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2 Fastställande av föredragningslistan 
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7 Meddelanden 

8 Övriga frågor 
 

Enligt uppdrag  

 

Eva Lindblad 
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Genetik  
(Genetics) 

SCB-kod 10609 
 
Bestämmelser som är gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska 
högskolan, LiU, finns i fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. Vissa 
övergripande bestämmelser finns även i LiU:s lokala regelverk samt i den nationella 
högskolelagen samt högskoleförordningen. Vissa bestämmelser finns också i den 
gemensamma delen av institutionens, IFM:s, allmänna studieplan för utbildning på 
forskarnivå. 

Ämnesbeskrivning 
Inom genetik studeras geners funktion, reglering och evolution. Vidare ingår molekylär 
genetik samt populationsgenetik. Forskningen inom ämnet behandlar landväxters 
evolution, domesticering och förädling av växter och djur samt populationsgenetik hos 
växter. Företrädesvis används etablerade modellsystem, liksom olika lantbruksväxter och 
historiskt material för dessa arbeten. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen anges i inledningen av fakultetens 
Studiehandbok samt i högskoleförordningens examensordning.  

Utbildningen syftar till att ge såväl breddad som fördjupad kunskap inom genetik. 
Utbildningen är knuten till pågående forskningsprogram inom ämnet och ska ge teoretisk 
och praktisk kunskap inom modern avancerad genetik.  

Examenskrav 
Utbildning på forskarnivå i genetik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen.  
Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 
högskolepoäng varav kurser och andra prov motsvarar studier om minst 30 högskole-
poäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 90 högskolepoäng. Doktorsexamen 
omfattar 240 högskolepoäng varav kurser och andra prov motsvarar studier om 60 
högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 högskolepoäng. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 
Studiehandbok för utbildning på forskarnivå.  

Särskild behörighet 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i genetik är den som har fullgjort kurs-
fordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området för forskar-
utbildningsämnet. Den sökande skall ha genomfört ett större arbete (examensarbete) med 
en omfattning om minst 30 högskolepoäng inom ett område som är relevant för 
forskarutbildningsämnet.  

Urval 
Detaljer om hur urvalet görs anges i respektive utannonsering. 

Utbildningens genomförande 
För ämnet genetik är kurskravet minst 60 högskolepoäng för doktorsexamen och minst 30 
högskolepoäng för licentiatexamen. Avhandlingsdelen utgörs av 180 högskolepoäng  
(doktor) respektive 90 högskolepoäng  (licentiat). 

Fördelning av kurspoäng görs enligt följande. För doktorsexamen, totalt 60 hp: 
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–  Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuellt tillgodoräknade moment). 
– Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 
– Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna från och med 1 

juli 2007) 
 

För licentiatexamen, totalt 30 hp: 

– Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl eventuellt tillgodoräknade moment) 
– Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 
– Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna från och med 1 

juli 2007) 

Kurser och andra poänggivande moment 
Förutom de av de av institution och fakultet anvisade allmänna kurser som ingår i 
utbildningen, bör allmänna kurser i statistik och vetenskaplig publicering ingå. Samtliga 
studerande antagna efter 30 juni 2007 ska för att få examen ha genomgått en av fakulteten 
beslutad obligatorisk kurs i vetenskapsteori/ metodik/etik om 6 högskolepoäng, eller 
bedömts ha motsvarande kompetens. 

Kärnämneskurser anpassas till den särskilda forskaruppgift som den studerande har, men 
som exempel kan nämnas kurser i funktionell genomik och molekylärgenetiska metoder 
(t.ex. realtids-PCR, microarrayanalys). Omfattning och inriktning av kärnämneskurser 
bestäms av handledaren och doktoranden i samråd. 

Under det första året ska den studerande författa en introduktionsuppsats. Denna ska ge 
en litteraturöversikt över forskningsområdet, samt idéer kring den egna forskningen, och 
ska omfatta ca 10 sidor text (5 sidor för licentiat). För denna uppsats ges 10 hp (5 hp för 
licentiat), som inräknas i kärnämnesdelen. 

Den studerande ska följa biologiavdelningens seminarieserier för att få en överblick över 
det biologiska forskningsfältet, samt vara aktivt delaktig i doktorandseminarieserien. 
Aktivt deltagande består av att presentera ett eget seminarium per läsår samt vara aktivt 
deltagande i övriga seminarier. Fullgjord seminarieserie ger 10 hp (5 hp för licentiat). 

Även kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom sommarskolor, kan inkluderas, 
likaväl som självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter som 
symposier, seminarier, konferenser, etc kan ingå. Den närmare planeringen av kurser och 
andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras i den individuella 
studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). För godkänd 
kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig eller muntlig.  

