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Svar-ID 15620447 

 Levert den 03.09.2021  

Vi håper du vil ta deg tid til å dele dine synspunkter på bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre programmet. 

 Hva ser du som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi?  
o Det gir en allsidig og sterk faglig bakgrunn. Det er mange vitenskaplige ansatte 

per student, som gir muligheter for tett oppfølging av laveregrads studenter.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Større fokus på skriving og kommunikasjon. Produksjon av god 

dokumentasjon, rapporter, kunnskapssammenfatninger osv er en universell 

ferdighet, som kommer studentene til nytte i arbeidslivet. Studentene som 

kommer hit er en selektert gruppe som gjerne er sterke i realfag. Jeg mener dog 

de er under snittet gode til å skrive tekster.  

 Hvordan opplever du det faglige nivået på kandidater fra 

bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ved UiO som tar mastergrad i 

din gruppe?  
o studentene har godt faglig grunnlag 

 Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Teoretisk grunnlag er som regel godt. Evnene til å planlegge forsøk, sette 

oppgavene sine i en større sammenheng og å skrive gode tekster er mindre 

godt.  

 Er det noe konkret studentene skulle lært mer om i bachelorgraden for 

å ha et bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 

Svar-ID 15621360 

 Levert den 03.09.2021  

Vi håper du vil ta deg tid til å dele dine synspunkter på bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre programmet. 

 Hva ser du som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi?  



o I think it is good to have both directions combined, such that the students can 

start getting a good overview and solid basis before they decide on the 

direction.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Within biochemistry, we have to teach a course with lab techniques. When 

starting a Master, our students are not prepared, and we have to instruct all 

students individually, which costs a lot of resources and time. This is in 

complete contrast to other directions, such as e.g. analytical chemistry. - We 

also need to ensure that we have at least some teaching assistants, who actually 

have a background in biochemistry or molecular biology. It is very difficult 

otherwise.  

 Hvordan opplever du det faglige nivået på kandidater fra 

bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ved UiO som tar mastergrad i 

din gruppe?  
o studentene har mangelfullt faglig grunnlag 

 Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o The problem is not the lack of theoretical knowledge, but the lacking lab skills.  

 Er det noe konkret studentene skulle lært mer om i bachelorgraden for 

å ha et bedre grunnlag?  
o hands-on Biochemistry III lab course  

 

Svar-ID 15621503 

 Levert den 03.09.2021  

Vi håper du vil ta deg tid til å dele dine synspunkter på bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre programmet. 

 Hva ser du som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi?  
o God faglig bredde. Studentene kan litt om det meste. 

Frie emner gir mulighet for tidlig spesialisering mot det fagområdet de skal ta 

master i.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Få en oversikt over hvilke fag-grupper som kan tilby veileder på master og 

hvilke frie emner de bør ta om de ønsker denne fagretningen.  



 Hvordan opplever du det faglige nivået på kandidater fra 

bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ved UiO som tar mastergrad i 

din gruppe?  
o studentene har tilstrekkelig faglig grunnlag 

 Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Mange studenter venter til siste øyeblikk med å velge fag-gruppe. Da har de 

ikke tatt de nødvendige emnene som forbereder dem til denne gruppen. Dette 

problemet har sålangt blitt løst med at studentene innhenter det nødvendige 

faglige grunnlaget med masteremner.  

 Er det noe konkret studentene skulle lært mer om i bachelorgraden for 

å ha et bedre grunnlag?  
o Programmering. Når det er sagt ser vi store forbedringer sammenliknet med 5 

år siden. 

 

Data behandling, struktur, back-up og sikker lagring. IT-kunnskaper generelt 

er litt mangelvare.  

 

Teknisk innsikt. Det brukes mange instrumenter på KI, og studentene burde 

hatt mer erfaring med vedlikehold og feilsøking av teknisk materiell istedenfor 

å bare vente på at en tekniker skal gjøre det for dem. 

 

Å lese vitenskapelige artikler med et mer kritisk blikk. Det er overraskende 

mange publiserte artikler som har passert peer-review og allikevel inneholder 

feil.  

 

Svar-ID 15624844 

 Levert den 03.09.2021  

Vi håper du vil ta deg tid til å dele dine synspunkter på bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre programmet. 

 Hva ser du som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi?  
o Ikke besvart  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Unngå dubleringer i 1001, 1121, 1130: ha noen klare røde tråder som binder 

disse sammen mhp visse temaer - stadig mer fordypning - gjerne temaer som 

lærer bort viktig kjemi samtidig som de har en samfunn/teknologi-relevans  



 Hvordan opplever du det faglige nivået på kandidater fra 

bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ved UiO som tar mastergrad i 

din gruppe?  
o studentene har godt faglig grunnlag 

 Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

 Er det noe konkret studentene skulle lært mer om i bachelorgraden for 

å ha et bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 

Svar-ID 15625615 

 Levert den 03.09.2021  

Vi håper du vil ta deg tid til å dele dine synspunkter på bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre programmet. 

