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Start av nytt masterprogram i kemi fr o m ht 2019 
 

 

Gränserna mellan de traditionella disciplinerna oorganisk kemi, organisk kemi, 
fysikalisk kemi, analytisk kemi och biokemi suddas allt mer ut idag, och man kan se 
en rörelse mot en alltmer integrerad helhet. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår KB-nämnden ett nytt bredare internationellt 
masterprogram, Master’s programme in Chemistry, där undervisning enligt 
uppdelning av ämnet i traditionella kemidiscipliner ersätts av ett molekylcentrerat 
lärande.  

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att till universitetsstyrelsen föreslå ett nytt masterprogram, Master’s 
programme in Chemistry fr o m ht 2019, enligt bifogade handlingar 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Nytt internationellt masterprogram i kemi med start ht 2019 
Bilaga 2: Preliminär utbildningsplan – nytt internationellt masterprogram i kemi 
med start ht 2019 
Bilaga 3: Preliminär programplan för nytt masterprogram i kemi från 2019 
 

 

Delges: 

Utbildningsråd Ragnhild Löfgren 

KB-nämnden 

Examensenheten 

Antagningsenheten 

Sara Sethson, TFK 

Jonathan Pakvis, TFK 

 

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande, ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus Borga, 

Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Camilla Forsell (suppl.), Gunnar Holmberg, 

Lena Miranda, Linnea Michel, Lina Grudd och Magdalena Smeds. Vidare har 
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Maria Hugo-Lindén (suppl.), kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens 
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BILAGA – nytt internationellt masterprogram i kemi med start ht 2019 

Programnamn 

Kemi, masterprogram, 120 hp – Chemistry, Master's programme, 120 credits 

Antal poäng och examen 

Naturvetenskaplig masterexamen i Kemi – Master of Science (120 credits) in Chemistry 

Motiv 

Kemister med djupa ämneskunskaper kommer att spela en nyckelroll för att vi ska kunna lösa många 

stora samhällsutmaningar kopplade till miljö och hälsa i framtiden, såsom energiförsörjning, 

energilagring, klimatförändringar, antibiotikaresistens och cancerns gåta. Samtidigt kräver 

komplexiteten i frågeställningarna en bred förståelse av kemiämnet. I linje med detta ser vi idag en 

rörelse inom kemiområdet mot en alltmer integrerad helhet där gränserna mellan de traditionella 

disciplinerna oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi och biokemi suddas ut. 

KB-nämnden driver idag det internationella masterprogrammet Organic Synthesis/Medicinal 

Chemistry som är starkt specialiserat mot organisk syntes, vilar tungt på en enda lärares insatser och 

lockar få studenter. Vårt förslag är att lägga ner detta program och istället starta ett bredare 

internationellt masterprogram i kemi där undervisning enligt uppdelning av ämnet i traditionella 

kemidiscipliner ersätts av ett molekylcentrerat lärande. Med molekylen i centrum diskuteras hur 

molekylen hålls ihop av kemiska bindningar, hur den syntetiseras och analyseras samt hur den 

används och hur dess egenskaper kontrolleras av dess struktur. Utbildningen kommer dessutom att 

präglas av starka laborativa inslag – bland annat ett experimentellt examensarbete omfattande 60 

hp – och stort applikationsfokus. 

Behörighet 

Kandidatexamen (BSc) i kemi. 

Förutsättningar: Antagningstal och studentrekrytering 

Målgruppen för programmet är svenska och internationella studenter med (nära förestående) 

examen från ett kandidatprogram i kemi som vill fördjupa sig ytterligare inom detta område. På LiU 

har vi idag tre program på kandidatnivå vars studenter vi riktar oss mot: Kemi – molekylär design,  

Kemisk biologi (naturvetenskaplig utgång) och Kemisk analysteknik. Vi vet att vi idag tappar 

studenter från dessa program efter kandidatexamen p g a att de enda alternativ som erbjuds dem för 

fortsatta kemistudier på LiU är stark specialisering inom antingen proteinkemi eller organisk syntes 

