
Protokoll programråd masterprogram i kemi 190219 

Närvarande: 
Fredrik Björefors 
Doreen Dobritzsch 
Christer Elvingson ( ordf) 
Björn Gembe1t (sekr) 
Adolf Gogoll 

Ann Magnuson 
Alina Oltean 
Elias Tjärnhage 
Nathalie Proos Vedin 

§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsperson 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till justerings person att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll valdes Alina Oltean. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

§ 3 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna. 

§ 4 Meddelanden 
Byte av namn på inriktningen Teoretisk kemi måste upp i NUN i maj. 

§ 5 Rapport från programansvarig 
Det har kommit en enkät från internationella kansliet om studieteknik och språkkunskaper. 
Den 5 april firar programmet att det är I O år sedan de första studenterna som började 
programmet tog sin examen. I samband med detta är alla masterstudenter under 
eftermiddagen inbjudna till föredrag av alumner samt därefter middag på kvällen. 
Christer arbetar just nu med att granska ansökningar till programmet i höst. 
Det blir exjobbsinformation i mars. 

§ 6 Rapport från studievägledaren 
Två betalstudenter har begärt studieuppehåll. 

§ 7 Rapport från studentrepresentanterna 
Det finns studenter som tycker att de inte får slutbetyg på kurserna tillräckligt fmi. 

§8 Kursplaner nästa läsår 
Programrådet beslutade om revision av kursplaner för följande kurser: 
I KB467 Aktuella trender i kemin 
IKB249 Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karaktärisering (med 
delegation till Fredrik att utreda en språklig fråga). 
1KB468 Biofysikalisk kemi 
1KB763 Kemi för förnybar energi - profilkurs 
IKB750 Spektroskopi (med delegation till Christer att utreda en formulering under "Undervisning" 

Programrådet tillstyrkte kursplan för följande ny kurs : 
1KB43 l Beräkningskemi för biologiska makromolekyler (med delegation till Christer att den ses 
över språkligt innan den går vidare till NUN). 



§9 Kursrapporter 
Ett antal kursrapporter gicks igenom. Inget anmärkningsvärt har framkommit. 

§ 10 Övriga frågor 
Nästa möte tisdag 16/4 kl 10.15 

Vid protokollet 

,~/4/J-
Björn Gembert 

Justeras 

~ 
Alina Oltean 


