BB2460 Biokatalys 7,5 hp
Biocatalysis

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Skolchef vid CBH-skolan har 2021-04-12 beslutat att fastställa denna kursplan att gälla från
och med HT 2021, diarienummer: C-2021-0718.

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Bioteknik

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Kursinnehåll
Särskild behörighet
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För   rporgamstudesdr nvu iKT Hrknmä
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från
årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall
ingå avklarade kurser inom ett program som innehåller: minst 20 hp kemi 6 hp bioteknik,
biokemi eller molekylärbiologi.
För :rvmsfdeud mstudrgeud Hrknmä
Totalt 6 högskolepoäng (hp) inom biokemi, mikrobiologi och genetik/molekylärbiologi. 20
högskolepoäng (hp) kemi, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska
B.

Examination
• LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
• TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
• ÖVN1 - Övningar och seminarium, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig
funktionsnedsättning.
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Krav för slutbetyg är minst betyget E på momenten TEN1 och ÖVN1 och betyget P på
momentet LAB1.
Slutbetyget baseras till 75% på den skriftliga tentamen och till 25% på projektuppgiften.
Projektuppgiftens betyg kan höja slutbetyget max ett steg.
Slutbetyg kan inte vara lägre än det på den skriftliga tentamen.

Etiskt förhållningssätt
• Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
• Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som
använts.
• Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela
lösningen.
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