(dessutom, för kandidater i Kemisk biologi, biomedicin). Informella samtal med våra nuvarande 

kemistudenter på kandidatnivån visar att många är intresserade av den molekylcentrerade 

pedagogik som vi vill införa på det nya programmet, tillsammans med det breda innehåll som en 

sådan pedagogik medför. Intresset för naturvetenskapliga utbildningar i Sverige (och i stora delar av 

världen i övrigt) är generellt lågt bland ungdomar, inte bara inom kemiområdet, och en i nuläget 

mycket stark arbetsmarknad med stor brist på kemister innebär också att vissa kemistudenter inte 

går vidare till studier på masternivå alls eftersom de får jobb redan efter kandidaten. Sammantaget 

innebär detta att vi kommer att se det som en framgång om vi kan rekrytera 15 studenter till 

programmet varje år, men vi tror å andra sidan att det är realistiskt. Vi föreslår därför 15 platser. 

Förutsättningar: Marknadsanalys 

Som nämnts ovan finns på LiU idag tre utbildningsprogram på kandidatnivå inom kemiområdet. För 

att alls kunna konkurrera med andra lärosäten om studenterna redan från gymnasiet är det viktigt 
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att kunna erbjuda ett brett utbud för fortsatta studier på masternivå. Det nya programmet kommer 

att ämnesmässigt komplettera befintliga masterprogram inom proteinkemi (masterprogrammet 

Protein Science) och biomedicin (Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences som ges 

av medicinska fakulteten) mycket väl, inte minst i och med att det inslag av proteinkemi som funnits i 

masterprogrammet Organic Synthesis/Medicinal Chemistry inte kommer att finnas i det nya 

programmet. Inget liknande program kommer med andra ord att erbjudas vid LiU. EF-nämnden 

driver masterprogrammet Fysik och nanovetenskap (FyN) där kurserna TFYA43 Nanoteknologi, 

TFFM40 Materialtekniska analysmetoder, TFYA41 Tunnfilmsfysik och TFMT19 Kemiska sensorsystem, 

som föreslås ingå i programplanen för det nya programmet, är valbara. FyN kräver dock 

kandidatexamen i fysik, inklusive minst 30 hp i matematik, för tillträde och har en betydligt tyngre 

fysikinriktning som helhet. Det vänder sig därmed till en helt annan målgrupp. 

Nationellt finns drygt 20 naturvetenskapliga masterprogram i kemi, ofta med inriktning mot någon av 

de traditionella kemidisciplinerna. Söktrycket är generellt lågt och totalt antogs knappt 80 studenter 

efter urval 2 höstterminen 2017. Vi kommer att lansera programmet med stort fokus på det 

molekylcentrerade perspektivet, ett modernt synsätt på kemi där gränserna mellan de traditionella 

kemidisciplinerna – och dessutom gränserna mellan vad man traditionellt ser som kemi respektive 

fysik – suddas ut, vilket vi tror kommer att attrahera förhållandevis många studenter. Vi vet att även 

andra lärosäten, däribland Stockholms universitet, överväger att gå mot ett mer integrerat 

ämnesperspektiv för sina masterutbildningar i kemi, men även de program som idag har ett brett 

namn (Masterprogram i kemi) är i regel uppbyggda på traditionellt vis i sina programplaner. 

Därutöver kommer vi, framförallt med siktet inställt på internationella studenter, att framhålla de 

omfattande laborativa inslagen, något som många lärosäten utomlands inte har möjlighet att 

erbjuda sina studenter. 

Förutsättningar: Lärarkompetens och forskningsanknytning 

Samtliga planerade kurser inom programmet kommer att vara förlagda vid IFM, där tillgången på 

lärare med rätt ämneskompetens för att driva det nya programmet är mycket god. Vi ser därför inga 

behov av nyrekryteringar i nuläget. Samtliga tilltänkta examinatorer på programmets kurser är 

docenter och i de flesta fall därutöver biträdande professorer eller professorer, vilket säkerställer att 

aktuella och relevanta forskningsperspektiv kommer att vara närvarande i alla kurser. Hela andra året 

kommer dessutom att utgöras av examensarbete, ofta utfört i en akademisk forskargrupp. 

Forskningen inom kemi och keminära ämnen på LiU (främst vid IFM och ITN) är mycket stark och 

innefattar bland annat syntes och analys av hårda och mjuka material för en lång rad tillämpningar 

samt organisk syntes för läkemedels- och diagnostikändamål. De studenter som utexamineras från 

det nya programmet bedöms bli mycket attraktiva för forskarutbildningen både vid LiU och på andra 

lärosäten. 

