
Uleåborgs universitet, Institutionen för kemi
Uleåborg universitet är ett internationellt vetenskapsuniversitet med cirka 
17 000 studerande och över 3000 anställda. Vid Uleåborgs universitet 
uförs forskning inom ett 70 tal olika vetenskapsområden. Det är ett av 
Finlands största och mångsidigaste universitet.

Uleåborgs universitet är grundat 1958

Viktiga forskningsområden
• Informationsteknik och trådlös kommunikation
• Bioteknik och molekylärmedicin
• Nordkalotten och miljö

Sex fakulteter

• Humanistiska fakulteten
• Pedagogiska fakulteten
• Naturvetenskapliga fakulteten
• Medicinska fakulteten
• Ekonomiska fakulteten
• Tekniska  fakulteten

Mera information, www.oulu.fi/yliopisto
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Uleåborgs universitet i norra Finland

• Geofysiska observatoriet (Sodankylä)
• Oulanka forskningsstation (Kuusamo)
• Programlaboratoriet Pehr Brahe (Brahestad)
• Oulun Eteläisen Instituutti (Nivala)
• Universitetscentret i Kajana
• Karleby Universitetscentrum Chydenius 

Kokkola

INFO från projektet 31

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011



Kemiska institutionen
Forskningen och undervisningen vid Kemiska Institutionen vid Uleåborgs 
universitet är inriktad på materialkemi och grön kemi. 

Inom materialkemi kombineras nanofabriker på molekylärnivå och  
katalysatorer via simulerade datormodeller och ljusemitterande  
mikrostrukturer. Målet för den gröna kemin är att skapa morgondagens 
miljövänliga tillväxtmiljöer. Exempel på forskning inom grön kemi vid  
Kemiska institutionen är  miljövänliga industriella processer samt  
tillvaratagande av värdefulla kemikalier från industrins biprodukter. Viktigt 
inom såväl grön kemi som materialkemi är kunskapen om molekyler, deras 
egenskaper och ämnesmängder.

Kemiska Institutionen har beviljats Eurobachelor- och Euromaster- 
kvalitetscertifikat, något som visar att examina uppfyller europeiska  
kvaliteskrav.

Inriktningsalternativ
Vid utbildningsprogrammet inom kemi vid Uleåborgs Universitet kan man 
avlägga kandidatexamen inom naturvetenskaper (NatK) samt filosofie  
magister (FM), filosofie licentiat (FL) och filosofie doktors (FD) examen.

Inriktningsalternativen är:
• Oorganisk kemi
• Fysikalisk kemi 
• Organisk kemi 
• Strukturkemi 
• Ämneslärare inom kemi

Delområden inom oorganisk kemi 
• Oorganisk analytisk kemi
• Syntetisk oorganisk  kemi
• Oorganisk-kemisk strukturforskning
• Koordinationskemi

Delområden inom fysikalisk kemi 
• Fysikalisk oorganisk kemi
• Computational chemistry
• Termodynamik och kinetik
• Kemiska undersökningar i samband 

med problemavfall och miljö- 
teknologi

• Tillämpad fysikalisk kemi

Delområden inom organisk kemi 
• Syntetisk kemi
• Polymerkemi
• Organisk-analytisk kemi

Delområden inom strukturkemi
• Mass- ja NMR-spektrometriska 
strukturbestämningar och analytiska 
tillämpningar
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E-mail: sari.kilpimaa@oulu.fi

Toivo Kuokkanen, docent
E-mail: toivo.kuokkanen@oulu.fi

Speciallaboratorier 
Vid Spårämneslaboratoriet är är mätteknikerna främst ICP-OES, ICP-MS 
och GF-AAS. Behandling av fasta prover sker främst med mikrovågsugn. I 
laboratoriet finns också renutrymmen för provbehandling. 
Vid Massalaboratoriet karakteriseras bland annat utgångs-, mellan- och 
slutprodukter för utveckling av syntesprocesser. NMR-laboratoriet gör 
strukturbestämningar av organiska och oorganiska föreningar. 

Mer information: www.oulu.fi/chemistry
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