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Idag startas allt fler företag inom bioteknik och behovet av att

utveckla material är stort. Därför är civilingenjörer i

kemiteknik en eftertraktad yrkesgrupp. Väljer du inriktning

mot material får du studera vid ett unikt centrum för

materialforskning. Läkemedelsinriktningens kompetens säkras

genom Sveriges enda farmaceutiska fakultet. Vad du än väljer

väntar en expansiv arbetsmarknad efter dina studier i

kemiteknik vid Uppsala universitet.

OM PROGRAMMET

I Uppsala pluggar du i en kreativ och forskningsintensiv miljö. Här finns ett brett kunnande och en mängd företag inom läkemedel,

bioteknik, medicin teknik och materialutveckling. Oavsett vilken inriktning du väljer får du en utbildning anpassad efter

marknadens behov såväl nationellt som internationellt. 

 

Ett utvecklat samarbete med näringslivet och effektiv kommunikationsträning gör dig väl förberedd för yrkeslivet. Dessutom har

du möjlighet till kursutbyte med andra universitet i Sverige och utomlands. 

 

Programmets inriktningar: 

Läkemedel 

Här har du möjlighet att specialisera dig på olika delar i utveckling av nya läkemedel. Du kan till exempel lära dig ta fram nya

aktiva substanser både genom design av nya molekyler och eller utveckla nya tillverkningsmetoder. Du kan även studera process-

och formuleringsteknik, där kurserna handlar om att ta fram nya och vidareutveckla gamla beredningsformer samt att analysera

och tillverka läkemedel. 

 

Oavsett vilken profil du väljer får du en utbildning som ger dig goda kun skaper för arbete inom såväl forskning och utveckling som

produktion. 

 

Material 

Hela utbildningen är förlagd till ett centrum specialbyggt för materialforskning, Ångström laboratoriet. Utvecklingen av nya

material sker idag i snabb takt vilket skapar möjligheter till nya uppfinningar inom områden som energi, medicin och IT. 

 

Från årskurs fyra kan du profilera dig mot områden som energi, hållbar utveckling och funktionella material. En stark fokusering

ligger på hur kemin styr materialens egenskaper. Dessa kunskaper är mycket eftertraktade av svensk industri. Vissa projekt sker i

samarbete, ett sätt för industrin att snabbt få problem belysta.

EXAMEN



UPPLÄGG

De två första åren läser alla samma ämnen oavsett inriktning. Det är kurser främst i kemi, matematik och beräkningsvetenskap. Från

årskurs tre läser du olika kurser efter vald inriktning, till exempel material kemi eller fysiologi. 

 

Under det fjärde året specialiserar du dig ännu mer beroende på intresseinriktning mot till exempel analys- eller

framställningsmetodiker. Vilken inriktning du än väljer finns ett brett utbud av kurser med många möjligheter att profilera dig.

KURSER INOM PROGRAMMET

Se studieplanen för kurser inom programmet.

KARRIÄR

I princip alla som läst civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, oavsett inriktning, har fått jobb inom ett år efter examen. Under de senaste

åren har företag inom läkemedel, bio- och medicinteknik i Sverige ökat kraftigt, speciellt i Uppsala området. Det finns ett stort behov av

kompetenta civilingenjörer inom läke medelsbranschen. 

 

Studenter med materialinriktning kan få jobb på företag inom bio- och medicinteknik men efterfrågas även inom elektronik-, pappers- och

verkstadsindustrin. 

 

Vilken inriktning du än väljer får du också en bra grund för en forskarutbildning vid universitetet. Du har möjlighet inom utbildningen att

pröva på hur det är att forska (forskningspraktik). De flesta lärare är även aktiva forskare eller har en sådan bakgrund.

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

OM UNDERVISNINGEN

I undervisningen läggs särskild vikt vid förmågan att analysera, formulera och lösa problem. Det gör att du kan utveckla din

förmåga och använda dina kunskaper i ditt kommande yrke. Förutom teoretiska kunskaper handlar utbildningen om att träna dig

inför rollen som ingenjör. Det sker bland annat genom laborationer, arbete i projektgrupper och kommunikationsträning

integrerad i varje kurs.

STUDERA UTOMLANDS

Du har under utbildningen möjlighet att läsa vissa kurser vid andra universitet, både i Sverige och utomlands. Sådana kurser kan

sedan tillgodoräknas i utbildningen. Du kan också välja att göra ditt examensjobb utomlands, till exempel i Kanada, USA,

Australien, Tyskland eller Frankrike.
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