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VALG AF BACHELORVEJLEDER 

5 

a) Postersession – snak med de forskellige grupper og find ud af, hvad der har din interesse 

a) Aud. VI 

b) iNANO foyeren 

c) Fysisk kantine 

b) Aftal et møde med de forskere du finder interessante og hør nærmere om, hvad det er de 

laver 

c) Snak med de studerende fra de forskningsgrupper du finder spændende 

d) Ansøg via det olineansøgningsskema 

a) Ansøgsningsfrist er d. 18. oktober 

b) Findes på studerende.au.dk/kemi  Undervisning  Fra uddannelsesudvalget på 

kemi  Bachelor 

c) Ca. 1. november offentliggørelse af bachelorpladser 
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VEJLEDER UDENFOR KEMISK INSTITUT 
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 Hvis man finder en vejleder udenfor ST skal man også have en intern vejleder 

 

 Hvis man finder en vejleder udenfor kemisk institut skal projektet have et klart 

kemisk/medicinalkemisk indhold 

 

 Der skal ligge en projektbeskrivelse klar sammen med tilmeldingen til bachelorprojektet 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

GODE RÅD 

7 

 Bachelorprojektet er en god mulighed for at afprøve om et bestemt forskningsområde er 

noget for dig 

 Søg bredt 

 Snak med potentielle vejleder omkring, hvilke kurser der kan være gode at tage i forhold 

til bachelorprojektet 

 Hvis der er noget arbejde du ikke kan udføre i forbindelse med bachelorprojektet (f.eks. 

graviditet, handicap el. lign.), så spørg inden du søger, om man ville kunne tilrettelægge 

projektet så der blev taget højde for det 

 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

BACHELORPROJEKTET 

8 

 Bacheloropgaven er 10 ECTS – IKKE mere end det! 

 Du skal stifte bekendtskab med forskning ved at lave et selvstændigt arbejde 

 Demonstrere den viden og de akademiske færdigheder du har opnået hidtil 

 Du skal udføre og afrapportere et selvstændigt arbejde 

 Det er primært en øvelse i metode, formidling og formalia 
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BACHELORPROJEKTET 
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 Du må gerne gå igang med projektet før Q3 starter – snak med din vejleder om dette 

Citat fra Henrik Helligsø 

 “Kemi er mere spændende end skiferie” 

 

 Arbejdsbelastningen er på 10 ECTS, 1 ECTS svarer til 28 arbejdstimer. Tommelfingerregel 

er 2 hele arbejdsdage om ugen 
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BACHELORPROJEKT 
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 Bachelorprojektet afsluttes med en rapport på 20-30 sider, hvor dine resultater (teori, 

metode, resultater, analyse, perspektiver, mm.) afrapporteres 

 

 Se studieordningen for præcis ramme 

 

 Begynd gerne at skrive i god tid (2-3uger før eksamensperioden). Hvis man har tid i 

overskud kan man altid lave noget mere på projektet og afrapportere dette. 

 

 15. juni er seneste afleveringsdato for bachelorprojektet 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

AFLEVERING AF BACHELORPROJEKT 
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 Afleveres til Malene Plougmann 

  AU Studier på ST, 1532-315 

  Uddannelseskontoret på Kemi, 1511-214, alle hverdage 11-12 

  (Eller i den hvide postkasse ved kryolitstenen) 

 

 Skriv til Malene nogle dage inden du aflevere for at sikre dig, at hun er 

tilstede den dag du aflevere. 
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 Obligatorisk kursus i arbejdsmiljø, sikkerhed og brandbekæmpelse 

 ”Occupational safety training and fire fighting” 

 Skal bestås inden bachelorprojekt påbegyndes 

 Afholdes 4 gange årligt (2 dage) 

 Find kurset på Blackboard/kursuskataloget og søg information her 

 Tilmelding sker på Blackboard 

 Kursusansvarlig: Peter Hald 
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UNIVERSITET AU 

FORSINKELSE 

13 

 Hvis du er forsinket så tag kontakt til studievejleder Mette Frederiksen og din 

uddannelsesansvarlige. 

