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§ 9  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 10  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes.  
   
 

§ 11 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 

 
§ 12 MEDDELANDE 

 
Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen. Ordföranden poängterade eftersökning om ex-
perter till Horisont 2020 och Indisk-svensk utlysning: Health and Disease preventions. 

 
Pedagogisk seminarieserie vid samhällsvetenskapliga fakulteten enligt utskick med kallelsen. 
 
Ordföranden gjorde en summering av den LTH:s gemensamma årsrapporten för forskarutbildningen 
2011. 
 
Beslut om läsårsindelning LTH 2013/223 bilaga § 12. 
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§ 13 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut med dnr LTH 2012/2371, LTH 2012/2372, LTH 
2012/2373 och LTH 2013/47 läggs ad acta. 

 
 
§ 14  RAPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

Fakulteten önskar följa upp ansökningsutfall. Vilken överblick har institutionerna? Nämndens upp-
fattning var att institutionerna inte följer upp utfallet systematiskt. Man ser dessutom stora svårighe-
ter att göra detta, eftersom olika typer av ansökningar är mycket olika. En del är långa flerstegsproces-
ser med många partners medan andra är mycket avhängiga om det finns tidigare accepterade projekt. 

Uppföljning av bidragsutfall och möjlighet till underrättelsestöd från Forskningsservice 

Hjälpmedel i bokföringen? Nämnden slutsats är att det är bättre att följa om man tittar på siffror på 
intäktssidan från olika anslagsgivare. Ett hjälpmedel skulle kunna vara om olika typer externa bidrag 
gick att särskilja i bokföringen. 
 

Ordföranden informerade om det pågående arbetet med att ta fram kriterier för godkännande av FU-
kursplaner samt information om budgetram för dessa. 

FU-kursplaner och budgetram 

 

Vilket förfarande vill vi ha? Vilket mandat önskar vi? Nämnden enades om att portalerna ska anmäla 
behov till forskningsnämnderna. Nämnden var enig om att de inte vill fatta beslut om detaljer. 

Handläggningsordning av portalbudget 

Ordföranden informerade att det kommer att finnas ca 100 000 kr per portal.  
Nämnden föreslår att portalerna ska bjudas in till FN en och en till sammanträdena för en presenta-
tion och redogörelse av sina aktiviteter. 
 

Verktyg för kontroll av anslagsgivare och uppföljning av ansökningar. 
Research Professional 

Det är något oklart hur uppföljningen skulle kunna se ut. 
 
 

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV KURSPLANER 
  

Följande kursplaner har inkommit till FN2 för fastställande: 
 
Kursplan Synpunkter 
Transportprocess Kursplanen godkännes. 
Enzymkinetik Nämnden framförde önskemål att flera avsnitt ska omformuleras (kun-

skap och förståelse, färdighet och förmåga, samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt). Kursplanen innehåller många och omfattande mål. 
Nämnden påpekade att målen skulle kunna vara mer generellt skrivna. 
Mycket om målen står i innehållet. Kursplanen ska återföras till institu-
tionen för åtgärd. 

Entreprenörskap inom 
bioteknik 

Nämnden påpekade att kursplanen behöver korrekturläsas (t.ex. målfor-
muleringarna). Även vissa formuleringar behöver förbättras (t.ex. texten 
om värderingsförmåga och förhållningssätt). Kursplanen ska återföras till 
institutionen för åtgärd. 

Optimering av process-
system 

Kursplanen godkännes. 
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Kursplan Synpunkter 
Cellbiologi Nämnden påpekade att kursnamnet är olyckligt då en GU-kurs har 

samma kursnamn. Nämnden föreslår att institutionen ändrar kursnamnet 
för att visa på skillnaden med GU-kursen. Kursplanen ska återföras till 
institutionen för åtgärd.  

Transportfenomen i 
membranprocesser 

Nämnden vill att institutionen ska förhöras om möjligheten om kursen 
kan ges på engelska vid behov. 

Tillämpningar i mem-
branprocesser 

Nämnden vill att institutionen ska förhöras om möjligheten om kursen 
kan ges på engelska vid behov. 

Molekylärbiologi Kursplanen ska fastställas på delegation. 
Vetenskaplig utblick Kursplanen ska fastställas på delegation. 

    
Allmän diskussion om kriterier för FU-kursplanerna. Förslag att skicka med examensmålen för dok-
torsexamen när institutionerna skriver sina kursplaner för forskarutbildningen. 
 
Beslut:  Nämnden fastställer kursplanerna för Transportprocesser och Optimering av 

processystem. Nämnden beslutar om att ge studierektor och ordföranden (var 
och en för sig) delegation att fastställa kursplaner på FN2s vägnar. De kurspla-
ner som inte fastställdes på dagens sammanträde kommer att fastställas på dele-
gation. 

 
 Bilaga § 15:  Kursplaner 
 

 
§ 16 KARTLÄGGNING AV OLIKA FFI-OMRÅDEN 

 
FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) är ett samarbete mellan staten och fordonsindu-
strin som berör klimat, miljö samt säkerhet. Det finns 1 miljard kronor per år varav de offentliga 
medlen utgör hälften.  
 
Energi & miljö Programledare: Peter Kasche 
Fordons- & trafiksäkerhet Programledare: Ulrika Landelius  
Fordonsutveckling Programledare: Claes deServes 
Hållbar produktionsteknik Programledare: Tero Stjernstoft 
Transporteffektivitet Programledare: Christina Kvarnström  
 
Vad finns inom vår nämnds område?  
Inom kemiteknik har det funnits med de som har katalysatorer med diselmotorer.  
Inom kemiteknik finns det också ett projekt om Bränsleförsörjning. Stig Stenström ombeds kontrol-
lera om det finns intresse från kemiteknik att medverka i FFI.  
Inom materialkemi finns det ett projekt med bränsleceller. Reine Wallenberg ombeds kontrollera om 
det finns intresse att medverka i FFI. 
Ledamöterna uppmanas att stämma av intresset av FFI med sina institutioner och underrätta ordfö-
randen och rektor om detta. 

