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Till studerande på Kemiprogrammet
med studiestart HT 2004.
Du har nu kommit till den del av programmet där Du har möjlighet att välja bland de
fördjupningskurser som finns inom kemi och även bland kurser inom andra ämnen. Alla kurser
står i universitetets utbildningskatalog.
•

Ansökningsblankett för ansökan till kurser HT-06 finns i kurskatalog, som finns att hämta på
studieexpeditionen för kemi och vid Universitetets centrala studievägledning, Karl
Gustavsgatan 29. Du kan även anmäla dig via nätet med samma lösenord som till
studentportalen http://www.ua.adm.gu.se/studieinformation/

•

Observera att det här är sista gången, som du får en påminnelse om att du skall lämna in en
ansökan. I fortsättningen måste du själv komma ihåg ansökningstider m.m.
15 april till höstterminer och 15 oktober till vårterminer.

•

Information om de fortsatta studierna bör du ha fått vid den genomgång, som jag hade den 10
mars. De kemikurser, som går nästa läsår finns länkade till kemis hemsida
http://www.che.gu.se/. Klicka på utbildning, HT 2006. Det är i stort sett samma lista som
delades ut vid genomgången den 10 mars.

•

Du kan givetvis söka kurser inom andra ämnesområden än kemi! I kurskatalogen står
förkunskapskrav och vilket urval som används för respektive kurs.

•

Observera att du måste söka kurserna varje termin för att komma med i urvalet. Om du
glömt söka kan vi endast bereda dig plats om vi har platser över på den kurs du vill gå.

•

Om det är något som du vill fråga om eller är osäker på så hör av dig till mig snarast.

•

Kom ihåg att du måste svara på det nationella antagningsbeskedet senast 28 juli om du
vill stå kvar som antagen eller reserv, annars förlorar du platsen.

OBS; Rangordning till kurser: Vid rangordning till kurserna i kemi räknas alla högskolepoäng,
som är inrapporterade till universitetets studeranderegister vid ansökningstidens utgång. Har Du
läst kurser vid andra universitet så måste Du skicka med intyg vid varje ansökningstillfälle om Du
vill att de poängen skall räknas med.
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