
Forslag til nye studieretninger for bachelorprogrammet i kjemi  

Tanken er at vi går over fra to til tre studieretninger. Flere studenter har ønsket seg muligheten for å 

inkludere mer matematikk og fysikk i studiene. Disse får nå et alternativ til standardløpet (kom gjerne 

med forslag til et godt navn). Studieretning biokjemi bør skifte navn til "kjemi mot livsvitenskap", og 

får BIOS1110 celle- og molekylærbiologi i første semester. En naturlig konsekvens av omleggingen vil 

være at studieprogrammet i sin helhet skifter navn til bachelorprogrammet i kjemi, men innhold er 

mer interessant å diskutere enn navn.  

For alle studieretninger ere er KJM1140 biokjemi flyttet til 3. semester, og fysikkemnet er flyttet frem 

slik at studentene har et grunnemne i fysikk før de skal ha KJM1130 fysikalsk kjemi I. 

Flyttingen av KJM1130 Fysikalsk kjemi I vil påvirke MENA-programmet og enkelte løp på 

lektorprogrammet. I alle løpene kan KJM1130 bytte plass med Ex. Phil., så det bør ikke by på store 

problemer, men vi må ta forbehold om at de ansvarlige for disse løpene kan ha motforestillinger mot 

å flytte emnet.  

Forslaget slik det foreligger nå, står og faller på at MAT1050 kan undervises både om høsten og om 

våren. Vi har fått signaler om at dette skal la seg gjøre, men må selvsagt ta forbehold om at dette kan 

vise seg vanskeligere enn først antatt.  

 

Kjemi 

   

KJM2601   

KJM1130 Fysikalsk kjemi I KJM2500 MAT1060/MAT1110 

KJM2400 Analytisk kjemi I KJM1140 Biokjemi Ex.phil* 

KJM1111 Organisk kjemi I KJM1121 Uorganisk kjemi FYS1001/FYS-MEK1110 

KJM1101 Generell kjemi MAT1050/MAT1100 IN-KJM1900 

*Her er det mulig å anbefale BIOS1110 som et alternativ til Ex. Phil i 3. semester for studenter som 

ønsker å ta dette emnet parallelt med KJM1140. Disse studentene må i så fall ta Ex. phil senere. 

 

Matematikk- og fysikktungt kjemiløp 

Kommentar: KJM2500 blir et valgfritt emne for denne studieretningen. Disse studentene vil ikke 

kunne gå i retning Organisk kjemi, fordi de da vil trenge å ha både KJM300 og KJM3200 i 

høstsemesteret og det er det ikke plass til, men det vil antagelig ikke være så mange på denne 

retningen som ønsker å gå i retning organisk kjemi heller. I så fall må de trikse selv.  

   

KJM2601 KJM1140  

KJM1130 Fysikalsk kjemi I KJM1121 Uorganisk kjemi* Ex.phil? 

KJM2400 Analytisk kjemi I MAT1120 FYS1120 

KJM1111 Organisk kjemi I* MAT1110 FYS-MEK1110 

KJM1101 Generell kjemi MAT1100 IN1900 

* Man kan se på om det er hensiktsmessig å bytte plass på KJM1111 organisk kjemi I og KJM1121 

uorganisk kjemi.  

 



Kjemi mot livsvitenskap 

Her har jeg foreløpig to ulike alternativer. I det nederste alternativet har jeg klart å frigjøre et 

utviklingssemester, men det er ikke sikkert det er en god idé å ha BIOS3010 bioinformatikk så tidlig. 

KJM2601 er valgfritt i denne studieretningen. Begge løsningene forutsetter at MAT1050 fortsetter å 

gå i 2 semestre.  

  BIO3010 Bioinformatikk 

  BIOS3900 Biokjemi 2 

KJM1130 Fysikalsk kjemi I KJM1121 BIO2900 Molekylærbiologi 

KJM2400 Analytisk kjemi KJM1140 Ex. phil 

KJM1111 Organisk kjemi MAT1050 FYS1001 

KJM1101 Generell kjemi BIOS1110 IN-KJM1900 

 

   

 Ex. phil BIOS3900 Biokjemi 2 

KJM1130 Fysikalsk kjemi I KJM1121 BIOs2900 Molekylærbiologi 

KJM2400 Analytisk kjemi KJM1140 MAT1050 

KJM1111 Organisk kjemi BIO3010 Bioinformatikk FYS1001 

KJM1101 Generell kjemi BIOS1110 IN-KJM1900 
 