Kemi: Niels Pind 

Medicinalkemi: Henrik Helligsø 

 

 Det kan være nødvendigt at søge om dispensation for tilmeldigskravet 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

UDDANNELSENS OPBYGNING 

3. år 

Q4 
Bachelorprojekt 

Videnskabsteori 

Q3 

Q2 

Q1 Miljøkemi 

2. år 

Q4 
Spektroskopi og 

struktur 

Strukturelt kursus 

(3 forskellige) 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformtioner 

Q2 Videregående 

organisk kemi 
Uorganisk materialekemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Statistik og databehandling Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indedende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Kemisk projekt Calculus 2 

Q1 Almen kemi Introduktion til kemi Calculus 1 

Valgfri 

Støttefag 

Obligatorisk kemi 
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AARHUS 
UNIVERSITET AU 

ANALYSE, STRUKTUR OG DESIGN 

3. år 

Q4 
Bachelorprojekt Human cellebiologi 

Q3 

Q2 Biomodellering Bio NMR 
Human fysiologi 

Q1 Miljøkemi Fourier analyse 

2. år 

Q4 Molekylær struktur Biofysisk kemi 
Statistik og 

databehandling 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformationer 

Q2 Videregående organisk 

kemi 
Videregående biokemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Almen molekylærbiologi Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indledende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Videnskabsteori Calculus 2 

Q1 Almen kemi Intro til medicinalkemi Calculus 1 

Kraftigt anbefalet 

Retning 

Valgfri 

Støttefag 

Obligatorisk 

medicinalkemi 
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AARHUS 
UNIVERSITET AU 

ORGANISK SYNTESE 

3. år 

Q4 
Bachelorprojekt 

Biofysisk kemi 
Human cellebiologi 

Q3 

Q2 Biomodellering Eksperimentel Organisk 

syntese 
Human fysiologi 

Q1 

2. år 

Q4 Molekylær struktur 
Spektroskopi i organisk 

kemi 

Statistik og 

databehandling 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformationer 

Q2 Videregående organisk 

kemi 
Videregående biokemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Almen molekylærbiologi Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indledende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Videnskabsteori Calculus 2 

Q1 Almen kemi Intro til medicinalkemi Calculus 1 

Kraftigt anbefalet 

Retning 

Valgfri 

Støttefag 

Obligatorisk 

medicinalkemi 

16 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

BACHELORKONTRAKT 
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 Afleveringsfrist 1. november for kurser til forårssemestret 

 Kursustilmelding 1.-10. november 

Her tilmelder man sig også bachelorprojektet som et kursus 

 Snak med bachelorvejleder om der er nogle kurser der er god at følge 

 Snak med studievejleder om, hvad der er af muligheder 

 Kontrakten afleveres elektronisk 

studerende.ak.dk/kemi  undervisning  Studiekontrakter 
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UDLANDSOPHOLD 

18 

 Hvis du går og overvejer om du vil afsted, men ikke er begyndt på ansøgningsproceduren 

endnu, så tag straks kontakt til studievejleder Mette Frederiksen eller udlandskoordinator 

Jeppe Olsen 

 

 Hvis du er igang med at søge, men mangler hjælp, så kan den fås i studievejledningen 

samt ved Jeppe Olsen og Mette Glerup Thomsen 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

KURSUSEVALUERING 

19 

 Det er meget vigtigt at I evaluerer kurserne, så de kan forbedres -  der lyttes til kritik 

 

 Hold en ordentlig tone i evalueringen 

 

 Vær konstruktiv 
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SPØRGSMÅL? 

