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Studieoversigt

Bachelorkontrakten – sådan holder I
styr på Jeres studieprogram
Kend Fakultetets hjemmside for studerende og benyt den !!!!!!
http://science.au.dk/studerende/
Gå til Fakultetets hjemmside, vælg studerende og klik på ”kursus og tilvalg”. Klik
bachelorkontrakt ‐ Læs! Vælg ”Kontraktgeneratoren” og derefter din egen
studieordning.
http://science.au.dk/uddannelse/undervisning/bachelorprogrammer/generator‐til‐
bachelorkontrakter/
Udfyld
Udf
ld kkontrakten
k
med
d navn, årskort,
å k
valgfrie
l f i fag,
f bachelortitel
b h l i l (arbejdstitel,
( b jd i l hvis
h i
en sådan er kendt), mm. Skriv rettelser til i hånden (eks. anatomi står der stadig).
Skriv under og tag en kopi til dig selv!!
Afleveres i den hvide postkasse udenfor Informationskontoret på KI, UU sørger for
lokal godkendelse og viderefosendelse til Studiekontoret

Hvad skal der ske på 3. studieår på
medicinalkemi
?
Syntesevejen:

Andre relevante fag (hvis bachelor i efteråret
og tilkandidat)
• Nanomedicin (5 ECTS, 3. kvarter)
• Krystalstrukturbestemmelse med
røntgendiffraktion (5 ECTS, 3. kvarter)
• Studenterkollokvium
• Aktuelle emner i Org.
g Kemi ((5 ECTS,, 4. kv))
• Indl. Miljøkemi (5 ECTS, 3. kvarter)
• Videregående miljøkemi (5 ECTS, 4.kv)
• Bioorganisk kemi (5 ECTS, 3. kvarter)
• Koordinationskemi (5 ECTS, 4. kvarter)
Benyt kursuskataloget til at finde fag på
• Osv… (Bio NMR, biouorg. materialekemi….)
andre institutter:
http://mit.au.dk/kursuskatalog (nano, molbio, bioinformatik...)
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• Organisk analytisk kemi
• Biofysisk kemi 2
• Studenterkollokvium
• Laserkemi og optik
• Totalsyntese
• Organometalkemi (?)
• Polymerkursus (?) (tidligere organisk
overfladekemi)

Hvad skal der ske på 3. studieår på
medicinalkemi ?
Analyse, struktur og design vejen:

Hvilke valgfag, 4. kvarter:
Hvilke valgfag, 2. kvarter:
• Bio NMR 2
• Totalsyntese
• Biouorganisk materialekemi
• Uorganisk analytisk kemi
• Videregående miljøkemi
• Polymer (medicinal) ?
Hvilke valgfag, 3. kvarter (hvis • ....
• ....
bachelorprojekt i 4
4. kvarter):
• Krystalstrukturbestemmelse med
(NB. Videnskabsteori kan følges i andre
røntgendiffraktion
kvarterer)
• Studenterkollokvium
• Indl. Miljøkemi
Benyt kursuskataloget
• Nanomedicin
http://mit.au.dk/kursuskatalog
• .... Osv

4. Studieår –
kandidatåret i medicinalkemi

40 ECTS valgfrie kurser (nyt) på kandidatåret – tænk over om det giver en bedre
sammenhæng at vælge kurserne på 4. år og ikke 3. år. Må vælges blandt fag på kemi og
andre fag fra NAT.
Krav:
Der skal være min. 90 ECTS medicinalkemifag
Kemisk p
projekt
j
max. 20 ECTS (nu
( med intern censur ogg karakter))
I skal ikke angive disse fag nu – først inden I på 3. år søger om optagelse på kandidatstudiet
(kandidatprogrammet) – husk at lave ny bachelorkontrakt, hvis I flytter fag på bacheloren!

4. Studieår –
kandidatåret i medicinalkemi

Anbefaler:
1) Videregående Biokemi og Fysisk Organisk kemi + 20 ECTS valgfri
2) Videregående Organisk Kemi og Biofysisk kemi + 20 ECTS valgfri
Molekylær cellebiologi (10 ECTS, Efterår) er angivet som en forudsætning/anbefaling for
Lægemiddeludvikling
g
g ogg Farmakologi
g (ikke
(
krav!).
) Supplerende
pp
materiale udleveres hvis
man IKKE følger kurset.

Kursus i sikkerhed og brandbekæmpelse
• Obligatorisk !!!
• Skal bestås inden bachelorprojektet påbegyndes
• 3 dage, 0 ECTS
• afholdes normalt i august og december/januar
• Følg
F l med
d påå opslagstavler
l
l ang. tilmelding
il ldi
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