KEMI- OCH
BIOTEKNIK
300/180hp

Du som väljer en kemi- eller bioteknisk utbildning kan
sysselsätta dig med vardagsnära produkter eller forska
i teknikens absoluta framkant. Du kan arbeta med stora
industrialiserade processer eller ägna dig åt nanopartiklar.

Välkommen till ett utbildningsområde som bubblar av idéer och möjligheter. Det finns
otroligt mycket att göra – energifrågan, miljöfrågan, maten, hälsan och livskvaliteten –
överallt har kemi- och biotekniken stora utmaningar att lösa. Det som krävs av dig är
ett intresse för livets allra minsta beståndsdelar och en stor portion nyfikenhet, att du
alltid fortsätter ställa frågan – finns det ett bättre sätt?

DINA LÄRARE JOBBAR MED
UTMANINGARNA VARJE DAG

VARSÅGOD –
MASKINPARKEN ÄR DIN

Du som läser kemi- eller bioteknik på
Chalmers blir undervisad av människor som
forskar i frontlinjen. Mellan föreläsningarna
jobbar de med att lösa svåra utmaningar.
Kanske söker de efter solceller som både
är effektiva och billiga att tillverka. Kanske
är de på jakt efter ett bättre sätt att använda
de fantastiska molekyler som våra skogar är
fulla av. Under terminernas gång kommer ni
att lära känna varandra. Vem vet, om några
år kommer ni kanske att forska tillsammans?

Glöm skolmikroskopet. Det var bara en leksak. Här jobbar vi med de riktigt avancerade
instrumenten – NMR, elektronmikroskopi,
laserspektroskopi etc. Det är både dyra
och känsliga apparater, men du kommer
att få tillgång till dem under din utbildning.
Och det gäller inte bara på mikroskalan. Du
får även arbeta teoretiskt och praktiskt med
stora labbutrustningar och göra mätningar i
industriskala.

FRAMTIDSJOBBEN ÄR HÄR!

Rapporter visar att det finns goda chanser
att få jobb inom kemiområdet i framtiden*.
En anledning är att det är så stor variation
på yrken och arbetsuppgifter. Du kan arbeta
med drivmedel, livsmedel, nya material
eller miljöfrågor. Du kan jobba i kostym,
labbrock eller blåställ, på privata företag
eller i offentlig verksamhet. Vill du ha en
flygande start på ditt yrkesliv så är kemioch bioteknik på Chalmers en bra början.
Välkommen.

* SACO Framtidsutsikter, nov 2013

Linda packar resväskan, om några timmar lyfter planet mot Asien
för tre veckors semester. Engagerat berättar hon om sitt jobb som
processingenjör på Södra Cell samtidigt som hon kollar passet
och räknar valuta. Ingenjörer utvecklar gärna de färdigheterna;
simultankapacitet, stort fokus, professionellt utförande
och att hålla deadlines. Vi pratar förnyelsebar energi,
nyheter inom branschen och frihet under ansvar.
Och om hur en riktigt bra utbildning ger henne
möjlighet och råd att resa dit hon vill.

I den här branschen händer det mycket nytt
just nu. Det handlar inte längre om bara
papper och tidningar. På Södra Cell letar
vi lösningar till nya produkter där pappersmassan är basen. Vi har tagit fram en ny
produkt, DuraPulp, som består av förnyelsebar biopolymer och cellulosafiber som går
lätt att forma. Den kan användas till exklusiva och mer miljövänliga förpackningar för
till exempel mobiltelefoner. Utmaningarna
är många. För att ligga i framkant planerar
vi att bygga ut fabriken. Hur påverkar satsningen energibalansen? Det är sådant jag
är med och räknar ut.

går inte att blunda för det längre. Hur kan
jag som enskild person göra skillnad? Att få
jobba med förnyelsebar energi kändes helt
rätt. Jag ser till att vi använder oss av så lite
energi som möjligt när vi producerar vår
massa. Överskottsenergin kan vi använda
till att göra el, fjärrvärme, pellets och torkad
bark som säljs och används som biobränsle.
Hälften av veden blir pappersmassa och
hälften blir energi. Energin används i vår
process i form av värme och även till att
tillverka grön el.