Förutsättningar: Analys av arbetsmarknadens och samhällets behov 

Kemister kommer att spela en nyckelroll när det gäller att hitta lösningar på många av de stora 

utmaningar som samhället står inför, såsom klimatförändringar, energilagring och 

antibiotikaresistens. Det råder redan nu stor brist på kemister på arbetsmarknaden och till följd av 

kommande pensionsavgångar kommer behovet av nyutbildade inom området att fortsätta öka. Våra 

kemistudenter har redan efter kandidatnivå stora möjligheter att hitta jobb, men vi behöver också se 

till att experter med ytterligare fördjupade ämneskunskaper, inklusive en viss andel kemister med 

forskarutbildning, tillhandahålls arbetsmarknaden. 



Ekonomi: Uppskattad utvecklingskostnad 

Införandet av det nya programmet kommer inte att medföra behov av nyrekryteringar på lärarsidan. 

De lokaler och den laborationsutrustning som krävs för genomförandet finns också på plats. Vårt 

förslag är att inrätta fem nya kurser inom kemiområdet (totalt 30 hp), vilket initialt kommer att kräva 

kursutvecklingsmedel motsvarande i storleksordningen 150-200 kkr sammanlagt. Samtidigt kommer 

vi att lägga ner kurser på det hittillsvarande masterprogrammet Organic Synthesis/Medicinal 

Chemistry motsvarande 33 hp. Vi kommer inte att öka andelen laborationer på det nya programmet 

jämfört med det gamla. Sammantaget kommer inte kostnaderna för att driva det nya programmet 

att överstiga kostnaderna för att driva Organic Synthesis/Medicinal Chemistry. 

Preliminär programplan 

Av bifogade programplan framgår att kärnan i utbildningen är fem kurser inom kemiområdet som 

kommer att nyutvecklas med fokus på den molekylcentrerade pedagogiken (blått; kursnamnen är 

preliminära). Därutöver vill vi lägga in tre obligatoriska kurser som ges för Y, FyN m fl (TFYA43 

Nanoteknologi, TFFM40 Materialtekniska analysmetoder) respektive TB, MED m fl (TFYA30 

Supramolekylär kemi), samt fyra o/v-kurser (TFYA41 Tunnfilmsfysik, NKED20 Läkemedelsutveckling, 

TFMT19 Kemiska sensorsystem och NKED82 Biomolekylär design) där kravet blir att välja två. 

Examensarbetet kommer att omfatta 60 hp, med möjlighet att istället göra 45 eller 30 hp om man 

under andra året hellre vill fylla på med valbara kurser. Möjligheter att läsa en termin vid 

Fachhochschule Nordwestschweiz i Basel under år 2 utreds för närvarande. Kursplanerna kommer att 

utformas i linje med programmålen i bifogade preliminära utbildningsplan, som i sin tur (genom 

uppdelning efter huvudrubrikerna i CDIO Syllabus och genom hur de är formulerade) är kopplade till 

examensmålen i högskoleförordningen. 



Preliminär utbildningsplan – nytt internationellt masterprogram i kemi med 

start ht 2019 

Syfte 
Masterprogrammet i kemi syftar till att ge studenterna de kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som krävs för yrkesverksamhet eller för forskarutbildning inom området. 
Utbildningsprogrammet svarar mot såväl nationella som internationella behov inom kemi, 
samt behov från universitet, näringsliv och samhället i övrigt. Utbildningen bygger på en 
ämnesbas från relaterad kandidatutbildning och avser att ge fördjupad förståelse inom 
området och en grund till forskarutbildning inom kemi. 

Detta innebär att studenterna från masterprogrammet i kemi ska: 
• vara väl förberedda för avancerad naturvetenskaplig kommunikation med skilda

målgrupper
• kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället
• vara väl förberedda för forskarstudier men också fungera väl på arbetsmarknaden

såväl nationellt som internationellt.