20 
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studerende.au.dk/kemi 
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OPBYGNING AF KEMI STUDIET 
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3. år 

Q4 
Bachelorprojekt 

Videnskabsteori 

Q3 

Q2 

Q1 Miljøkemi 

2. år 

Q4 
Spektroskopi og 

struktur 

Strukturelt kursus 

(3 forskellige) 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformationer 

Q2 Videregående 

organisk kemi 
Uorganisk materialekemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Statistik og databehandling Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indedende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Kemisk projekt Calculus 2 

Q1 Almen kemi Introduktion til kemi Calculus 1 

Valgfri 

Støttefag 

Obligatorisk kemi 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

STRUKTURELT KURSUS 

 Spektroskopi i organisk kemi 

 Analyse af UV, IR, MS og NMR spektre 

 Kemisk krystallografi 

 Bestemmelse af krystalstrukturer ved hjælp af en-krystal røntgendiffraktion 

 Biofysisk kemi 

 Karakterisering af biologiske makromolekylers struktur og dynamik 

 

 Man må gerne vælge mere end et ! 
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AARHUS 
UNIVERSITET AU 

TILVALG 

 I alle fakultetets uddannelser skal der være tilvalg for i alt 60 ECTS udenfor det centrale fag 

 Valget af tilvalg er allerede taget for medicinal-kemikere – derfor er der begrænset valgfrihed på 

denne uddannelse 

 På kemi er der i alt 45 ECTS valgfrihed til valgfag. Mindst 30 ECTS, indenfor samme fag, skal vælges 

udenfor kemi på bacheloren. Du må max starte 2 forskellige tilvalg 

 Tilvalg er (oftest) indenfor naturvidenskab 
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AARHUS 
UNIVERSITET AU 

EKSEMPLER PÅ TILVALG 

 Matematik (10 ECTS) 

 Fysik (20 ECTS) 

 Molekylærbiologi (25 ECTS) 

 Biologi 

 Geologi 

 Agrobiologi 

 Datalogi 

 IT 

 Teknologikurser 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 
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 Lineære transformationer 

 5 ECTS, Q3 

 Anvendt 

 Svarer til første del af lineær algebra 

 Lineær algebra 

 10 ECTS, Q3+Q4 

 Bevisførelse 

 Hvi der ønskes sidefag i matematik, skal man have dette kursus 

 

 

LINEÆRE TRANSFORMATIONER VS. LINEÆRE 
ALGEBRA 
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SIDEFAG 
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 Målrettet mod undervisningskompetence i gymnasieskolen 

 Hovedfag/sidefag 

 Er på 120 ECTS 

 Hvis indenfor for ST er det maks 90 ECTS pga. overlappende kurser 

 Kan kun vælges i fag der udbydes i gymnasieskolen 
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EKSEMPLER PÅ SIDEFAG 

 Fysik 

 Biologi 

 Matematik 

 Datalogi 

 Dansk 

 Historie 

 Idræt 
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SIDEFAG UDENFOR ST 
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3. år 

Q4 

Q3 

Q2 
Bachelorprojekt 

Q1 Miljøkemi 

2. år 

Q4 
Spektroskopi og 

struktur 

Strukturelt kursus 

(3 forskellige) 
Videnskabsteori 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformtioner 

Q2 Videregående 

organisk kemi 
Uorganisk materialekemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Statistik og databehandling Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indedende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Kemisk projekt Calculus 2 

Q1 Almen kemi Introduktion til kemi Calculus 1 

Sidefag 

Støttefag 

Obligatorisk kemi 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

OPTAG PÅ SIDEFAG 

 Der skal ansøges om tilvalg gennem AU’s ansøgningsprogram, som man kan tilgå på følgende måde: 

 tilvalg.au.dk  Optagelse  Sådan søger du 

 

 Der åbnes for ansøgningsprogrammet d. 24. februar og der skal søges senest d. 15. april 

 

 Hvis sidefaget vælges indenfor ST kan det startes som et tilvalg på 2. år og gøres til et sidefag ved 

starten på 3. år. 

 

 Hvis man tager et sidefag er det altid en god ide at snakke med studievejlederen for det studie, hvor 

man ønsker sidefag. 
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AARHUS 
UNIVERSITET AU 

OPTAG PÅ SIDEFAG 
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 Man skal opfylde de generelle adgangskrav og niveaukrav der er for den 

bacheloruddannelse, som man ønsker at tage sidefag i. 