 
 
  

http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Energi--Miljo/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Energi--Miljo/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Fordons---trafiksakerhet-/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Fordons---trafiksakerhet-/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Fordonsutveckling/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Fordonsutveckling/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Hallbar-produktionsteknik/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Hallbar-produktionsteknik/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Transporteffektivitet/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Transporteffektivitet/�
http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---Transporteffektivitet/�
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§ 17 ÖVRIGT 
 
Nästa sammanträdesdatum: 25 mars kl 13.15-15.00. 
 

 
 
 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 

 

 

 

 



anna.trosslov
Textruta
Bilaga § 12
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0019F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0019F

Kurskod: ??0019F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Transportprocesser

Engelska: Transport phenomena

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7760 (Inst för kemiteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0019F&validFrom=20131&lang=en
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/add/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/edit/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/logout/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://fukurser.lth.se/fud/contact/
anna.trosslov
Textruta
Bilaga § 15
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Kursplan för kurs ??0019F gällande från Vårterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-12-11

Skapad av: Stig Stenström

Ändrad: 2013-01-22 11:40:08

Ändrad av: Stig Stenström

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0019F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida: stig.stenstrom@chemeng.lth.se

Allmänt

Syfte

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/stig.stenstrom@chemeng.lth.se
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Svenska: Behärska framtagning av de grundläggande ekvationer som
beskriver förändring av hastighet, temperatur och
koncentration med avseende på tid och position i ett system.

Engelska: Master the equations that describe the change in velocity,
temperature and concentration with respect to position and
time.

Svenska: Ett antal kapitel inom områdena impuls, värme och
masstransport studeras. Fokus kan variera år från år.

Engelska: A number of chapters within momentum, heat and mass
transfer are studied. The focus can vary from year to year.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Kunna förklara, kunna ställa upp matematiska modeller och
kunna lösa exempel problem inom området transportprocesser

Engelska: Be able to explain, be able to formulate mathematical models
and be able to solve problems in the area of transport
phenomena.

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Kunna formulera och förenkla matematiska modeller för olika
transportprocesser. Lösa dessa med ren matematik eller
använda tillämpade verktyg som Comsol Mathematics.

Engelska: Be able to construct and simplify mathemathical models for
transport phenomena. Solve these models either using pure
mathematics or applied tools such as Comsol Multiphysics.

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Självständigt kunna värdera vilka fysikaliska processer som
skall inkluderas för att beskriva en given kemiteknisk process.

Engelska: Independenatly reflect about which physical phenomena that
has to be included to describe a specific chemical engineering
process.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [x]

Laborationer [x]

Undervisningsformer
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övningar [x]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska: Grundkurser i impuls, värme och masstransport.

Engelska: Undergraduate courses in momentum, heat and mass transfer.

Behörighetskrav

Svenska:
Engelska:

Förutsatta förkunskaper

Svenska: -

Engelska: -

Urvalskriterier

Litteratur
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Litteratur: Bird, S.: Transport Phenomena. John Wiley & Sons, 2002.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0019F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2012-12-17 11:39:28

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Stig Stenström

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-22 11:19:27

Inlämnad till
handläggare av:

Stig Stenström

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2012-12-11

Skapad av: Stig Stenström

Ändrad: 2013-01-22 11:19:27

Ändrad av: Stig Stenström

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0015F gällande från
Höstterminen 2012

Kurs ??0015F

Kurskod: ??0015F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Enzymkinetik

Engelska: Enzyme kinetics

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7716 (Bioteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0015F&validFrom=20122&lang=en
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/add/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/edit/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/logout/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://fukurser.lth.se/fud/contact/
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Kursplan för kurs ??0015F gällande från Höstterminen 2012

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-11-30

Skapad av: Patrick Adlercreutz

Ändrad: 2013-01-22 11:16:47

Ändrad av: Per-Olof Widmark

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0015F

Gäller från och med: Höstterminen 2012

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida:

Allmänt

Syfte
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Svenska: Kursens syfte är att ge förståelse för hur hastigheter i
enzymatiska reaktioner kan mätas och hur man utifrån sådana
mätningar kan beräkna relevant kinetiska konstanter.

Engelska: The aim of the course is to give knowledge concerning how
rates of enzymatic reactions can be measured and how such
measurements can be used to calculate relevant kinetic
constants.

Svenska: Viktiga kursmoment är bl.a.: mekanismer för enzymatiska
reaktioner, mätning av kinetiska konstanter, härledning av
hastighetsekvationer, enzyminhibering samt effekter av pH och
temperatur på enzymatiska reaktioner. Övingar från kursboken
kommer att utföras individuellt och diskuteras i grupp. Efter
denna grundläggande del kommer deltagarna att välja
publicerade vetenskapliga artiklar inom enzymkinetikområdet
som de presenterar för resten av gruppen. Slutligen utför varje
deltagare ett litet projekt inom enzymteknologiområdet. Ämnet
väljs av deltagaren och kursledaren. Det kan utgöras
exempelvis av en litteraturstudie eller beräkningar. Resultaten
av projektet redovisas kort i en skriftlig rapport.

Engelska: Important topics in the course include: mechanisms of
enzymatic reactions, measurement of kinetic constants,
derivation of rate equations, enzyme inhibition and effects of
pH and temperature on enzymatic reactions. Exercises from
the course book will be done individually and discussed in the
group. After this basic part, the students will select published
scientific papers concerning enzyme kinetics, which they will
present for the rest of the group. Finally, each student will
work on a small project within the enzyme kinetics area on a
topic chosen by the student and the course leader. It can be a
literature survey, a set of calculations, etc. The results of the
project should be summarized briefly in a written report.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Ha kunskap om experimentell metodik för att mäta hastigheter
och studera kinetiken för enzymatiska reaktioner.
Ha kunskap om mekanismer för enzymatiska reaktioner med
ett eller två substrat.
Ha kunskap om mekanismer för inhibering av enzymatiska
reaktioner.
Ha grundläggande kunskap om hur man härleder
hastighetsekvationer för enzymatiska reaktioner med King-
Altmans metod.
Ha kunskap om hur pH och temperatur påverkar hastigheten
av enzymatiska reaktioner.