NU KAN JAG GÖRA SKILLNAD

Att det blir en energieffektiv process med
så få avbrott som möjligt hänger på mig
och mina kollegor. Bruket är som en stor
organism – om en del är sjuk så förstör det
hela processen. Vi pratar om en produktion av 1300 ton pappersmassa per dygn.
Havererar något blir effekterna väldigt stora.

Kombinationen att få jobba med utveckling och bidra till en bättre värld finns här
på Södra Cell. För det var det här med
växthuseffekten som fick mig att tänka till
ordentligt när det gällde val av utbildning.
Vi är på väg att förstöra för oss själva – det

EN STOR PORTION FRIHET

I det här jobbet har jag ett stort ansvar
– något jag gillar och tycker är lite skrämmande på samma gång. Men med en bra
utbildning i ryggen så fixar jag det. Jobbet
är ett lagarbete, en hel del möten, analyser,
kontroller, mycket problemlösning och en
stor portion frihet. Frihet att ha ett jobb
med möjlighet till att göra karriär – och att
resa. Det gör jag ofta tillsammans med min
pojkvän som jag träffade under studietiden
på Chalmers.

PRODUKTION AV 1 300 TON
PAPPERSMASSA PER DYGN

NAMN

Linda Rudén
UTBILDNING CHALMERS

Kemiteknik 300 hp
JOBBAR MED

Processingenjör på
Södra Cell Värö

”Jag ser till att vi använder oss
av så lite el som möjligt när vi
producerar vår massa”
– Linda Rudén

Han har varit med om det, det där ögonblicket som är envisa och målmedvetna
forskare förunnat. Teamet samlat framför skärmen, spänningen i luften, flera år
av forskning som under några timmar på forskningsanläggningen Swiss Light
Source behandlas och omvandlas till konkreta resultat. En molekylstruktur som
visar hur allt faller på plats. Att det nu går att förstå orsakerna
bakom den obotliga sjukdomen och därmed göra det lättare
att ta fram botemedel. En känsla av sann glädje. Pontus
slår minst sagt ett slag för mänskligheten som forskare
på membranproteiner.

Nästan allt som sker i våra kroppar utförs
av proteiner – cellernas arbetshästar. Alla
celler har membran som skydd. Vi vet att
proteinerna i membranen är viktiga, men
inte hur alla fungerar eller varför de är så
viktiga. Min forskning kretsar runt detta
och jag försöker sedan några år tillbaka få
klarhet i en viktig detalj – hur transporten av
koppar sker över cellerna. Vi behöver koppar, annars dör vi. Men blir koncentrationen
alltför hög – eller för låg, slås kroppen ut.
En obalans kan leda till två dödliga sjukdomar; Menkes och Wilsons. En på 100 000
personer föds sjuk och dör. Det är en för
mycket. För två år sedan lyckades vi ta reda
på hur ett sådant protein ser ut och nu kan
vi börja förstå vad som gått fel och hur vi
kan påverka symtomen hos patienterna.

Vi vet att det finns över 10 000 olika membranprotein i våra kroppar men bara hur cirka
20 av dem ser ut i detalj. Så som forskare
inom det här området har man att göra ett
bra tag.
FORSKNINGSLEDARE

Jag var intresserad av biokemi och DNA
redan på gymnasiet och visste precis inom
vilket område jag ville verka. Min handledare under doktorandutbildningen var den
som öppnade upp forskarvärlden för mig.
Han var otroligt kreativ och inspirerade
mig enormt mycket. Och ett möte med
Nobelpristagaren Roderick MacKinnon fick
mig att förstå hur viktigt det är att ställa rätt
frågor. Nu är forskning min stora passion.
I början stod jag mycket i labbet. Sedan
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Pontus Gourdon
UTBILDNING CHALMERS

Bioteknik, Doktorandtjänst och
forskarutbildning Chalmers
JOBBAR MED

Leder en forskargrupp i ett
framstående laboratorium
i Århus, Danmark.
Framöver även grupper i
Köpenhamn och Lund.

tre år leder jag en grupp med kollegor från
sex olika länder. Jag har fått anslag på fem
år för att arbeta helt självständigt och när
tiden är ute ska jag kunna presentera en
lösning. Min forskning är nyfikenhetsdriven;
jag bestämmer själv vad jag vill forska om.

