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Till studerande på Läkemedelskemiprogrammet
med studiestart HT 2005.
I och med att du är antagen till programmet har du platsgaranti på de fem första terminernas
kurser. Du skall, trots det, anmäla att du skall fortsätta på programmet och även ange vilka
kurser du skall läsa den aktuella terminen.
Observera att platsgaranti gäller under förutsättning att du uppfyller det särskilda
förkunskapskravet, dvs godkänd kurs KEN030, allmän organisk kemi..
•

Informationen ligger på nätet och du kan skicka in din anmälan via nätet.
http://www.ua.adm.gu.se/programinfo. Den informationen bör du redan ha fått
eftersom du läser detta!

•

Du kan även skriva ut en blankett, fylla i och skicka in på vanligt sätt. Adress se nedan

•

Före 15 april skall du lämna in din ansökan för höstterminens kurser. Du skall HT-06
enligt programmet läsa kurserna KEN180, Analytisk organisk kemi och KEN190,
Fysikalisk organisk kemi. Förkunskapskravet, ”Godkänd kurs KEN030, allmän
organisk kemi” måste vara uppfyllt vid kursstarten den 1 september.
Anmälningskod för kurspaketet är 11630, som du sätter som huvudalternativ 1.

•

Observera att du måste söka programkurserna 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.

•

Kom ihåg att du måste svara på det nationella antagningsbeskedet, senast 28 juli,
om du vill stå kvar som antagen eller reserv. Om du missar att svara så förlorar du din
plats.

•

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

Per-Erik Hagström
studievägledare, kemi

Anmäl dig, i 1:a hand, via nätet, se ovan.
Blanketten skickas till:

eller lämnas till:

Antagningsenheten
Göteborgs universitet
Box 125
405 30 Göteborg

Avd för studentfrågor
Besöksadr; Karl Gustavsgatan 29