Engelska: Have knowledge on experimental methodology to measure
rates and study the kinetics of enzymatic reactions.
Have knowledge on mechanisms of enzymatic reactions
involving one or two substrates.
Have knowledge on mechanisms for inhibition of enzymatic
reactions.
Have basic knowledge on derivation of rate equations for
enzymatic reactions using King-Altmans method.
Have knowledge on how pH and temperature influence the

Kunskap och förståelse



Fastställ kursplan för ??0015F gällande från Höstterminen 2012

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0015F&validFrom=20122[2013-01-23 10:16:30]

rate of enzymatic reactions.

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Kunna utforma en försöksplan för att bestämma kinetiska
konstanter för enzymatiska reaktioner med ett eller två
substrat.
Kunna bestämma kinetiska konstanter ur experimentella data
för enzymatiska reaktioner med ett eller två substrat.
Kunna utforma en försöksplan för att bestämma typ av
inhibering och inhiberingskonstanter för enzymatiska
reaktioner.
Kunna ur experimentella data bestämma typ av inhibering och
inhiberingskonstanter för enzymatiska reaktioner.
Kunna hålla en muntlig presentation av en vetenskaplig studie
inom enzymkinetikområdet.

Engelska: Be able to set up an experimental plan for the determination of
kinetic constants of enzymatic reactions involving one or two
substrates.
Be able to determine kinetic constants from experimental data
for enzymatic reactions involving one or two substrates.
Be able to set up an experimental plan for the determination of
the type of inhibition and values of inhibition constants of
enzymatic reactions.
Be able to use experimental data to determine the type of
inhibition and values of inhibition constants for enzymatic
reactions.
Be able to give an oral presentation of a scientific study in the
enzyme kinetics area.

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Kunna i grupp muntligt diskutera vetenskapliga artiklar inom
enzymkinetikområdet.
Kunna analysera och tolka enzymkinetik-data och
sammanställa detta till en skriftlig rapport.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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Engelska: Be able to in a group orally discuss scientific articles
concerning enzyme kinetics.
Be able to analyse and interpret enzyme kinetics data and put
it together to a written report.

Föreläsningar [ ]

Seminarier [x]

Laborationer [ ]

övningar [x]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Förutsatta förkunskaper
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Svenska: Grundläggande kunskaper i matematik och biokemi på
högskolenivå

Engelska: Basic knowledge of mathematics and biochemistry at university
level

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: Cornish-Bowden, A.: Fundamentals of Enzyme Kinetics.
Fourth edition. Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 9783527330744.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska: Ges för 8 personer eller fler.

Engelska: Given for 8 persons or more.

Övrig information

Kurskod: ??0015F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2012-11-30 15:26:10

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Patrick Adlercreutz

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-22 09:53:48

Inlämnad till
handläggare av:

Per-Olof Widmark

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2012-11-30

Administrativ information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Skapad av: Patrick Adlercreutz

Ändrad: 2013-01-22 09:53:48

Ändrad av: Per-Olof Widmark

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0001F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0001F

Kursplan för kurs ??0001F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod: ??0001F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Entreprenörskap inom Bioteknik

Engelska: Entrepreneurship in Biotechnology

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7716 (Bioteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-11-21

Skapad av: Maria Andersson

Ändrad: 2013-02-01 14:05:07

Ändrad av: Camilla Hedberg

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Administrativ information

Kurskod: ??0001F
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Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Varje hösttermin

Kurshemsida: http://www.biotek.lu.se/education/independent_courses/entrepreneurship_in_biotechnology/?
L=.

Allmänt

Svenska: Syftet med kursen är att ge doktorander inom teknik,
naturvetensakp och medicin ett entreprenöriellt synsätt, för att
stimulera dem till att se på sin forskning från en mer
kommersiell synvinkel och förstå när en forskningsidé kan
omvandlas till en affärsidé med marknadspotential. Det
övergripande målet med kursen är att stimulera överföring av
forskningsresultat från akademin till samhället genom att
inpränta en förståelse för kommersialiseringsprocessen i
huvudet på morgondagens forskare.
Kursen ger grundkunskap inom enteprenörskap, inspirerar till
enteprenörskap genom besök av inbjudna gästförläsare som
själva är bioteknik-entreprenörer, och tränar studenterna i att
kombinera sitt forskningskunnande med ett affärstänk.

Engelska: The aim of the course is to provide PhD students in the field
of engineering, natural science or medicine with an
entrepreneurial mindset, to stimulate them to look a their
research from a more commercial viewpoint and to understand
when a research idea can be turned into a business idea with
potential in the market. The overall aim of the course is to
stimulate the transfer of research results into society by
implementing the ideas related to commercialisation in the
minds of tomorrows researchers.
The course shall provide basic knowledge in entrepreneurship,
inspire to entrepreneurship by invited guest entrepreneurs, and
train the students in combining their knowledge in research
with a business mind.