Detaljerade 3D-modeller av
proteinerna kan beräknas
från diffraktionsmönster som
insamlas från frysta prov på
forskningsanläggningar som
t.ex. Swiss Light Source.

MÖTER ANDRA SYNSÄTT PÅ LIVET

Att få jobba och umgås med människor
från olika kulturer ger mig andra synsätt
på livet. Min kinesiska kollega till exempel,
jobbar hårt för att kunna åka tillbaka till
Kina för att ta hand om sina föräldrar. Till
honom blev jag också bjuden på bröllop
i inre Kina. Dagarna fylls av intressanta
diskussioner om både forskning och livet i
stort och smått. Kan inte tänka mig något
bättre jobb.

Jag tittar ut över den långa, vita, orörda strandremsan och säger spontant till
min indiske samarbetspartner ”Hit skulle ni kunna locka massor av turister”.
”Vi är inte intresserade av det”, svarar han. ”Vi lever bra här och ser inte lyckan i
det materiella”. Med den insikten går vi hem till hans enkla stenhus
och äter en spartansk middag uppdukad på jordgolvet.
Och jag tänker att rikedom är att uppskatta det lilla
och komma en annan människa nära.

En sak står mycket klart för mig; Jag som
kommer från Sverige – det är jag som är ett
undantag i världen. I länder som till exempel
Indien lever så många fler på ett annat sätt
än vi. Kanske det rätta? I den livsfilosofin
försöker jag hänga kvar och bidra med det
jag kan för att människor ska få leva fritt i
sin egen miljö – utan gifter och förstörelse.
Grunden till problem handlar ju så ofta om
okunskap. Där kan jag dela med mig av min
kompetens. Som ingenjör kan jag påverka
på plats – det är en mycket upplyftande
känsla.

Efter utbildningen läste jag flera olika kurser
och knöt ihop säcken genom att kombinera metoder inom miljösystemanalys och
konflikthantering. Ett för mig nytt ämne
”miljökonflikt” förde mig till en affärsidé och
starten av mitt företag Miljögiraff. Jag befinner mig ofta ute i myllan, bland skövlade
regnskogar och bomullsfält. Mitt i konflikten mellan boskapsskötare, regeringar och
odlare. Där är det ”hands on” och samling
runt problemet som gäller. Inte alltid så
enkelt. Men formeln för problemlösning –
från Chalmers – sitter i ryggmärgen.

FÖRETAG INOM MILJÖKONFLIKTER

JAG BEHÄRSKAR KAOS

Redan från början visste jag att min utbildning skulle leda till något viktigt – men jag
hade inte riktigt grepp om just vad. En kurs i
Toxikologi – läran om gifterna – ledde in mig
på en väg med inriktning mot miljö.

Som ingenjör har jag fått lära mig att varje
problem är en utmaning. Därför kan jag känna
mig bekväm i situationer som för andra kan
verka kaotiska. Det är tydlighet som gäller
när ett samarbete ska etableras för att till

exempel förvalta en naturresurs på bästa sätt.
Det är stora frågor och jag har kunder som
SIDA, UD och FN. Uppdrag som förpliktigar.
Även när tiderna förändras och nya begrepp
ska utformas, förstås och spridas har jag
lätt för att skapa ordning och hitta helheten.
Idag börjar vi prata mer och mer om vikten
av cirkulär ekonomi – att länka samman
glappet mellan ekonomin och ekologin. Vi
behöver hitta slutna system – företag måste
ställa om sin produktion och tillverka saker
i material som går att återanvända igen.
Volvo har redan en lastbilsmotor som tillverkas enligt den principen. Vi kommer att få
se mycket av det i framtiden, eftersom det
är en helt nödvändig utveckling.
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Egen företagare, Miljögiraff
80% av produktrelaterad miljöpåverkan avgörs redan i
designfasen. Miljögiraff skapar nya spännande lösningar
med ledning av cirkulär ekonomi.