 

Niveaukravene skal være opfyldt senest 1. august 

 

 Den 15. april skal man have bestået min. 60 ECTS, dog med undtagelse af psykologi, hvor 

man skal have bestået 90 ECTS. 

 

 ST studerende der ønsker sidefag indenfor kan der være et lavere ECTS krav. 



AARHUS 
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MEDICINALKEMI GENERELT 
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3. år 

Q4 
Bachelorprojekt Human cellebiologi 

Q3 

Q2 Biomodellering 
Human fysiologi 

Q1 

2. år 

Q4 Molekylær struktur Struktureltkursus 
Statistik og 

databehandling 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformationer 

Q2 Videregående organisk 

kemi 
Videregående biokemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Almen molekylærbiologi Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indledende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Videnskabsteori Calculus 2 

Q1 Almen kemi Intro til medicinalkemi Calculus 1 

Kraftigt anbefalet 

Valgfri 

Støttefag 

Obligatorisk 

medicinalkemi 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

ANALYSE, STRUKTUR OG DESIGN 

36 

3. år 

Q4 
Bachelorprojekt Human cellebiologi 

Q3 

Q2 Biomodellering Bio NMR 
Human fysiologi 

Q1 Miljøkemi Fourieranalyse 

2. år 

Q4 Molekylær struktur Biofysisk kemi 
Statistik og 

databehandling 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformationer 

Q2 Videregående organisk 

kemi 
Videregående biokemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Almen molekylærbiologi Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indledende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Videnskabsteori Calculus 2 

Q1 Almen kemi Intro til medicinalkemi Calculus 1 

Kraftigt anbefalet 

Retning 

Valgfri 

Støttefag 

Obligatorisk 

medicinalkemi 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

ORGANISK SYNTESE 
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3. år 

Q4 
Bachelorprojekt 

Biofysisk kemi 
Human cellebiologi 

Q3 

Q2 Biomodellering Eksperimentel Organisk 

syntese 
Human fysiologi 

Q1 

2. år 

Q4 Molekylær struktur 
Spektroskopi i organisk 

kemi 

Statistik og 

databehandling 

Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformationer 

Q2 Videregående organisk 

kemi 
Videregående biokemi 

Mikroskopisk fysisk kemi 

Q1 Makroskopisk fysisk kemi 

1. år 

Q4 
Organisk kemi 

Almen molekylærbiologi Moderne fysik K 

Q3 Almen biokemi Indledende mekanik 

Q2 Uorganisk kemi Videnskabsteori Calculus 2 

Q1 Almen kemi Intro til medicinalkemi Calculus 1 

Kraftigt anbefalet 

Retning 

Valgfri 

Støttefag 

Obligatorisk 

medicinalkemi 



AARHUS 
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ASD VS. OS 

ASD 

 Miljøkemi 

 Fourieranalyse 

 Bio NMR 

 

 Mange mulige retninger 

 Modellering 

 Drug delivery 

 Analytisk kemi 

 Strukturel biologi 

 mm. 
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OS 

 Eksperimentel organisk syntese 

 Spektroskopi i organisk kemi 

 

 Oftes eksperimentelt arbejde indenfor 

organisk kemi 

 

 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

BACHELORKONTRAKT 

 Skal udfyldes første gang der startes på et ikke obligatorisk kursus 

 

 Findes på studerende.au.dk /kemi under  undervisning  studiekontrakter 

 

 Senest afleveringsdato: 

 For kurser tilhørende forårssemestret: 1. november 

 For kurser tilhørende efterårssemestret: 20. april 

 

 Kursustilmelding til forårssemestret 1.-10. november 
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SIKKERHEDSKURSUS 

40 

 Obligatorisk kursus i arbejdsmiljø, sikkerhed og brandbekæmpelse 

 ”Occupational safety training and fire fighting” 

 Skal bestås inden bachelorprojekt påbegyndes 

 Afholdes 4 gange årligt (2 dage) 