Syfte

Svenska: Kursen består av tre delar: 
- Föreläsningar. Kursen består av ett antal föreläsningar på
olika teman och innehåller lika delar teori som levande
exempel. Ämnesområdena är följande:
a. Identifiering av möjligheter, NABC, och utvärderning av
affärsmöjligheter.
b. Marknadsföring, marknads-screening och marknadsplan.
c. Affärsmodeller och strategiska allianser.
d. Hur man skriver en affärsplan, exempel från bioteknik-
företag.
e. Patentering, IPR och licensiering.
f. Regulatoriska aspekter.
g. Finansiering och riskkapital
h. 
- Besök av inbjudna entreprenörer
Studenterna skall möte aktiva förebilder i formen av bioteknik-
entreprenörer som själva har startat företag, några av dem
sprungna ur forskning på Kemicentrum. Ett antal
gästföreläsare (5-7) bjuds in och ger sin syn på
enterprenörskap och berättar om sin erfarenheter.
- Projekt 
Studenterna utför ett grupp-projekt som består av två delara.
Målet med projektet är att skriva en affärsplan baserad på en
forskningsidé. I första delen utför studenterna en
marknadsstudie för att samla information om konkurrenter,
kunder och hur stort behovet är av den lösning (produkt eller
service) som projektet handlar om. Denna del rapporteras
skriftligt i mitten av kursen. I andra delen expanderar

Innehåll

http://www.biotek.lu.se/education/independent_courses/entrepreneurship_in_biotechnology/?L=.
http://www.biotek.lu.se/education/independent_courses/entrepreneurship_in_biotechnology/?L=.
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studenterna marknadsplanen till en hel affärsplan. Denna
rapporteras i skriftlig form och studenterna kommer också att
pitcha sin affärsidé i en muntlig presentation i slutet av kursen.

Engelska: The course consists of three parts:
1) Lectures. Lectures will be given on different topics and
contain an equal amount of theory and real-life examples. The
topic areas are: 
Identification of possibilites NABC - Opportunity screening and
evaluation of business posssibilities. 
Marketing, market research and planning.
Business models and strategic alliances.
How to write a business plan and present your business idea.
From research to product examples from life science
companies.
Patenting (IPR) / Licensing 
Regulatory aspects 
Financing and venture capital 
2) Invited entrepreneurs. The students shall meet active role
models in terms of biotech entrepreneurs who themselves
started a company. A number of guest lecturers (5-7) will be
invited to tell their story and give their view on the biotech
area.
3) Projects. The students shall perform one group project
consisting of two parts. The aim of the project is to write a
business plan based on a real research result, either provided
by themselves or another researcher. In the first part the
students will perform a market screening to learn about
competitors, customers and the need for the product/service
they have chosen to work with. This part will be presented in a
report in the middle of the course. In the second part the
students will continue to expand the market report into a full
business plan. This will be reported in written form and the
student will also pitch their business idea for a panel of
evaluators at the end of the course.

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: - Förstå nyckelkoncepten och terminologin som används inom
enterprenörskap och affärsvärlden.
- Ha erhållig kunskap om de olika stegen i start-up-process
med speciellt fokus på start-up-företag inom life science.
- Veta hur och kunna utöva skrivandet av en affärsplan. 
- Ha lärt sig hur innovationssystemet runt Lunds Universitet
och Sverige är uppbyggt, och hur det på olika sätt kan bidra till
utvecklingen av en affärsidé genom affärsrådgivning,
rådgivning om hur man kan söka finansiellt stöd och
investerare samt ansöka om patent. 
- Har översiktlig kunskap om hur man utför en
marknadsstudie, tar patent, söker finansiering och annan
kunskap relaterat till entreprenörskap. 

Engelska: For a passing grade the student must:

Kunskap och förståelse
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- Understand the key concepts and terminology used in the
area of entrepreneurship and business.
- Have aquired knowledge about the different steps of a start-
up process with special emphasis on a life science company.
- Know how to write up a business plan.
- Have aquired knowledge about the innovation system
around Lund University and how this in different ways can
contribute to the development of a business idea, such as how
to get financing, how to apply for a patent and how to get
business advice.
- Have aquired an overview knowledge about marketing
strategies, patenting, financing and entrepreneurship.

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: - Skriftligen i en rapport presentera resultaten från en
marknadsstudie för den produkt/service som är relevant för
projektet. 
- Muntligen och i en skriftlig rapport presentera en affärsplan
för projektet. Studenten kan välja mellan att skriva en
affärsplan på sin egen affärsidé eller i det fall man saknar en
affärsidé skriva en analys av en affärsplan från ett existerande
bioteknikföretag. 

Engelska: For a passing grade the student must
- Orally and in a written report present an investigation of the
market area relevant for the project.
- Orally and in a written report present a business plan for the
project. The student can choose from writing a business plan
based on their own business idea or if such a real business
idea is missing, write an analysis of a business plan from a
case study of an existing biotech company.

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: - Ha ökat sitt affärmässiga tänkande och lärt sig vad som
krävs för att en forskningsidé skall fungera som en affärsidé
till en sådan grad att han/hon kan göra en bedömning om sin
egen forskning och utvärdera ifall den kan omvandlas till en
fruktbar affärsidé.
- Ha lärt sig så mycket om entreprenörskap och vad som
krävs för att starta ett företag inom bioteknik/life science
området så att detta har påverkat hans/hennes attityd till
detsamma.

Engelska: For a passing grade the student must
- Have increased their business mind and learnt what it takes
for a research idea to work as a business idea to an extent
that he/she can make a judgement about their own research
and evaluate whether it could be tranformed into a viable
business idea.
- Have assimilated increased knowledge about
entrepreneurship and about starting a company within the
biotech area, to an extent that it has influenced his/her attitude
to the same.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Undervisningsformer
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Laborationer [ ]

övningar [ ]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kursen ges på halvfart under hela hösten, med ett
föreläsningstillfälle (3h) per vecka. Ett studiebesök är
inplanerat vid Lund Life Science Incubator på Medicon Village.

Kommentarer
(engelska):

The course will be given at half speed during the whole
autumn, with one lecture (3h) every week. One study visit is
planned at Lund Life Science incubator, Medicon village.

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Examination sker genom inlämning av två skrivna rapporter,
en marknadsplan och en affärsplan, samt muntlig presentation
av affärsplanen. Studenterna måste närvara vid minst 75% av
föreläsningarna.

Kommentarer
(engelska):

Assessment of the two projects that will be reported in two
written reports (the market plan and the business plan) and at
an oral presentation. Students are obliged to be present at at
least 75% of the lectures.

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska: Grundexamen motsvarande bachelor inom teknik,
naturvetenskap eller medicin.

Engelska: Bachelor (150 credits (högskolepoäng)) in engineering, natural
science or medicine.

