
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för kemi och molekylärbiologi 2012-10-22 att gälla från och med

2012-08-31. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2. Inplacering
Kursen är inplacerad på nivån 60-90 högskolepoäng för kandidatexamen och räknas som kurs på avancerad

nivå för masterexamen. Kursen kan läsas som fristående kurs.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurs KEM060 Biokemi 1 (15 hp) eller motsvarande

kunskaper, samt godkänt resultat på någon av kurserna Fysikalisk kemi, KEM040, Organisk kemi, KEM030,

Oorganisk kemi, KEM050.

 

4. Innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper om proteiners struktur och funktion och kan delas in i två delkurser;

en praktisk och en teoretisk. Den praktiska delkursen ger fördjupade kunskaper inom metoder för rening och

karakterisering av proteiner, främst genom laborationer men också genom föreläsningar och övningar som

behandlar teorin bakom de metoder som används, däribland  proteinexpression, elektrofores, kromatografi,

spektroskopi och enzymkinetik.

Den teoretiska delkursen ger fördjupade kunskaper om hur proteiner är inblandade i transport över membran,

signaltransduktion, förmedlar våra fem sinnen samt hur de kan fungera som molekylära motorer. Dessa

ämnen behandlas med hjälp av föreläsningar.

Delkurser:

1. Biokemi (Biochemistry) 7,5 hp. Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

KEM090, Biokemi 2, 15,0 högskolepoäng
Biochemistry: Advanced course, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle
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2. Laborationer i biokemi (Laboratory exercises in biochemistry) 7,5 hp. Betygsskala: Underkänd (U),

Godkänd (G), Väl godkänd (VG). 

 

 

 

De obligatoriska momenten på kursen är laborationer, redovisningar och inlämningsuppgifter.

 

5. Mål
Kursens teoretiska och laborativa moment gränsar till aktuell forskning och avser att förebereda de

studerande för ett examensarbete i biokemi eller för fortsatta forskarstudier i ämnet.

Efter genomgången kurs skall den studerande:

ha fördjupad förståelse för proteiners generalla strukturs-funktionssamband. 

ha fördjupad kunskap om samt kunna tillämpa metoder för expression, rening och karakterisering av såväl

lösliga som membranbundna proteiner. 

vara informerad om, samt i viss mån kunna tillämpa de vanligaste spektroskopiska metoderna (absorption

av synligt och UV-ljus samt fluorescens) för karaktersering av proteiner. 

ha god förståelse och kunskap i teoretisk och praktisk enzym-kinetik tillämpad på flersubstratsreaktioner. 

ha förståelse för principer för membrantransport katalyserad av membranproteiner samt kunna ge

specifika exempel. 

ha förståelse för hur signaltransduktion och sinnesintryck förmedlas med hjälp av proteiner. 

ha förståelse för hur proteiner fungerar som molekylära motorer. 

kunna följa ett laborationsprotokoll på egen hand. 

kunna tolka och diskutera laborationsresultat samt dra rimliga slutsatser. 

kunna på ett korrekt och förståeligt sätt presentera laborationsresultat i en skriftlig rapport. 

.

 

6. Litteratur
Biochemistry, J M Berg, J L Tymoczko & L Stryer, W H Freeman & Co, 7e upplagan (2011)

 

7. Former för bedömning
De obligatoriska momenten på kursen är laborationer, redovisningar och inlämningsuppgifter.

Kunskapskontroll sker genom skriftliga tentamina som anordnas vid kursens slut, inlämningsuppgifter och

laborationsrapporter samt praktisk laborationsexamination. Student äger rätt till byte av examinator efter att

ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till

institutionen och skall vara skriftlig.

 

 

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

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För student som

ej blivit godkänd vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfällen. På både de praktiska och teoretiska

delkurserna meddelas betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För godkänt på den

teoretiska delkursen krävs att det skriftliga provet samt inlämningsuppgifter och obligatoriska moment är

godkända. För godkänt på den praktiska delkursen krävs att samtliga laborationer är genomförda,
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godkända skriftliga laborationsrapporter och redovisningar samt godkänd praktisk

laborationsexamination. För godkänt respektive väl godkänt på hel kurs motsvarande betyg på bägge

delkurserna. Angående tillämpning av ECTSskalan för betyg var god se Rektors beslut 20070528, dnr G 8

1976/07.

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas och resultaten blir föremål för diskussion mellan lärarna på kursen och representanter för

studenterna. Minnesanteckningar från denna diskussion, tillsammans med skriftlig kursvärdering, rapporteras

till studieexpeditionen för kemi där den är tillgänglig som allmän handling.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska och svenska.

Undervisningen sker på svenska eller engelska beroende på studenternas förutsättningar.
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