 Find kurset på Blackboard/kursuskataloget og søg information her 

 Tilmelding sker på Blackboard 

 Kursusansvarlig er Peter Hald 

 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

UDLANDSOPHOLD 
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 Overvej om du vil af sted på udveksling 

 Ansøgningsproceduren er lang og besværlig, men det værd – i hvert fald i følge 

hjemvendte studerende 

 Både instituttet, fakultetet og universitet støtter udlandsophold – varmt og kraftigt 

Når det virker besværligt og bøvlet skyldes det mangel på tid – ikke mangel på 

velvilje 

 Udlandsophold tager man typisk på første år af kandidaten 
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MÅDER AT KOMME AFSTED PÅ 
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 Søg ind via universitet eller fakultet 

 Søg ind pa en aftale mellem institut/fakultet/universitet og et udenlandsk universitet 

 Fordele: Mindre bøvl med ansøgninger - AU gør en del af arbejdet 

 Ulempe: Universitetet har kun fa pladser og der er stor konkurrence om de populære 

steder 

 Begrænset til steder, hvor AU har aftaler 

 Søg ind på egen hånd 

 Søg direkte ind pa et udenlandsk universitet 

 Udenlandsk universitet far penge fra Danmark, optil ca. 100.000 kr/år 

 Fordele: Frit valg, mindre/anden konkurrence 

 Ulempe: Mere arbejde med ansøgning 
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UNIVERSITETS AFTALER 
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 Aftaler 

Norden: Nordplus og Nordlys 

Europa: Erasmus 

Oversøisk: TASSEP + andre oversøiske aftaler 

 

 Nordlys og Nordplus 

Aftaler med en røkke universiteter (ca 30) 

Udveksling er baseret på faglige netværk 

Økonomi: Tilskud til rejse plus månedligt stipendium,  150 euro/måned 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

UNIVERSITETAFTALER 
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 Erasmus 

Aftaler mellem institutter of mellem fakulteter 

Vi har aftale med omkring 20 universiteter 

Vi udvider antallet af aftaler 

Stipendium ca. 200-250 euro/måned 

 TASSEP + andre oversøiske aftaler 

Aftaler mellem Fakultet(TASSEP) til Nordamerika (Canada + USA) 

Aftaler mellem Universitet og Australien, New Zealand, Nordamerika,... 

Fakultet har tidligere bevilget tilskud/dækning af billetter 



AARHUS 
UNIVERSITET AU 

STADIER I ANSØGNINGEN 
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 Orienter dig om, hvor du gerne vil hen og undersøg om du kan få nogle kurser der interressere 

dig 

 1. december skal der ansøges til universitet om udlandsophold for det efterfølgende 

akademiske år 

15. september for det efterfølgende forår 

 Når man har fået tilbudt plads om optagelse skal man søge om forhåndsgodkendelse på de 

kurser man ønsker i udlandet 

Fristen for indlevering af den gokendte forhåndsmerit er d. 15. april for ansøgning d. 

1. december og 15.  december for ansøgning d. 15. september 

Ved enkelte oversøiske aftaler kan det være at forhåndsgodkendelsen skal være 

indleveret før, men i dette tilfælde får man besked. 

 Når man har fået tilbudt en plads skal man søge om optag ved værtsuniversitet 

 Evt. sprogtest 



AARHUS 
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MERE INFORMATION 
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 Faglige spørgsmål, mulige universiteter, ... 

› Jeppe Olsen 

› jeppe@chem.au.dk 

› Tlf. 2338 2435 

› Tidligere udvekslingsstuderende 

 Procedure spørgsmål 

› Mette Glerup Thomsen fra Internationalt Center 

› mgt@au.dk 

› Tlf. 8715 1197 

 studerende.au.dk/kemi  Udlandsophold 

mailto:jeppe@cham.au.dk
mailto:mgt@au.dk


AARHUS 
UNIVERSITET AU 

KURSUSEVALUERING 
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 Det er meget vigtigt at I evaluerer kurserne, så de kan forbedres -  der lyttes til kritik 

 

 Hold en ordentlig tone i evalueringen 

 

 Vær konstruktiv 
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