
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för kemi och molekylärbiologi 2013-08-29 att gälla från och med

2013-09-01. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2. Inplacering
Kursen är inplacerad på doktorandnivå och kan dessutom läsas som fristående kurs på nivån 120-150

högskolepoäng och räknas då som kurs på avancerad nivå för masterexamen.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande inom ett naturvetenskapligt fält. Inom ramen

för kursfordringarna rekommenderas godkända kurser inom fysikalisk kemi (15 hp), kolloid- och ytkemi (15

hp) och matematik (15 hp).

 

4. Innehåll
Kursen behandlar kolloid- och ytkemi från ett molekylärt fysikalisk-kemiskt perspektiv. I kursen behandlas

ytkemi och monoskikt, amfifila molekylers självassociation, kolloidal växelverkan, polymerer i kolloidala

system, fasjämvikter i lösningar, emulsioner och Brownsk rörelse.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

KED130, Avancerad kolloid- och ytkemi, 15,0 högskolepoäng
Colloidal domain, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Kemi AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan

klassificeras



•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kunskap och förståelse
definiera och diskutera ytspänning och ytors termodynamik 

förklara amfifila molekylers självassociation i termer av den underliggande termodynamiken 

beskriva kolloidal växelverkan med hjälp av enkla modeller 

förklara kvalitativt inverkan av polymerer i kolloidala system 

beskriva skillnader mellan mikro- och makroemulsioner 

beskriva Brownsk rörelse med hjälp av slumpvandring 

 

Färdighet och förmåga
tillämpa ovan nämnd kunskap för analys av kolloidala systems egenskaper 

tolka fasdiagram 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur inom området 

 

6. Litteratur
D. Fennell Evans and Håkan Wennerström. The colloidal domain: where physics, chemistry, biology, and

technology meet. 2. ed. New York: Wiley-VCH, 1999.

 

7. Former för bedömning
Examination sker genom räkneövningar (40%), ett skriftlig självständigt arbete (40%) och ett obligatoriskt

muntligt föredrag (20%). För godkänt på hel kurs krävs genomförda och godkända räkneövningar, godkänt

resultat på det självständiga arbetet samt godkänt resultat på det muntliga föredraget.

För student som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfällen erbjuds ytterligare tillfällen. Om

student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa

examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till institutionen och bifallas om det inte finns

särskilda skäl däremot.

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För Godkänd (G) krävs 50% av det maximala poängantalet. För Väl godkänd (VG) krävs 75% av det

maximala poängantalet. Angående tillämpning av ECTS-skalan för betyg var god se Rektors beslut 2007-05-

28, dnr G 8 1976/07.

 

9. Kursvärdering
Kursvärdering görs i relation till kursens lärandemål och innehåll och genomförs i slutet av kursen genom en

individuell skriftlig enkät på Göteborgs universitets lärplattform. Student som deltar i eller har avslutat en

kurs ska ges möjlighet att anonymt framföra erfarenheter av och synpunkter på kursen i en kursvärdering. En

sammanställning av kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion ska tillgängliggöras för studenterna

inom rimlig tid efter kursslut.

 

10. Övrigt

32/



Undervisningsspråk: engelska.

33/


	1. Fastställande
	Kursplanen är fastställd av Institutionen för kemi och molekylärbiologi 2013-08-29 att gälla från och med 2013-09-01.

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
	Ansvarig institution: Institutionen för kemi och molekylärbiologi

	2. Inplacering
	
	Kursen är inplacerad på doktorandnivå och kan dessutom läsas som fristående kurs på nivån 120-150 högskolepoäng och räknas då som kurs på avancerad nivå för masterexamen.

	3. Förkunskapskrav
	

	4. Innehåll
	5. Mål
	6. Litteratur
	7. Former för bedömning
	8. Betyg
	Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

	9. Kursvärdering
	10. Övrigt

