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Naturvetenskapliga fakulteten ledigkungör i en samlad satsning 14 st doktorandanställningar 
varav en anställning som;  
 
Doktorand i Organisk kemi - 12 (14),  
med temat ”karaktärisering av halogenbindningar” 
med placering vid Institutionen för kemi 
 
Det tvärvetenskapliga arbetet har övergripande målet att utveckla nya NMR metoder för att 
kvantifiera samt detektera svaga interaktioner i kemiska och i biologiska miljöer. Projektet 
omfattar organisk kemisk syntes av modellföreningar och studier med hjälp av avancerade 
spektroskopiska metoder. Anställningen kommer att ge en utmärkt möjlighet för doktoranden 
att lära sig multinukleär, multidimensional NMR spektroskopi och fördjupa sina kunskaper i 
såväl syntetisk som fysikalisk organisk kemi och struktur biologi. Arbetet kommer att genom-
föras vid Institutionen för kemi, Göteborgs universitet samt vid Svenskt NMR Centrum. 
Vidare information finns på webbsidan:  http://halogenbond.weebly.com/ 
 
Forskarutbildning 
Denna forskarutbildning leder till doktorsexamen i Naturvetenskap alternativt Naturvetenskap 
inriktning kemi och omfattar fyra års studier på forskarnivå. Institutionstjänstgöring som ex 
undervisning kan förekomma vilket kan förlänga doktorandperioden till sammanlagt fem år. 
 
Behörighetskrav:  
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 
1. Avlagt en examen på avancerad nivå inom kemi eller farmaci. 
2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på  
    avancerad nivå i ämnet kemi, läkemedelskemi eller farmaceutisk vetenskap. 
3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 
 
Bedömningsgrunder 
Sökande önskas ge bevis på praktiska och teoretiska kunskaper i: 
a) Syntetisk organisk kemi, inklusive praktisk erfarenhet av vanliga experimentella tekniker. 
b) Analytiska metoder inom organisk kemi: Separation och rening (HPLC, flash-kolonn- 
    kromatografi,syntes i mikro- och makroskala, massspektrometri, infrarödspektroskopi,  
    gaskromatografi). 
c) Användning av moderna NMR (magnetisk kärnresonans spektroskopiska)-metoder (hand- 
    havande avutrustningen såväl som tolkning av spektra och datadokumentation). 
d) Praktiska kunskaper inom peptidsyntes kommer att tillmätas stort meritvärde. 
e) Grundläggande kunskaper i fysikalisk organisk kemi och strukturbiologi är önskvärda. 
f)  Erfarenhet av undervisning på grundutbildningsnivå är önskvärda. 
 
 
 

  

http://halogenbond.weebly.com/


 
För mer information kontakta:  
Mate Erdelyi, tfn: 031-786 9033, e-post: mate@chem.gu.se 
Prefekt Gunnar Nyman, tfn: 031- 786 9035, e-post: nyman@chem.gu.se 
 
Ansökan  
Intresserade skickar in ansökan inklusive (1) en redogörelse över forskningsintresse, (2) 
meritförteckning (CV), (3) kopior på examensbevis, (4) en kopia av examensarbetet (eller 
preliminärt utkast därav), samt andra relevanta handlingar (t ex publicerade artiklar), och (5) 
rekommendationsbrev. Efter den första selektionen kommer möjlighet till intervju att erbjudas 
till de bäst meriterade kandidaterna. 
 
Ansökan märkt med ref nr skickas till:  
Göteborgs universitet 
Mate Erdelyi 
Institutionen för kemi 
412 96 Göteborg 
 
Märk ansökningshandlingarna med Ref nr: E 334 2857/10 
Ansökan skall vara inkommen senast 19 augusti 2010 
 
Fackliga representanter:  
SACO Martin Björkman, 031-786 3608 
SEKO Lennart Olsson, 031- 786 1173 
OFR-S Astrid Igerud, 031-786 1167 
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