen, adjunkt 
Jacob Stougaard, adjunkt 
Anette Strand, lektor 
Ingelise Theisen, lektor 
Erita Stridsland 
Kjeld Nybo Andersen 
Kirsten Gylling 
Mona Andersen

fys, mat 
old, his, sv 
data, samf 

eng, fr 
bio, geo 
bio, geo 

da, fr 
ty, fr 

geo, samf 
mat, fys 

ty, sv 
kemi 

da
eng, ty 

fr 
fys 

ty, lat 
samf, sv 

data, mat 
fr, his 

fys, mat 
kontor 

bogholderi, bogdepot 
kantine 
kantine

Kursus’ bestyrelse består af:
Seminarierektor Kaj Bonde
Fuldmægtig cand. jur. Jørgen Harut
Rektor Ole Visti Petersen
Adjunkt Peter Meedon

Dansk Seminarieforening
Studielektor Steen Reister

Det pædagogiske Selskab
Laborant Birthe Petersen (formand)

Foreningen af gamle elever v/ASK
Skoledirektør Bendt Thuesen

Gladsaxe kommune.

Foreningen af gamle 
elever v/ASK
Foreningen blev dannet i 1963 med det formål at opnå i :præsenta- 
tion i kursus’ bestyrelse, da direkte elev repræsentation ikk ; er lovlig.

Vores repræsentant Birthe Petersen sidder som forma id for kur
sus’ bestyrelse og har til opgave at administrere pædagogik og øko
nomi »til gavn for de på ASK gående elever«, som det hedder i vores 
formålsparagraf. Birthe, der lige er valgt for en ny 3-årig । eriode, er 
forpligtet til at deltage i foreningens bestyrelsesmøder.
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Praktiske oplysninger
Ferier og fridage
ASK følger skoleåret og holder sommerferie, efterårsferie og fridage 
på samme tidspunkter som alle andre skoler.

Det skal bemærkes, at ASK holder vinterferie i uge 8.

Ringetider

Mandag - torsdag
1. time: 08.15-09.00
2. time: 09.15-10.00
3. time: 10.05-10.50
4. time: 10.55-11.40 2. sal
4. time: 11.15- 12.00 3. sal
5. time: 12.05-12.50
6. time: 12.55-13.40
7. time: 13.45- 14.30

Frokostpause
3. sal kl. 10.50-11.15
2. sal kl. 11.40-12.05

Fredag
1. time: 08.15-09.00
2. time: 09.10-09.55
3. time: 10.00-10.45
4. time: 10.50-11.35 2. sal
4. time: 11.00-11.45 3. sal
5. time: 11.50-12.35

3. sal kl. 10.45-11.00
2. sal kl. 11.35-11.50

Kantine - Åbningstid 09.00-12.00.

Kontoret - ligger på 2. sal og er åbent kl. 10- 14.

Rektor - har træffetid hver undervisningsdag kl. 12- 13.

Vores adresse er: Akademisk Studenterkursus, Titangade 9 B, 
2200 København N. Telefon (01) 83 18 26
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