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Kognitiva system 
/Cognitive Systems/  

SCB kod: 10204 

 

Ämnesbeskrivning 
Inom kognitiva system studeras naturliga och artificiella kognitiva system i deras fysiska och 

sociala miljöer. Dessa system karakteriseras av förmågan att uppnå specifika mål samt att upprätthålla 

kontroll och styrning i dynamiska miljöer. Praktiskt taget alla verksamheter i industriella samhällen 

involverar samverkande kognitiva system (joint cognitive systems) bestående av människor och 

artefakter. 

Ämnet omfattar analys, modellering, design och utvärdering av sådana system. Ämnesområdet är 

tvärvetenskapligt och bygger på bland annat datavetenskap, beteendevetenskap och systemteori. Av 

särskilt intresse är hur ny teknik påverkar systemfunktioner och arbetsvillkor. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildningen på forskarnivå i Kognitiva system har till syfte att utveckla tekniker och metoder som kan 

förbättra säkerhet och effektivitet i tillämpningar inom industriell processtyrning, tillverkning, handel, 

transport- och kommunikationssystem, krishantering m.m. Genom studierna ska doktoranden tillägna 

sig insikter och förmåga att hantera de olika begreppsmässiga beståndsdelarna i kognitiva system 

och bekanta sig med olika tekniker och metoder som kan användas för att strukturera och lösa 

problem inom området. 

Målet är att doktoranden ska utveckla en förmåga att självständigt kunna identifiera 

centrala frågeställningar inom ämnet samt att kunna utforma och realisera tillämpade lösningar.  

Examen 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Kognitiva system leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

Den senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 

högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 60 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 60 hp som leder till en licentiatavhandling i form av en vetenskaplig 

uppsats.  

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 90 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 150 hp som leder till en doktorsavhandling som ska försvaras vid en 

offentlig disputation.  

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 
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Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Kognitiva system är den som antingen har examen på 

avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet eller har fullgjort kursfordringar omfattande 

minst 60 högskolepoäng inom området för forskarutbildningsämnet. Av dessa 60 högskolepoäng ska 

minst 30 vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Till 

området för forskarutbildningsämnet hör kurser i kurser i tillämpliga delar av kognitionsvetenskap, 

informationsbehandling och systemanalys. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Kognitiva system ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Valet av och omfånget på kurserna i den gemensamma studiekursen i 

utbildningen är beroende av den studerandes förkunskaper och fastställs av handledaren. Studiekursen i 

ämnet Kognitiva system ska utformas så att ungefär hälften av poängen avser kurser som ger 

doktoranden bred kunskap och förståelse inom cognitive systems engineering och den andra hälften 

ger fördjupade kunskaper inom systemanalys, risk- och olycksanalys, kognitionsvetenskap och andra 

relaterade ämnen inom avhandlingsområdet. Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig 

metodik genom egen forskning, och genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik om 6 högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande 

kompetens. 

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). 

Undervisningen inom ramen för utbildningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, 

grupphandledning samt i form av individuell handledning. Doktoranden ska under studietiden ta del i 

den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och 

gästföreläsningar, eftersom detta ger en värdefull och viktig orientering som många gånger ej kan 

erhållas på annat sätt. Doktoranden ska efter påbörjandet av avhandlingsarbetet minst en gång per termin 

i ett seminarium eller liknande redovisa hittills nådda resultat och planerna för det fortsatta 

avhandlingsarbetet. Doktoranden ska delta på nationella samt internationella konferenser och presentera 

sin egen forskning. 

Den studerande bör bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. Doktoranden och 

handledaren ska fortlöpande samråda om forskningsarbetet. För såväl licentiat – som doktorsexamen 

skall resultatet av arbetet läggas fram i form av en avhandling, som kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av uppsatser. En doktorsavhandling ska visa 

intellektuell självständighet och ska kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin helhet eller i 

sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en internationell tidskrift 

av god kvalitet. 

Handledning 
Vid utbildningens början utses en huvudhandledare. Denne ska medverka vid planeringen av 

utbildningen samt vid valet av forskningsuppgift. Handledarens uppgift är att leda studierna och 

forskningen i anslutning till avhandlingen. Dessutom utses åtminstone en biträdande handledare. 

 