Behörighetskrav

Svenska:
Engelska:

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: Company, M.: Starting up - Achieving success with
professional business planning .

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Kurskod: ??0001F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-22 13:13:14

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Maria Andersson

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-23 13:39:24

Inlämnad till
handläggare av:

Per-Olof Widmark

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2012-11-21

Skapad av: Maria Andersson

Ändrad: 2013-02-01 14:02:49

Ändrad av: Camilla Hedberg

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0026F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0026F

Kurskod: ??0026F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Optimering av processystem

Engelska: Optimization of Process Systems

Kursnamn

Högskolepoäng: 5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7760 (Inst för kemiteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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Kursplan för kurs ??0026F gällande från Vårterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-21

Skapad av: Bernt Nilsson

Ändrad: 2013-01-23 16:12:24

Ändrad av: Stig Stenström

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0026F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida: http://staff.chemeng.lth.se/~BerntN/Courses/OptimPS.htm

Allmänt

Syfte

http://staff.chemeng.lth.se/~BerntN/Courses/OptimPS.htm
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Svenska: Ge insikt i hur processtekniska optimeringsproblem formuleras
samt hur motsvarade lösningsmetods egenskaper

Engelska: Give insight to how process optimization problems are
formulated and how corresponding solution metod behaves.

Svenska: Optimering utgör ett fundamentalt verktyg i all processteknisk
utveckling, design och forskning. Optimering kallas förloppet
att ta fram en så bra lösning som möjligt baserat på en
målfunktion. Denna kurs är fokuserad på två delar: 1) Kraven
på korrekt formulerat optimeringsproblem samt förståelsen för
egenskaper hos motsvarande lösningsmetoder, 2) Tekniken
och färdigheten att formulera och omformulera processtekniska
problem till optimeringsproblem samt lösa dessa.

Engelska: Optimization is a fundamental tool I all process engineering
development, design and research. Optimization is the activity
to find a good solution as possible based on an objective. This
course focus on two parts: 1) the need to formulate a correct
optimization problem and the understanding of the properties
of the corresponding solution method, 2) the technique and
skill to formulate and reformulate process engineering
problems to optimization problems and solve them.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna klassificera olika optimeringsproblem samt kunna vilka
klasser av lösingsmetoder som kan användas.

Engelska: understand how to classify optimization problems and to select
a proper class of solution methods

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: använda de grundläggande metoderna inom optimeringsteori,
speciellt de som finns tillgängliga i MATLAB

Engelska: use the basic optimization methods in optimization, particular
to ones available in MATLAB.

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: förstå hur ett optimeringsproblem can omformuleras till ett
annat samt ha insikt hur optimeringsteknik kan användas
framgångsrikt inom processteknik.

Engelska: understand how an optimization problem can be reformulated
into another and to have insight to how optimization technique
can successfully be used in process engineering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Undervisningsformer



Fastställ kursplan för ??0026F gällande från Vårterminen 2013

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0026F&validFrom=20131[2013-01-24 14:29:32]

Föreläsningar [x]

Seminarier [x]

Laborationer [ ]

övningar [x]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska: Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och
separtionsteknik eller motsvarande kurser

Engelska: Basic courses in transport phenomena, reaction engineering
and separation engineering or corresponding courses

Behörighetskrav

Svenska: KETN01 Processimulering

Engelska: KETN01 Process Simulation

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier
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Litteratur: Beers: Numerical Methods for Chemical Engineering.
Cambridge.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0026F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-23 08:37:50

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Bernt Nilsson

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-23 16:12:14

Inlämnad till
handläggare av:

Stig Stenström

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-21

Skapad av: Bernt Nilsson

Ändrad: 2013-01-23 16:12:14

Ändrad av: Stig Stenström

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0012F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0012F

Kurskod: ??0012F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Cellbiologi

Engelska: Cell biology

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7717 (Immunteknologi)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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Kursplan för kurs ??0012F gällande från Vårterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-11-29

Skapad av: Mats Ohlin

Ändrad: 2013-01-29 10:00:37

Ändrad av: Peter James

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0012F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska
Svenska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida:

Allmänt
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Svenska: Cellulära processer är ofta mål t.ex. för behandling av
sjukdom. Produkter av cellulära processer används ofta för
medicinteknisk analys av processer eller sjukdomstillstånd. En
grundläggande förståelse för sådana processer är därmed av
avgörande betydelse bl.a. för utveckling och applikation av nya
verktyg inom detta fält. Inom ramen för denna kurs studeras
och diskuteras cellulära processer i eukaryota celler för att
skapa en bas för forskningsaktivitet kring sådana processer.

Engelska: Cellular processes are often targets for the treatment of
disease. Products of cellular processes are often used for
medical analysis of processes or disease states. A basic
understanding of such processes is therefore of critical
importance for the development and application of new tools
in this field. In this course cellular processes in eukaryotic
cells are studied and discussed to create a basis for research
activities around such processes.

Syfte

Svenska: Kursen avser att ge studenten en insikt i cellulära processer
och deras reglering

Engelska: The course aims to give students an insight into cellular
processes and their regulation

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * på ett fördjupat sätt kunna beskriva och analysera
grundläggande komponenter och processer i eukaryota celler
och sådana cellers samverkan

Engelska: * be able to provide a detailed description and analysis of
basic components and processes in eukaryotic cells and
interactions of cells

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * på ett fördjupat sätt kunna reflektera över cellulära processer
och kunna förklara experimentella observationer av cellulära
förlopp

Engelska: * be able to provide a detailed reflection on cellular processes
and be able to explain experimental observations of cellular
processes

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska:
Engelska:

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Undervisningsformer
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Föreläsningar [ ]

Seminarier [ ]

Laborationer [ ]

övningar [x]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen)
utifrån av examinatorn fördefinierade problem (10 st) som
belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem
behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande
självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av
ungefär 10-15 veckor.

Kommentarer
(engelska):

Problem-based learning related to 10 problems defined by the
examiner

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [ ]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [x]

Kommentarer
(svenska):

Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för
lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter
(vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå:
muntlig tentamen.

