
Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14.7/09  Forskarutbildningsnämnden 

 

Gemensam del av allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid 
Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM 

Mål för utbildningen 
Forskarutbildningen på IFM har till uppgift att ge de studerande ytterligare ämneskunskaper, färdigheter i 

forskningsmetodik och erfarenhet av forskning inom ett ämnesspecifikt eller interdisciplinärt forskningsområde 

som speglar samhällets behov av kunskapsutveckling och kvalificerad hög teknologisk kompetens. 
 
Denna utbildning syftar till att motsvara kraven från en kvalificerad nationell och internationell arbetsmarknad 

inom områden som undervisning, grundläggande och tillämpad forskning eller utvecklingsarbete och för tjänster 

som medför ledningsansvar inom såväl privat som offentlig sektor. 

 
Utbildningen består dels av kurser, litteraturstudier och seminarier, dels av träning för att erhålla adekvata 

färdigheter i planering och utförande av forskningsarbete. Redovisning av forsknings- resultat är också en viktig 

del av utbildningen. I enlighet med Högskoleförordningen 6 kap § 33 ska samtliga doktorander som undervisar i 

utbildningen på grundnivå också genomgå en inledande universitetspedagogisk utbildning eller på annat sätt 

förvärva motsvarande kunskaper. 

Utbildningen leder till avläggande av licentiatexamen och/eller doktorsexamen. 

Behörighet och urval 

Grundläggande behörighet 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

 

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kurs- fordringar om minst 

240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet 

förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakulteten kan för enskild sökande medge undantag från kraven på 

grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Särskild behörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning vid IFM är den som fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng 

på avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet. Den sökande skall ha genomfört ett större arbete 

(examensarbete) med en omfattning om minst 30 högskolepoäng, eller motsvarande omfattning, inom ett 

område relevant för forskarutbildningsämnet. 

För behörighet till forskarutbildning i ämnet Teoretisk fysik och kemi finns ytterligare särskilda behörighetskrav, 

se detta ämnes studieplan. 

Utbildningens genomförande 
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). 

Utbildning på forskarnivå vid IFM ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga examensmål.  

Utbildningen skall ge doktoranden en bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde. 
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Doktoranden skall förvärva en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i synnerhet i 

sin forskningsinriktning genom att exempelvis aktivt delta i fördjupningskurser inom sitt område. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och genom att genomgå 

en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas inom forskarutbildningsämnet genom att doktoranderna 

dels genomgår kurser i forskningsetik, dels deltar i seminarier/seminarieserie och konferenser inom sitt ämne 

och genom arbete tillsammans med forskargruppen och med samarbetspartners. 

Doktoranderna skall visa intellektuell självständighet genom att bland annat skriva en avhandling. 

 

Utbildningen är upplagd så att studierna normalt kräver fyra år för doktorsexamen och två år för licentiatexamen. 

Härvid förutsätts att de studerande dels har de förkunskaper som krävs, dels bedriver studier på heltid. Om 

undervisning är inkluderad i doktorandtjänsten, så kan utbildningen till doktorsexamen förlängas med upp till ett 

år, och till licentiatexamen med upp till ett halvår. Utbildningen består dels av kurser, dels av utarbetandet av en 

avhandling och litteraturstudier i samband med denna. 

Kurser 
Gemensamt för alla forskarutbildningsämnen vid IFM: 

Ett stort antal forskarkurser ges inom institutionen varje år. Många av dessa kurser är gemensamma för de olika 

ämnesinriktningarna. På grund av forskarutbildningsinriktningarnas olika karaktär, så krävs att kursvalet för den 

enskilda forskarstuderanden anpassas till dennes bakgrund och inriktning. Forskarstuderande kan tillgodoräkna 

sig relevanta kurser från avancerad nivå eller forskarnivå, som examinerats innan registrering som doktorand 

gjorts, med upp till hälften av det totala kurspoängkravet, dock maximum 30 hp, efter godkännande av 

handledare och forskarstudierektor. 

 

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). 

 

Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser ingå. En kurs i vetenskapsteori, metodik och 

etik, 6 hp, är obligatorisk för alla forskarstuderande. Vidare är en pedagogisk/ didaktisk grundkurs, om minst 3 

hp, obligatorisk för alla undervisande doktorander. Även kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom 

sommarskolor, kan inkluderas, likaväl som självstudier inom speciella områden. 