Sierre Leone, ett land sargat av slaveri och konflikter. Många försörjer sig på sopberget,
med alla risker det innebär. I ett lyckat projekt sammanförde vi kommun, företag och
materialsamlare i ett strukturerat samarbete. Vi ska nu göra ett liknande i Kenya.

DÄRFÖR SKA DU LÄSA

Är du sugen på att läsa kemi- eller bioteknik så finns det många goda skäl att välja
Chalmers. Vi utbildar med betoning på teknik. Det innebär att du får ett industriellt
perspektiv som gör dig attraktiv för framtida arbetsgivare.
Chalmers och Göteborg är omgivet av intressanta företag som jobbar med
kemi- och bioteknik. Vi har goda relationer med dem alla. Det ger dig chansen att
bygga upp ett bra nätverk under din studietid. Sist men inte minst så är namnet
Chalmers på examensbeviset värt någonting, både här hemma och ute i världen.

Du som väljer att läsa kemi- och bioteknik
på Chalmers får breda kunskaper som ger
dig en stor valfrihet inför framtiden. För att
du ska få en stabil grund att stå på, satsar
vi hårt på matematik och naturvetenskap.
Det ger dig goda förutsättningar för att du
framgångsrikt ska kunna fördjupa dig och
sätta dig in i nya områden.
STYRKAN SITTER I TEKNIKEN

På Chalmers har vi alltid en betoning på
teknik. Våra studenter ska inte bara veta
vad som händer i ett provrör, utan också
hur man överför det till en industriell skala.

Oavsett vilken av våra kemi- och bioteknikinriktade utbildningar du väljer, så får du ett
rejält paket kemiteknik med dig i bagaget.
STARK FORSKNING I RYGGEN

En stor högskola som Chalmers har också
en stark och aktiv forskningsverksamhet.
Internationellt aktiva forskare bidrar till att
sätta Chalmers på världskartan och det främjar även undervisningen. Chalmers har ett
internationellt upplägg på utbildningar och
masterprogram. Väljer du att läsa högskoleingenjörsutbildningen så finns det alltid möjlighet att gå vidare på en civilingenjörsutbildning.

UTBILDNING MED NÄTVERK

Chalmers ligger strategiskt placerat i en
region med kemi- och bioteknisk verksamhet inom en rad olika branscher. Här
finns till exempel företag som jobbar med
läkemedelsutveckling och medicinteknik,
petrokemisk industri, skogsindustri, fordonsindustri och livsmedelsindustri. Inom
vår forskning samarbetar vi mycket med
företag både lokalt och internationellt. Det
ger dig som student chansen till spännande examensarbeten och ett värdefullt
nätverk för framtiden.

FYRA UTBILDNINGSVÄGAR

VILKEN VÄG PASSAR DIG?

KEMITEKNIK 180 hp

KEMITEKNIK 300 hp

KEMITEKNIK MED FYSIK 300 hp

BIOTEKNIK 300 hp

”JAG HAR FÅTT ETT STÖRRE
SJÄLVFÖRTROENDE”

”MED ETT STORT INTRESSE FÖR KEMI
KOMMER MAN LÅNGT”

”VI ÄR SOM EN STOR FAMILJ,
STÄMNINGEN ÄR JÄTTEBRA”

”JAG VILL FORSKA OM NYA SÄTT ATT
BOTA SJUKDOMAR PÅ”

Guang Yun Gao, 34 år, läser Kemiteknik 2:a året

Erik Rilby, 23 år, läser Kemiteknik 3:e året

Sandra Jonsson, 22 år, läser Kemiteknik med fysik 4:e året

Alexander Radenkovic, 23 år, läser Bioteknik 3:e året

För sju år sedan bodde jag i Kina och hörde om Chalmers för första
gången. Senare flyttade jag till Sverige. Här läste jag in gymnasiet,
lärde mig svenska och funderade på vad jag ville bli. Då kom jag ihåg
Chalmers, googlade på några program och fastnade för kemi. Nu läser
jag andra året och det har varit minst sagt tufft – jag kämpar både med
svenska och engelska språket. Men jag har bestämt mig för att lyckas.
Mina lärare är jättebra, de lärde mig sätta korta mål i början, så att jag
14%
17%
tydligare kunde se mina framsteg. De har tid och tålamod
med mig. Jag
4%
har fått ett mycket bra självförtroende genom att komma så här långt –
klarar jag detta, så klarar jag allt. Det allra viktigaste
för mig är att26%
jag vet
11%
att utbildningen ger mig ett riktigt bra jobb i framtiden.
4%
24%