Mål 
Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper 
Studenter från masterprogrammet i kemi ska visa kunskap och förståelse inom området kemi 
inbegripet ett brett kunnande om området såväl som väsentligt fördjupade kunskaper inom 
vissa delar av området. De utexaminerade ska även ha övergripande kunskaper om aktuell 
forskning inom området. En utexaminerad student från masterprogrammet i kemi ska: 

• ha fördjupade kunskaper inom kemi
• ha kunskaper om teoretiska metoder för att studera kemisk bindning
• ha teoretiska kunskaper om och experimentellt kunna tillämpa metoder för molekylär

syntes
• ha erfarenhet av att tillämpa moderna tekniker för analys av kemiska föreningar, såväl

kvantitativt som kvalitativt
• ha kunskaper om hur molekylens struktur styr dess funktion inom olika tillämpningar
• ha förmåga att genom att studera struktur-funktionssamband dra slutsatser om hur

molekyler kan modifieras för ökad potential
• ha kunskaper om hur man på ett hållbart sätt arbetar med kemi inom så kallad green

chemistry
• ha förmåga att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur inom området
• vara väl förtrogen med moderna forskningsrön inom kemi

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt 
Studenter från masterprogrammet i kemi ska besitta de individuella och yrkesmässiga 
färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna kritiskt och systematiskt integrera 
kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar även med begränsad 
information. De utexaminerade ska också kunna ta ansvar för sin egen roll i sitt arbete eller 
under fortsatta forskarstudier med avseende på yrkesetik, ansvar och pålitlighet. Studenter 
från masterprogrammet i kemi ska också kunna göra relevanta bedömningar inom sitt område 
med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 
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Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera 
Studenter från masterprogrammet i kemi ska kunna samverka med andra personer. Detta 
innebär förmåga att på ett aktivt sätt medverka till ett väl fungerande arbete i gruppen med 
tydliga roller och fördelning av ansvar och uppgifter. De utexaminerade kan även initiera, 
planera, leda och utvärdera omfattande grupparbeten. De ska dessutom ha goda färdigheter i 
muntlig och skriftlig kommunikation. Detta innebär att kunna presentera information, 
problem och lösningar på ett strukturerat sätt, med relevanta tekniska hjälpmedel, i såväl tal 
som skrift för olika målgrupper. 

Planering, utveckling, och realisering av forsknings- och utvecklingsprojekt med 
hänsyn till samhälleliga och ekonomiska behov och krav 
Studenter från masterprogrammet i kemi ska ha kunskaper om naturvetarens och 
naturvetenskapens roll i samhället både ur ett historiskt och aktuellt perspektiv. De 
utexaminerade ska också ha förståelse för de samhälleliga och ekonomiska villkor som råder 
inom området och för relaterad forskningsverksamhet. De ska också kunna initiera, arbeta i 
och leda avancerade utvecklingsprojekt med de metoder som är vedertagna inom kemi. 
Studenter från masterprogrammet i kemi ska vidare kunna planera, genomföra och utvärdera 
ett projekt. De utexaminerade ska också ha förståelse för hur forskningsresultat kan överföras 
till företagsmässigt användande. 

Innehåll 
Inom masterprogrammet läses kurser inom kemisk bindning, syntes av molekyler och 
material samt analys av molekyler och material på avancerad nivå. Dessa kompletteras med 
andra kurser på avancerad nivå, som t.ex. nanoteknik, läkemedelskemi och supramolekylär 
kemi. Programmet avslutas med ett examensarbete som kan utföras på ett företag eller på 
universitetet. Under examensarbetet fördjupas kunskaperna inom ett kemiområde genom 
självständigt experimentellt arbete och litteraturstudier. Examensarbetet kan vara en god 
introduktion till vidare studier på forskarnivå. 

Undervisnings- och arbetsformer 
Masterprogrammet omfattar två års heltidsstudier och ger en naturvetenskaplig 
masterexamen i kemi. Undervisningsspråk är engelska. Kursutbudet framgår av 
programplanen. De flesta kurserna är organiserade så att teoriinnehållet behandlas vid 
föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ingår omfattande laborationsarbeten som 
skall redovisas skriftligt och/eller muntligt. Deltagandet i föreläsningar/lektioner och 
räkneövningar är i de flesta fall frivilligt medan laborationer, laborationsgenomgångar och 
anordnade seminarier är obligatoriska. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 60, 
45 eller 30 hp. Detta innebär att studenten kan välja att göra ett mindre examensarbete och 
kombinera detta med att läsa kurser inom andra relevanta ämnesområden, fördjupa sig 
ytterligare i ämnena genom ytterligare kurser, alternativt göra ett mer omfattande 
examensarbete. 