För godkänd kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan annan 

form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. 

Kurskravet varierar mellan olika forskarstudieämnen vid IFM: 90/60 hp för doktorsexamen samt 45/30 hp för 

licentiatexamen, och anges i studieplanen för respektive forskarstudieämne. Av dessa poäng, så finns det ett 

minimikrav avseende kärnämneskurser, som anges nedan. 

Icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, management) samt speciella verksamheter såsom 

symposier och seminarier etc. kan rapporteras in såsom forskarutbildningskurser. Kursvalet görs alltid i samråd 

med handledaren. 

Ämnen med kurskrav minst 90 hp (dr) /45 hp (lic) 
Kurskravet är minst 90 hp för doktorsexamen, och minst 45 hp för licentiatexamen för följande 

forskarutbildningsämnen vid IFM: 

Halvledarfysik, Materialvetenskap samt Teoretisk fysik och kemi. 

Avhandlingsdelen utgörs av 150 hp (doktor) respektive 75 hp (licentiat). 
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Fördelning av kurspoäng för doktorsexamen (minst 90 hp): 

 Minst 68 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment)    

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt) 

Fördelning av kurspoäng för licentiatexamen (minst 45 hp): 

 Minst 30 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment)    

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt) 

Ämnen med kurskrav minst 60 hp (dr) /30 hp (lic) 
Kurskravet är minst 60 hp för doktorsexamen, och minst 30 hp för licentiatexamen för följande 

forskarutbildningsämnen vid IFM: 

Bioinformatik, Kemi, Biomolekylär och organisk elektronik, Biosensorer och bioelektronik, Teoretisk biologi, 

Bioteknologi, Biologi, Molekylär fysik, Tillämpad fysik, Tillämpad optik samt Ytors fysik och kemi. 

Avhandlingsdelen utgörs av 180 hp (doktor) respektive 90 hp (licentiat). 

Fördelning av kurspoäng för doktorsexamen (minst 60 hp): 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment)    

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt) 

Fördelning av kurspoäng för licentiatexamen (minst 30 hp): 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment)    

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt) 

Avhandling 

a) Doktorsavhandling 
Omfattningen av den vetenskapliga undersökningen skall motsvara cirka 2,5–3 års forskningsarbete på heltid. 

Resultatet av undersökningen framläggs i en doktorsavhandling, vilken kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser. 

 

Avhandlingen skall kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå att den i sin helhet bedöms uppfylla rimligt ställda 

krav för att antas till publicering i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. Beträffande avhandlingens 

framläggande och disputation förfares enligt allmänna föreskrifter. 

b) Licentiatavhandling 
Omfattningen av avhandlingsarbetet skall motsvara ca 1–1,5 års heltidsarbete. Avhandlingen kan bestå av en 

vetenskaplig uppsats eller en på vetenskaplig grund utarbetad utredningsrapport. Betyg på licentiatavhandlingen 

– godkänd eller underkänd – bestäms av huvudhandledaren sedan avhandlingen varit tillgänglig för granskning 

och försvarats vid ett offentligt seminarium. 

För båda typer av avhandlingar gäller att de kan utformas som lagarbete, men den studerandes andel skall innebära 

en självständig insats och särskilt redovisas i avhandlingens inledning. 

Undervisning 
Undervisningen meddelas i form av handledning, föreläsningar, seminarier och gruppövningar i den utsträckning 
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lärarkrafter medger, samt i form av självstudier. Det är lämpligt att den studerande deltar i institutionens 

seminarieverksamhet vars syfte bl.a. är att orientera om aktuella forskningsområden som ej innefattas i 

avhandlingsarbetet. 

Ämnesbeskrivningar 
Institutionen för fysik, kemi och biologi består av fem vetenskapliga områden. Dessa består i sin tur av ett eller 

flera ämnesområden inom vilka forskarstudieämnen finns inrättade. 

För varje forskarstudieämne finns en allmän studieplan beslutad. 

Övergångsbestämmelser 
Vid beslut om ändring av allmän studieplan ska 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. 