Chalmers var ett självklart val, de har en av Sveriges bästa kemiutbildningar. Jag fastnade för ämnet när jag läste 3:e året på gymnasiet.
Hade egentligen inte så mycket kemikunskaper, men kompenserar med
ett stort intresse och pluggar lite hårdare. Den tekniska aspekten är
intressant – jag gillar att räkna på saker som jag kan se i verkligheten.
Hur jag än nischar mig vet jag att jag kommer att få ett intressant jobb i
framtiden; inom petroleumindustrin eller kanske på en försäljningsavdelning. Behovet av ingenjörer inom kemiteknik är stort, det känns tryggt.
Studentlivet är kul, jag har varit med i kårfullmäktige, sektionsstyrelsen
och Chalmersspexet. Missa inte Spexkalaset, det är mitt tips!

Jag tycker faktiskt att utbildningen är så mycket roligare än den låter.
Tillämpningen av kemi är det jag verkligen gillar – och det är just vad kemiteknik handlar om. Kan se mig själv jobba inom till exempel pappersindustrin. Konkreta saker som att man hugger ner ett träd och ut kommer
skrivpapper, omslagspapper och massa andra sorters papper – av bara
en träbit. Hela den processen fascinerar mig. Vi pluggar mycket, men
det finns tid för annat också. Jag är från Småland och har fått många
12%festar, tränar på
nya vänner här på Chalmers. Nu hänger vi tillsammans,
27%
fysiken och annat kul. Vi är som en stor familj och stämningen är jättebra.

Bioteknik är ett nytt område som utvecklas mycket fort, det tyckte jag
lät spännande. Nu när jag pluggar här visar det sig att ämnet är så
mycket större än jag trodde från början. Konstgjorda artärer, DNA,
genterapi, hur celler funkar i kroppen, nya sätt att bota sjukdomar på
– det är sånt som intresserar mig. Min plan är att forska i ämnet när
jag pluggat klart. Chalmers ger mig en mycket stabil grund att stå på
och ett speciellt ingenjörstänk. Man lär sig arbeta systematiskt, hitta
problem och sätt att lösa dem på. Sen gillar jag alla grupparbeten och
det intensiva studentlivet. Det gör det lätt att träffa kompisar. Jag är
med i en förening som lagar mat och sen klättrar jag på klätterlabbet
några gånger i veckan.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

UTBILDNINGENS INNEHÅLL (DE FÖRSTA TRE ÅREN)
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5% Fysik

4% Bioteknik

16%

25% Matematik

27% Matematik

18% Kemi
9% Kemiteknik

25% Kemiteknik
4%

16%
25%

13% Valfria kurser, kandidatarbete

17% Valfria kurser, examensarbete,
näringslivssamverkan
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3% Miljö & hållbar utveckling

4% Miljö & hållbar utveckling

7% Fysik

16% Fysik

21% Bioteknik & molekylärbiologi

12% Valfria kurser, kandidatarbete

17% Valfria kurser, kandidatarbete

14% Matematik
Kemiingenjören
hittar man i många olika roller – i vit rock på labbet,
26%i produktionen
Kemi
i overall
eller i kostym som t ex försäljare.

20% Matematik
I kemitekniken
lär du dig hur processerna fungerar, t ex hur man optimerar
27%
Kemi
energi
användningen
i en fabrik.

27% Matematik
Kunskaper
i fysik kombinerat med matematiska modeller ger dig ett kraftfullt
16%
verktyg
förKemi
att lösa kemiska och kemitekniska problem.

25% Matematik fokuserar på kemi, enzymer och levande celler inom
Bioteknikprogrammet
18% Kemi
industriell
och medicinsk forskning, utveckling och produktion.

24% KOMPLETTERA
Kemiteknik
DU KAN
DIN HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING
Miljö FORTSÄTTA
och hållbar utvecklnig
OCH 4%
SEDAN
LÄSA PÅ ETT MASTERPROGRAM.