Kommentarer
(engelska):

Active participation in problem based learning groups at a
level relevant for the learning objectives. If required (due to
absence from study group meetings): written reports. If the
level is in doubt: oral exam.

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska: Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier

Engelska: Admitted as doctoral student or expected to be admitted as
doctoral student

Behörighetskrav

Svenska: Grundkunskaper i cell- och molekylärbiologi på G-nivå.

Engelska: Basic knowledge of cellular and molecular biology (first cycle)

Förutsatta förkunskaper
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Svenska: 1. Studenter i forskarutbildningsämnen där kursen är
obligatorisk eller alternativobligatorisk i ämnets allmänna
studieplan.

Engelska: 1. Students in reserach subjects that in its general curiculum
indicates the course as mandatory or one of a few mandatory
alternatives.

Urvalskriterier

Litteratur: Alberts, B.: Molecular biology of the cell.

Kommentarer
(svenska):

Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och
examinatorn i samband med basgruppsarbetet.

Kommentarer
(engelska):

Additional literature is selcted jointly by the students and the
examiner in connection with problem based learning group
activities.

Litteratur

Svenska: Ges normalt varannan hösttermin (om minst 6 studenter går
kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10
studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på svenska
om ingen student som har kursen som obligatorisk eller
alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan går kursen

Engelska: Will normally be given every second fall term (if at least 6
students will take the course; may also be given with fewer
students). Not more than 10 students will be admitted any
given semester. Will be given in Swedish unless students that
have the course as mandatory or as a mandatory alternative
in their general curriculum and that cannot communicate
effectively in Swedish attend the course.

Övrig information

Kurskod: ??0012F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2012-11-30 12:43:47

Inlämnad till
institutionsadministratör

Mats Ohlin

Administrativ information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

av:
Inlämnad till
handläggare:

2013-01-29 09:42:07

Inlämnad till
handläggare av:

Peter James

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2012-11-30

Skapad av: Mats Ohlin

Ändrad: 2013-01-29 09:42:07

Ändrad av: Peter James

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0013F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0013F

Kurskod: ??0013F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Molekylärbiologi

Engelska: Molecular biology

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7717 (Immunteknologi)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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Kursplan för kurs ??0013F gällande från Vårterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-11-29

Skapad av: Mats Ohlin

Ändrad: 2013-01-29 10:00:37

Ändrad av: Peter James

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0013F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska
Svenska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida:

Allmänt
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Svenska: Grunden för många biologiska processer finns nedskriven i
den genetiska koden som omsätts i biomolekyler vilka
samverkar för att skapa och olika biokemiska processer och i
slutändan olika livsformer. Inom ramen för denna kurs
studeras och diskuteras molekylärgenetiska processer och
biomolekylers uppbyggnad och samverkan, med utgångspunkt
från att möjliggöra fördjupade studier av livsprocesser och
relaterade bioteknologiska och molekylärgenetiska
tillämpningar.

Engelska: The basis of many biological processes is written down in the
genetic code that is translated into biomolecules that
cooperate to create, and various biochemical processes and
ultimately life forms. As part of this course molecular genetic
processes and biomolecular structure and interactions are
studied and discussedin order to enabling detailed studies of
life processes and related biotechnological and molecular
genetic applications.

Syfte

Svenska:
Engelska:

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: på ett fördjupat sätt kunna beskriva och diskutera komponenter
i proteiner och gener samt system uppbyggda av dessa
på ett fördjupat sätt kunna beskriva och diskutera processer
där gener och/eller proteiner interagerar

Engelska: be able to describe and discuss in depth the components of
proteins and genes, as well as systems composed of those
be able to describe and discuss in depth processes in which
genes and / or proteins interact

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: på ett fördjupat sätt kunna reflektera över genetiska och
proteinbaserade processer och kunna förklara experimentella
observationer av sådana förlopp

Engelska: be able to reflect in depth upon genetic and protein-based
processes and be able to explain experimental observations of
such processes

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska:
Engelska:

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Undervisningsformer
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Föreläsningar [ ]

Seminarier [ ]

Laborationer [ ]

övningar [x]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen)
utifrån av examinatorn fördefinierade problem (10 st) som
belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem
behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande
självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av
ungefär 10-15 veckor.

Kommentarer
(engelska):

Problem-based learning related to 10 problems defined by the
examiner

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [ ]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [x]

Kommentarer
(svenska):

Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för
lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter
(vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå:
muntlig tentamen.

Kommentarer
(engelska):

Active participation in problem based learning groups at a
level relevant for the learning objectives. If required (due to
absence from study group meetings): written reports. If the
level is in doubt: oral exam.

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska: Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier

Engelska: Admitted as doctoral student or expected to be admitted as
doctoral student

Behörighetskrav

Svenska: Grundkunskaper i molekylärbiologi på G-nivå.

Engelska: Basic knowledge of molecular biology (first cycle)

Förutsatta förkunskaper
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Svenska: 1. Studenter i forskarutbildningsämnen där kursen är
obligatorisk eller alternativobligatorisk i ämnets allmänna
studieplan.

Engelska: 1. Students in reserach subjects that in its general curiculum
indicates the course as mandatory or one of a few mandatory
alternatives.

Urvalskriterier

Litteratur: Watson: Molecular biology of the gene (senaste utgåvan).
Lesk, A.: Introduction to Protein Science: Architecture,
Function, and Genomics (senaste utgåvan).

Kommentarer
(svenska):

Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och
examinatorn i samband med basgruppsarbetet.

Kommentarer
(engelska):

Additional literature is selected jointly by the students and the
examiner in connection with problem based learning group
sessions

Litteratur

Svenska: Ges normalt varannan hösttermin (om minst 6 studenter går
kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10
studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på svenska
om ingen student som har kursen som obligatorisk eller
alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan går kursen

Engelska: Will normally be given every second fall year (if at least 6
students will take the course; may also be given with fewer
students). Not more than 10 students will be admitted any
given semester. Will be given in Swedish unless students that
have the course as mandatory or as a mandatory alternative
in their general curriculum and that cannot communicate
effectively in Swedish attend the course.