Kurser som inte finns i programplanen ska godkännas av programnämnden efter 
konsultation med studievägledaren. 



Förkunskapskrav 
• Bachelor's degree with a major in the field of chemistry or chemical biology. The

Bachelor's degree (equivalent to a Swedish Kandidatexamen) shall be from an
internationally recognised university.

• English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education
(English 6/B). This is normally attested by means of an internationally recognised
test.

Selection for the January application round is based on merit rating (grade tariff) at three 
levels. If necessary, applicants within the same merit group will be selected by lot. 

• Group 1: High
• Group 2: Good
• Group 3: Low

Självständigt arbete (examensarbete) 
Examensarbetet skall baseras på högkvalitativt vetenskapligt innehåll och utföras i nära 
samarbete med forskargrupperna som deltar i programmet. Examensarbetet skall skrivas och 
presenteras på engelska. Om möjligt ska arbetet presenteras muntligen vid det 
minisymposium som anordnas av avdelningen för Kemi vid IFM och samtliga studenter 
förutsätts närvara vid dessa presentationer. I dessa fall bortses från kravet i regelverket att 
auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. 

För tillträde till examensarbetet på 60 hp krävs att studenten är antagen till masterprogrammet 
och har slutfört minst 30 hp från kurser inom programmet, varav 24 hp måste vara på 
avancerad nivå inom huvudområdet.  

För tillträde till examensarbetet på 45 hp krävs att studenten är antagen till masterprogrammet 
och har slutfört minst 35 hp från kurser inom programmet, varav 24 hp måste vara på 
avancerad nivå inom huvudområdet. 

För tillträde till examensarbetet på 30 hp krävs att studenten är antagen till masterprogrammet 
och har slutfört minst 60 hp från kurser inom programmet, varav 30 hp måste vara på 
avancerad nivå inom huvudområdet. 

Examenskrav 
Programmet leder till "Naturvetenskaplig masterexamen i Kemi", översatt till "Master of 
Science (120 credits) in Chemistry". 

Examenskraven är: 
• kandidatexamen specificerad i tillträdeskraven för programmet
• godkänt resultat på alla obligatoriska kurser
• godkänt resultat på valfria kurser så att kravet på 120 hp uppnås (inklusive
• examensarbete)
• minst 90 hp kurser på avancerad nivå, varav

o minst 30 hp kurser inom huvudområdet kemi
o minst 30 hp examensarbete inom huvudområdet kemi.

• examensarbete omfattande minst 30 hp på avancerad nivå eller motsvarande
• examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

En kurs som innehållsmässigt överlappar en annan kurs kan inte räknas med i examen. 



Kurser som ingår i kandidatexamen kan inte räknas med i masterexamen. 

Examensbenämning på svenska 
Naturvetenskaplig masterexamen Kemi 

Examensbenämning på engelska 
Master of Science (120 credits) in Chemistry 

Övriga föreskrifter 
Se gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, 
studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram. 



Preliminär programplan för nytt masterprogram i kemi från 2019

TFYA30

Supramolecular chemistry

6 hp

Material synthesis

6 hp

Applied molecular chemistry 6 hp TFFM40 Analytical methods in materials science 6 hp

År 1

o/v

6 hp

TFYA43 

Nanotechnology

6 hp

Chemical bonding 

6 hp

Molecular

synthesis

6 hp

Molecular

analysis

6 hp

o/v

6 hp

TFYA41 Thin film physics 6 hp

NKED20 Drug discovery and 

pharmaceutical development 6 hp

TFMT19 Chemical sensor systems 6 hp

NKED82 Biomolecular design 6 hp

HT1 HT2 VT1 VT2

År 2

Master’s project 60 hp (or elective courses combined with a Master’s project of 30 or 45 hp)

o/v

• Blått: kurser som ska nyutvecklas och klassas som kemi. 
Namnen på dessa kurser är preliminära.

• Vitt: existerande kurser med olika klassningar (fysik, teknisk 
fysik, teknisk biologi, kemisk biologi, kemi).

• Alla kurser som visas här och som inte är o/v är 
obligatoriska (o). 
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