26% Kemiteknik
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
AVSLUTAS MED ETT VALBART
9% Miljö & hållbar utveckling
MASTERPROGRAM.

25% Kemiteknik
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
AVSLUTAS MED ETT VALBART
4% Miljö & hållbar utveckling
MASTERPROGRAM.

9% Kemiteknik
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
AVSLUTAS MED ETT VALBART
3% Miljö & hållbar utveckling
MASTERPROGRAM.
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MER OM STUDIER &
MASTERPROGRAM
HÖGSKOLE INGENJÖR

CIVILINGENJÖR

KOMPLETTERING

KANDIDAT

MASTER

ÖVRIGA SÖKANDE

HÖGSKOLE- ELLER CIVILINGENJÖR,
VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD?

Den tydligaste skillnaden är utbildningens
längd. Högskoleingenjör blir du efter 3 år
(180 hp) och civilingenjör blir du efter 5 år
(300 hp). Du som väljer en civilingenjörsutbildning kommer att läsa på en mer teoretisk nivå, bl.a. mer matematik och fysik. Du
förbereds för ett yrkesliv inom forskningsoch utvecklingsverksamhet. Som högskoleingenjör får du en mer näringslivsanknuten
utbildning med ett större fokus på praktiska
kunskaper.

SÅ BLIR DU CIVILINGENJÖR

SÅ BLIR DU HÖGSKOLEINGENJÖR

Först läser du en grundläggande del på
180 hp, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Efter det kan du kvittera ut din
kandidatexamen. Sedan är det dags för
den avslutande delen av din utbildning –
masterexamen. Den omfattar 120 hp, dvs
två års heltidsstudier. Masterprogrammet
innebär att du fördjupar dig inom ett eller
ett par ämnen som du är särskilt intresserad av. Din kandidatexamen gör att du
kan välja att läsa din master var du vill – i
Sverige eller utomlands.
På Chalmers erbjuder vi ett antal masterprogram som är anpassade till våra kandidatutbildningar och leder till civilingenjörsexamen. De är öppna för sökande från hela
världen och all undervisning sker på engelska.

Som högskoleingenjör får du din examen
efter 180 högskolepoäng, vilket motsvarar
tre års heltidsstudier. Sedan är du redo
för att gå ut i arbetslivet. Skulle du, under
utbildningens gång eller senare i livet,
komma fram till att du vill läsa vidare inom
kemiteknikområdet, så finns det möjlighet
till det. Viss komplettering kommer då att
krävas för att uppfylla behörighetskraven
till masterprogrammen och för att kunna få
ut en civilingenjörsexamen.

HÄR ÄR VÅRA VALBARA MASTERPROGRAM
BIOTEKNIK

KEMITEKNIK MED FYSIK

KEMITEKNIK

Biomedical Engineering
Biotechnology
Complex Adaptive System
Engineering Mathematics and Computational Science
Entrepreneurship and Business Design
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap (ger både ämneslärar- och
civilingenjörsexamen)
Materials Chemistry and Nanotechnology
Nanotechnology

Applied Mechanics
Applied Physics
Complex Adaptive Systems
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap (ger både ämneslärar- och
civilingenjörsexamen)
Materials Chemistry and Nanotechnology
Nanotechnology
Nuclear Engineering
Physics and Astronomy
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics

Biotechnology
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap (ger både ämneslärar- och
civilingenjörsexamen)
Materials Chemistry and Nanotechnology
Nanotechnology
Nuclear Engineering
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics
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STUDIEVÄGLEDARE:
Catarina Olsson, catarina.olsson@chalmers.se

STUDIEVÄGLEDARE:
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Med reservation för ändringar.

Med reservation för ändringar.

Med reservation för ändringar.

300 hp (civilingenjör)

300 hp (civilingenjör)

300 hp (civilingenjör)

Chalmers vision handlar om att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och
utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med
omvärlden. Vi har omkring 10 000 studenter och 2 650 anställda.
Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sedan starten 1829, helt enligt
William Chalmers motto; Avancez!
Allt du behöver veta finns på www.chalmers.se
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