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Prerequisits
- The student must possess Bachelors degree in Sciences or Biosciences, preferred Chemistry, Material
Science, Nano-science, Biotechnology or Environmental Sciences
- Intermediate english level

Objectius
Advanced essential chemistry topics are studied for carrying out interdisciplinary chemical research.

Competències
Aplicar correctament les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar
problemes en l'activitat professional.
Definir conceptes, principis, teories i fets especialitzats de les diferents àrees de la Química.

Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar l'esmentada
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Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar l'esmentada
informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
Innovar en els mètodes de síntesi i anàlisi química relacionats amb les diferents àrees de la Química.
Proposar alternatives per a la resolució de problemes químics complexos de les diferents especialitats
químiques.
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar terminologia científica en llengua anglesa per argumentar els resultats experimentals en el
context de la professió química.
Valorar la responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement en l'àmbit de la Química
Industrial i la Investigació Química.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar correctament les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar
problemes en l'activitat professional.
2. Aplicar estratègies d'anàlisi química per a l'estudi de sistemes específics.
3. Caracteritzar interfases i descriure les reaccions químiques en superfície
4. Elucidar l'estructura de compostos químics complexos a partir de tècniques apropiades d'anàlisi
química i de determinació estructural.
5. Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar l'esmentada
informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
6. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
7. Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
9. Reconèixer processos catalítics especials aplicats a la síntesi.
10. Reconèixer propietats de dissolvents convencionals, líquids iònics i fluids supercrítics.
11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
12. Utilitzar diferents tècniques de microscòpia i espectroscòpia per a l'estudi de materials i biomolècules
13. Utilitzar mètodes numèrics en l'estudi de reaccions químiques
14. Utilitzar terminologia científica en llengua anglesa per argumentar els resultats experimentals en el
context de la professió química.
15. Valorar la responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement en l'àmbit de la Química
Industrial i la Investigació Química.

Continguts
- Chemical speciation, non destructive analysis, miniaturization
- Chemometrics
- Surface chemistry (heterogeneous catalysis, self-assembled monolayers)

- Conventional and non-conventional solvents
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- Conventional and non-conventional solvents
- Applications of computational techniques in chemistry.
- Structure determination in chemistry (NMR, EPR, Microscopy)
- Synthesis and catalysis (Basic principles and strategies in the design of organic synthesis, Stereoselective
synthesis, Homogeneous catalysis, Non-aromatic and aromatic carbo- and heterocycles, Total synthesis)

Metodologia
Design and train of oral presentations
Theorical and excersise lectures
Collaborative activities and seminars

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

63

2,52

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15

6

0,24

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15

130

5,2

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15

Tipus: Dirigides
Theorical and excersise lectures
Tipus: Supervisades
Collaborative activities and seminars
Tipus: Autònomes
Design and train of oral presentations

Avaluació
- Every professor decides the number and typology of evaluation activities: oral presentations,
written exams, delivery of discussed articles, small tests...
- The final mark of the module will be the sum of the mark of every professor multiplied by the
percentage of his classes in the total teaching of the module.
- The marks of the written exams must be above 4 in order to average with other marks of the
professor and/or the module.
- There will be a period in January to repeat written exams with marks under 5. In the case of exams
under 4 will be mandatory to the student, in case of exams between 4 and 5 would be optional to
the student.
- In the case that a student will not arrive to a 4 mark after the retaking exam in January, the coordinator
of the module could decide to average this mark with the rest of the module. However, this option can
only be considered for two written exams in the whole master.
- The marks of other evaluations activities (i. e. oral presentations) will average with the rest of the
marks of the professor/module independently of the value. There will not be option of repeating these
other evaluation activities.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Exams, oral presentations and reports

x

26

1,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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