 Hva ser du som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi?  
o Ikke besvart  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Helt siden Interact prosessen ble avsluttet og MENA-programmet ble flyttet til 

å administreres fra Kjemisk institutt, er mitt inntrykk at Kjemi-programmet har 

vært tilpasset til å ikke legge til rette for at studentene også kan fordype seg 

tilstrekkelig innen uorganisk kjemi. MENA-programmet rekrutterer studenter 

til grupper innen både kjemi og fysikk, og det er ikke slik at kjemiprogrammet 

skal unnlate å anbefale studentene også en studieretningen som inneholder 

MENA-kurs og kurs innen uorganisk kjemi. Det er positivt at det nå er åpnet 

for en studieretning innen uorganisk kjemi. Mitt inntrykk er likevel at det for 

lite valgfrihet for studentene å velge de temaene de ønsker i løpet av sitt 

studieløp, og at programmet har for strenge rammebetingelser. Jeg synes det 

skal være mer informasjon tilgjengelig for studentene om mulige fag de kan ta, 

og at de skal ha større valgfrihet selv. Dette inkluderer også muligheten til å ta 

MENA-kurs og fag fra andre fagfelt enn bare kjemi. Hvis MENA-kursene 

anses som for vanskelige matematisk for kjemistudentene synes jeg dette skal 

dokumenteres skriftlig og at foreleser skal få muligheten til å tilpasse innholdet 

til også å passe for studenter fra andre studieprogrammer. 

 

I denne ånd mener jeg selvfølgelig at navnet "Kjemi- og biokjemi" ikke er et 

passende navn på studieprogrammet. Det kunne like gjerne hett "Kjemi og 

organisk kjemi" eller "Kjemi og kjernekjemi", eller hva med "Kjemi og 

nanokjemi"? Dette er alle dårlige alternativer, og jeg foreslår en god 

tankeprosess som setter et nytt navn som enten bare er "Kjemi", eller noe 



lengre. Kanskje "Bærekraftig kjemi for fremtidig teknologi", eller noe helt 

annet?  

 Hvordan opplever du det faglige nivået på kandidater fra 

bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ved UiO som tar mastergrad i 

din gruppe?  
o Ikke besvart  

 Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

 Er det noe konkret studentene skulle lært mer om i bachelorgraden for 

å ha et bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 

Svar-ID 15652292 

 Levert den 06.09.2021  

Vi håper du vil ta deg tid til å dele dine synspunkter på bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre programmet. 

 Hva ser du som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi?  
o The students have the possibility to choose additional courses in the branch of 

chemistry they like.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o The structure should be much better. First of all, the courses need to be in the 

order of knowledge. I don't know what the current order is (since it changed a 

bit), but I was forced to teach biochemistry to people that didn't know what an 

amino- or an acid functionality is. How are they supposed to identify e.g. a salt 

bridge? Secondly, the courses they have in one semester should be adjusted to 

one another. It is quite predictable for the vast majority of students which 

courses will run in parallel. Nevertheless I cannot help noticing every semester 

that they have long periods of 'not much going on', just to engage in a very 

hectic period at the end of the semester, where way to many reports and 

excercises fall into the period that should be designated for studying for the 

exams. 

My last point is the way exams are corrected and how it is communicated to 

the students. I have been at two other Universities, and both had working 

systems, albeit them being quite different. At UiO, exams are corrected, a mark 

is given, and the student can 'klage' if they feel it is unjust. However, the 

student has no means to look at the corrections. This is really strange to me: 

Why call it a correction if we do not correct the student? How is a student that 

failed the exam supposed to improve? This also represents a waste of time for 



the correctors, as they need to reevaluate the whole exam based on a students 

gut feeling, instead of students coming with a concrete concerns like 'in Q4b, I 

have mentioned two methods out of three, but only gotten half the points'. 

Having been both in the student and teacher position, this direct dialogue about 

the exams seems crucial to the students development. At the first University I 

went to, each exam had a dedicated meeting afterwards. Students could see 

their original exams with corrections (but not take them out of the room), 

compare with others and ask for points where they felt it was merited (e.g. 

acorrector oversaw an answer at the backside of a page). The second university 

scanned the exams and the students could look at them in the student portal 

(only their own of course). I know this proposition demands strong changes, 

but on the long run, I am sure it would pay off.  

 Hvordan opplever du det faglige nivået på kandidater fra 

bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ved UiO som tar mastergrad i 

din gruppe?  
o studentene har mangelfullt faglig grunnlag 

 Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

 Er det noe konkret studentene skulle lært mer om i bachelorgraden for 

å ha et bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 