Övrig information

Kurskod: ??0013F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2012-11-30 12:48:05

Administrativ information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Mats Ohlin

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-29 09:42:53

Inlämnad till
handläggare av:

Peter James

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2012-11-29

Skapad av: Mats Ohlin

Ändrad: 2013-01-29 09:42:53

Ändrad av: Peter James

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0018F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0018F

Kurskod: ??0018F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Vetenskaplig utblick

Engelska: Scientific outlook

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7717 (Immunteknologi)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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Kursplan för kurs ??0018F gällande från Vårterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-12-05

Skapad av: Mats Ohlin

Ändrad: 2013-01-29 10:00:38

Ändrad av: Peter James

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0018F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska
Svenska

Ges: En gång per termin

Kurshemsida:

Allmänt

Syfte
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Svenska: Att 1. visa förståelse för och 2. förmåga att kunna redogöra för
och reflektera över forskningsprojekt med relevans för
biomedicin och bioteknologi men utanför den omedelbara,
egna forskningsuppgiften

Engelska: To demonstrate 1. an understanding of and 2. an ability to
describe and reflect on research projects relevant to
biomedicine and biotechnology, but outside the immediate,
private research task

Svenska: Deltagande i 20 fritt valda seminarier/föreläsningar samt
skrivande av rapport där innehållet studenten referera
innehållet samt reflekterar över detsamma

Engelska: Participation in 20 selected seminars / lectures and writing of
report in which the student describes the lectures' content and
reflects on the same

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska:
Engelska:

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * visa förmåga till självständig kritisk granskning och
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
* visa förmåga att skriftligt med auktoritet diskutera forskning
och/eller forskningsresultat

Engelska: * demonstrate a capacity for independent critical review and
assessment of new and complex phenomena, issues and
situations
* demonstrate an ability to in writing authoritatively discuss
research

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar

Engelska: * demonstrate an understanding of the possibilities and
limitations of science

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [ ]

Seminarier [x]

Undervisningsformer
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Laborationer [ ]

övningar [ ]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

20 egenhändigt valda seminarier/föreläsningar

Kommentarer
(engelska):

20 personally selected seminars / lectures

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [ ]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

En rapport som refererar 20 föredrag och som också
innehåller egna, självständiga reflektioner över deras innehåll
utifrån vetenskapliga, etiska, samhälliga eller andra
ståndpunkter som är relevanta i sammanhanget

Kommentarer
(engelska):

A report that refers 20 lectures and which also includes
independent reflections on their content based on scientific,
ethical, societal, or other positions that are relevant

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska: Antagen till forskarutbildning i immunteknologi vid LTH

Engelska: Admitted to the PhD study programme in Immunotechnology
at LTH

Behörighetskrav

Svenska: Behörig till forskarutbildning i immunteknologi

Engelska: Qualified to be admitted to postgraduate studies in
immunotechnology

Förutsatta förkunskaper

Urvalskriterier
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Svenska:
Engelska:

Litteratur:  

Kommentarer
(svenska):

Litteratur väljs vid behov av studenten utifrån ämnen som
behandlas vid de valda föreläsningarna

Kommentarer
(engelska):

Literature is selected, if necessary by the student based on
topics covered in the selected lectures

Litteratur

Svenska: Referaten och reflektionerna av varje föreläsning skall vardera
vara minst 250 ord långa

Engelska: Abstracts and reflections of each lecture must each be at least
250 words long

Övrig information

Kurskod: ??0018F

Begär kurskod: ( )Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
(x)Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2012-12-05 09:48:32

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Mats Ohlin

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-29 09:44:46

Inlämnad till
handläggare av:

Peter James

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2012-12-05

Skapad av: Mats Ohlin

Ändrad: 2013-01-29 09:44:46

Ändrad av: Peter James

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Administrativ information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Kursen låst för
redigering av:

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0042F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0042F

Kurskod: ??0042F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Transportfenomen i membranprocesser

Engelska: Transport Phenomena in Membrane Processes

Kursnamn

Högskolepoäng: 5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7760 (Inst för kemiteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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Kursplan för kurs ??0042F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-30

Skapad av: Ann-Sofi Jönsson

Ändrad: 2013-01-31 21:30:13

Ändrad av:
Låst för redigering

sedan:
 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0042F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Svenska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida:

Allmänt

Syfte
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Svenska: Målsättningen med denna kurs är att ge en inblick i de
fysikaliska fenomen som styr separationsprocessen i
membrananläggningar.

Engelska: The aim of this course is to give an insight into the physical
phenomena that govern the separation process in membrane
plants.

Svenska: Moment som tas upp under kursen: parametrar som påverkar
ett membrans separationsegenskaper, transportmekanismer, i
och utanför membran, orsaker till kapacitetsminskningar och
hur dessa åtgärdas, systemuppbyggnad, membran, moduler
och ekonomiska aspekter.

Engelska: Elements that are discussed are: transport phenomena in
porous media, concentration polarization, fouling and cleaning
of membranes, process design, system configuration,
membranes, modules and economy.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna analysera och teoretiskt redogöra för de parametrar
som påverkar membrans retention
kunna analysera och teoretiskt redogöra för orsaker till
koncentrationspolarisation (CP), och de effekter CP har på
membrans prestanda
kunna analysera och teoretiskt redogöra för orsaker till fouling

Engelska: be able to analyze and theoretically explain how different
parameters influence the retention of membranes 
be able to analyze and theoretically explain the background of
concentration polarization (CP), and how CP influences
membrane performance
be able to analyze and theoretically explain causes behind
fouling

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: skriftligt och muntligt visa förmåga att redovisa hur olika
driftsparametrar påverkar membrans retention och flux 
skriftligt och muntligt visa förmåga att identifiera orsaker till
fouling

Engelska: in writing and orally be able to account for influence of
different operating parameters on retention and flux
in writing and orally be able to identify causes for fouling

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: självständigt kunna designa en membranprocess

Engelska: on one's own be able to design a membrane process

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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Föreläsningar [ ]

Seminarier [x]

Laborationer [ ]

övningar [x]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska: Grundkurser i impuls-, värme- och masstransport

Engelska: Undergraduate courses in momentum, heat and mass transfer

Behörighetskrav

Svenska:
Engelska:

Förutsatta förkunskaper

Svenska: behov av kunskap om membranprocesser i den egna
forskningen

Engelska: knowledge about membrane processes required in own
research

Urvalskriterier
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Litteratur: Jönsson, A.: Membranprocesser.

