
Hei, Karoline! 
Her er våre tanker. Vi har ikke formatert dem så mye, men har prøvd å organisere litt. Har 
også lagt inn noen av våre tanker om løsninger, selv om de ikke nødvendigvis er så konkrete. 
 

Tilknytning til arbeidslivet: 
KFU føler at mye av ansvaret ligger på oss per nå gjennom å arrangere f. Eks «Livet etter 
studiene». Instituttet er gode på å vise frem forskningen sin gjennom postertog, popvit i 
fadderuka + jungeltelegrafen på lab og sånt, men en stor del av arbeidsmarkedet for en 
kjemiker ligger utenfor akademia! Kan løses ved tettere samarbeid mellom instituttet og 
studentene når det gjelder f. Eks «Livet etter studiene», kanskje forskningsgruppene kan ta 
kontakt med tidligere studenter og selv introdusere dem? F. Eks et arrangement som går 
over en uke/noen uker der alle forskningsgruppene inviterer tidligere studenter som kan 
fortelle om det de gjør nå? 
  
Praksisemne med thermofisher blir bra!  
 

Medvirkning: 
  
Vi føler vi har god informasjonsflyt med dere, spesielt etter at vi i gang møter hver uke. Vi 
har tett kontakt, og får være med på å bestemme og forme planer for studieløpet etc. Her 
har vi egentlig ikke noe særlig negativt å si! 
  

Oppbygging og organisering av studieprogrammet: 
 
Mange av de som har hatt MAT1050 og MAT1060 føler de har manglende kunnskaper i 
matte når de skal ta KJM2601. Fra tidligere studenter som har tatt både MAT1050/1060-
løpet, KJM2601 og MAT1120 har vi fått inntrykket av at mesteparten av matten som blir 
brukt i KJM2601 kommer i MAT1120. Vi er også redde for at det er for stort mellomrom 
mellom mattefagene og KJM2601. Med det nye studieløpet er det 4 semestere mellom 
MAT1050 og KJM2601, og vi er redde for at mye av matten fra MAT1050 vil være glemt når 
de begynner på 5. semester. Det kan derfor være veldig aktuelt med et crash-course som 
organiseres på starten av semesteret.  
 
Litt dårlig informasjonsflyt angående hvilke emner man kan ta som student KI. Det nye kullet 
har fått litt mer info enn vi fikk da vi startet, men vi føler fortsatt det er vanskelig å finne 
tilbake til informasjonen om hvilke «alternative» studieløp som passer med ulike mastere 
osv. 
 
KJM1140. Vi som hadde det første semester har nok utviklet et lite hat for dette emnet, så 
vi vet ikke effekten av omrokkeringen av studieløpet enda. Mange tidligere studenter har 
endt opp med å ta BIOS1130 istedenfor KJM1140, fordi det har vært veldig mye lettere å 
komme seg gjennom BIOS1130 enn KJM1140. Dersom strykprosenten fortsatt er mye 
høyere enn på BIOS1130 burde emnet kanskje tas opp til noen form for ekstert vurdeing? 
 
Biokjemi-retningen sitt studieløp må oppdateres på UiO sin nettside 
 
Krasj-kurs i statistikk for analytisk. Obligatoriske gruppetimer/øvelser i fysikalsk 1? 