Avhandling 
Utbildning på forskarnivå avslutas med författande och presentation av en vetenskaplig 
uppsats (”licentiatavhandling”) eller doktorsavhandling vid ett licentiatseminarium 
respektive en disputation. Avhandlingen ska författas på engelska och bestå av en 
sammanläggning av ett antal manuskript, plus en inledande ramberättelse. För licentiat-
avhandlingen fordras normalt 2–3 manuskript och för doktorsavhandling 4–6 arbeten. För 
doktorsavhandlingen bör flertalet av manuskripten vara publicerade eller accepterade för 
publicering. 

Övergångsbestämmelser 
Vid beslut om ändring av allmän studieplan skall den forskarstuderande normalt följa den 
studieplan som gällde vid antagningstillfället. Huvudhandledare och forskarstuderande 
kan i samråd besluta att i stället följa den nya studieplanen. Ett sådant beslut ska 
dokumenteras i den individuella studieplanen. 



Guidelines for the Formal Procedure at the Public Examination of a Doctoral Thesis at 
the Faculty of Science and Engineering, Linköping University 
Background 

In postgraduate education (doctoral studies; PhD studies) at the Faculty of Science and 
Engineering (the Institute of Technology) at Linköping University, the student completes 
a number of courses and writes a doctoral thesis. The nominal time for training is four 
years (full-time training) but the real period is generally  4.5 to 5 years, including part-
time teaching. The doctoral thesis has to be examined by an expert opponent and 
discussed at a public defence. The opponent is appointed by the Board of postgraduate 
studies. 

A Swedish doctoral thesis may consist of one monograph or of several reports or articles 
together with an introduction/summary. The dissertation has to be available in published 
form three weeks before the public examination. (A manuscript is sent to the opponent in 
advance). 

The Board of postgraduate studies also appoints a chairperson of the public examination 
and an examining committee (3 or 5 persons) to evaluate the thesis and the public 
defence. 

Regulations for the degree  

The goal of the doctoral program is to give the graduate student a broad overview of 
research methods and the present state of knowledge in the chosen subject and to develop 
her/his ability to perform and present independent research. The doctoral program leads 
to the degree of Teknologie or Filosofie or Ekonomie doktor (all equivalent to PhD). 

The quality of the doctoral thesis should be of the standard required to fulfil the scientific 
and formal criteria for publication in recognized international scientific journals. 

Public defence 

1. The examination is opened by the  chairperson, who welcomes those present and 
introduces the respondent, the opponent and the examining committee. 

2. The respondent should present corrections to the thesis. Only very essential corrections 
should be brought up and otherwise reference should be made to a detailed correction list 
that must be distributed before the public defence starts. 

3. Three different alternatives: A, B and C. 

A. The opponent begins with a short (about 10–15 minutes) popular presentation 
of the subject treated in the thesis where it is placed into context with current 
research. The presentation should be oriented to a general audience and not to 
experts in the field.   

The respondent continues with a presentation (around 30 minutes) of her/his 
thesis. 

The opponent points out the essential contributions made by the respondent, 
her/his strengths as well as her/his shortcomings, through a dialogue with 
her/him. It is essential that the respondent´s knowledge and understanding of the 
subject, and the accomplished projects, are displayed through a thorough 
questioning by the opponent. The discussion should primarily be focused on the 
accomplished projects during the PhD period. It is normal that the question 
period lasts 1–2 hours. Note that in contrast to the popular presentation in the 
beginning of the defence aimed on a general audience, the questioning part is 
aimed at the scientific level of the examining committee members who are 
typically active researchers and experts in the field of the thesis. 

 

B. The opponent begins with a short (about 10 minutes) popular presentation of 
the subject treated in the thesis. Then the opponent points out the essential 
contributions made by the respondent, her/his strength as well as her/his 
shortcomings, through a dialogue with her/him. It is essential that the 
respondent´s knowledge and understanding of the subject, and the accomplished 
projects, are displayed through a thorough questioning by the opponent. It is 
normal that the question period lasts 1–2 hours. 



C. The respondent begins with a presentation (30 minutes at the most) of her/his 
thesis. After this the opponent points out the essential contributions made by the 
respondent, her/his strength as well as her/his shortcomings, through a dialogue 
with her/him. It is essential that the respondent´s knowledge and understanding of 
the subject, and the accomplished projects, are displayed through a thorough 
questioning by the opponent. It is normal that the question period lasts 1–2 hours. 

4. The opponent ends with a summarizing judgement of the thesis. 

6. The chairperson invites comments and questions from the audience (including the 
examining committee), which should be answered by the respondent. 

7. The chairperson formally ends the public defence. 

8. After the public defence, the examining committee meets. The opponent and the 
supervisor participate in the meeting and state their views, but have no vote in the 
decision. The committee should consider the thesis as well as the public defence. The 
decision should be “pass” or “fail”. 

Summary 

The opponent should consider the following points: 

a) Is the quantity and quality of the respondent´s work representative of a 4 years full-
time doctoral training period? 

b) Are there any deficiencies in the thesis and the defence of it? 

c) What are the main merits of the thesis and the respondent (originality, scientific 
imagination, new methodology, new scientific information etc)? 
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