Kommentarer
(svenska):

Material producerat vid institutionen

Kommentarer
(engelska):

Material produced at the Department

Litteratur

Svenska: Kursen ges då fler än 6 deltagare ämnar gå kursen

Engelska: The course is given when the number of participants is > 6

Övrig information

Kurskod: ??0042F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-31 11:44:51

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Ann-Sofi Jönsson

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-31 13:24:33

Inlämnad till
handläggare av:

Stig Stenström

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-30

Skapad av: Ann-Sofi Jönsson

Ändrad: 2013-01-31 13:24:33

Ändrad av: Stig Stenström

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Administrativ information



Fastställ kursplan för ??0042F gällande från Höstterminen 2013

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0042F&validFrom=20132[2013-02-01 10:36:43]

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Kursen låst för
redigering av:

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0043F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0043F

Kurskod: ??0043F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Tillämpningar av membranprocesser

Engelska: Membrane Process Applications

Kursnamn

Högskolepoäng: 5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7760 (Inst för kemiteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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Kursplan för kurs ??0043F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-31

Skapad av: Ann-Sofi Jönsson

Ändrad: 2013-01-31 21:30:13

Ändrad av:
Låst för redigering

sedan:
 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0043F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Svenska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida:

Allmänt

Syfte
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Svenska: Målsättningen med kursen är att ge dig möjlighet att med
kvalificerad handledning genomföra ett mindre
forskningsprojekt med en frågeställning med anknytning till
membranprocesser.

Engelska: The aim of the course is to offer the opportunity to carry out
an experimental membrane separation project.

Svenska: Designa och genomföra en förstudie av en membranprocess.

Engelska: Design, and carry through a pre-study of a membrane
process.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna analysera och teoretiskt redogöra för vilka
driftsparameterar som bör studeras i en parameterstudie
baserat på resultaten från parameterstudien kunna designa
driftsförhållandena under en koncentreringsstudie

Engelska: be able to analyze and theoretically explain which operating
parameters that shall be studied in a parameter study
based on the results from the parameter study be able to
design optimal operating conditions for a concentration study

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna upprätta en tid- och försöksplan för ett mindre
experimentellt forskningsprojekt
kunna presentera resultaten från parameter- och
koncentreringsstudierna skriftligt och muntligt

Engelska: be able to set up a time and experimental schedule for a
shorter experimental investigation
in writing and orally be able to present the results from the
parameter and concentration study

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: självständigt kunna utvärdera resultaten från en experimentell
studie i lab.skala

Engelska: on one's own be able to evaluate the results från en
experimentell studie i lab.skala

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [ ]

Seminarier [ ]

Undervisningsformer
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Laborationer [ ]

övningar [ ]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [ ]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: KET045F Transportfenomen i membranprocesser

Engelska: KET045F Transport phenomena in Membrane Processes

Förutsatta förkunskaper

Svenska: behov av kunskap om membranprocesser i den egna
forskningen

Engelska: knowledge about membrane processes required in own
research

Urvalskriterier
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Litteratur:  

Kommentarer
(svenska):

Artiklar och rapporter relevanta för varje enskilt projekt

Kommentarer
(engelska):

Articles and reports of relevance for the project

Litteratur

Svenska: Kursen ges då ett relevant forskningsprojekt föreligger

Engelska: The course is given when a relevant research project is at
hand

Övrig information

Kurskod: ??0043F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-31 11:45:04

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Ann-Sofi Jönsson

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-31 13:25:48

Inlämnad till
handläggare av:

Stig Stenström

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-31

Skapad av: Ann-Sofi Jönsson

Ändrad: 2013-01-31 13:25:48

Ändrad av: Stig Stenström

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

Åtgärder
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

  


	FN2_protokoll_130211_4
	LTH läsperioder 2013-14_beslut_AT
	Läsperioder 2013-14_beslut.pdf
	Läsperioder 2013-14_bilaga

	Kursplaner_§15
	Transportprocesser_rev_0019F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0019F gällande från Vårterminen 2013


	Enzymkinetik_0015F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0015F gällande från Höstterminen 2012


	Entreprenörskap_bioteknik_0001F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0001F gällande från Höstterminen 2013


	Optimering_processystem_0026F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0026F gällande från Vårterminen 2013


	Cellbiologi_0012F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0012F gällande från Vårterminen 2013


	Molekylärbiologi_0013F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0013F gällande från Vårterminen 2013


	Vetenskaplig_utblick_0018F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0018F gällande från Vårterminen 2013


	Transportfenomen_membranproc_0042F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0042F gällande från Höstterminen 2013


	Tillämpningar_membranproc_0043F
	fukurser.lth.se
	Fastställ kursplan för ??0043F gällande från Höstterminen 2013




	AxOUYmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMxAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	AxNUYmdmFsaWRGcm9tPTIwMTIyAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	AwMUYmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMyAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	AyNkYmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMxAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	AxMkYmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMxAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	AxM0YmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMxAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	AxOEYmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMxAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	A0MkYmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMyAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 


	A0M0YmdmFsaWRGcm9tPTIwMTMyAA==: 
	CoursePlan: 
	newEstablishedDate[Y]: []
	newEstablishedDate[m]: []
	newEstablishedDate[d]: []
	newEstablishedBy: 
	returnhandin2: 
	establish: 




