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Biosensorer och bioelektronik 
/Biosensors and Bioelectronics/ 

SCB koder: 10401, 21001, 20601 

 

Bestämmelser gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska högskolan, Linköpings 

universitet (LiU), finns i fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. Vissa övergripande 

bestämmelser finns även i LiUs lokala regelverk samt i den nationella högskolelagen samt 

högskoleförordningen. Vissa bestämmelser finns också i institutionens (IFMs) gemensamma studieplan 

för utbildning på forskarnivå.  

 

Ämnesbeskrivning 

Biosensorer är analytiska enheter som innehåller ett biologiskt material, ett material med biologiskt 

ursprung eller ett biomimetiskt material intimt förknippad med eller integrerat i en fysikalisk/kemisk 

givare eller ett mikrosystem. Biosensorer ger vanligtvis en digital elektronisk signal, som är 

proportionell mot koncentrationen av en specifik analyt eller grupp av analyter. Exempel på biosensorer 

inkluderar immunosensorer, enzymbaserade biosensorer, organism - och helt cellbaserade biosensorer. 

De appliceras på en mängd olika analytiska problem inklusive användning inom medicin, biomedicinsk 

forskning, läkemedelsutveckling, miljö, livsmedel, processindustri, säkerhet och försvar. Det 

framväxande området bioelektronik försöker utnyttja biologin tillsammans med elektronik i ett större 

sammanhang som omfattar, till exempel, biologiska bränsleceller, bionik och biomaterial för 

informationsbehandling, lagring av information, elektroniska komponenter och manöverdon. En viktig 

aspekt är gränssnittet mellan biologiska material och mikro/nanoelektronik. För ytterligare information 

se: www.ifm.liu.se/biosensors 

Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid institutionen IFM och 

universitetet i övrigt, speciellt Hälsouniversitetet. Avsikten är att erbjuda studerande med olika bakgrund 

möjligheten till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Forskarstuderande som är antagen till 

forskarutbildningsämnet Biosensorer och bioelektronik är i allmänhet också medlem i forskarskolan 

Forum Scientium. Inom denna finns speciella krav på deltagande i aktiviteter, men dessa ryms alla inom 

Biosensorer och bioelektroniks studieplan. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok, i IFMs gemensamma del för de allmänna studieplanerna, samt i högskoleförordningens 

examensordning. 

Specifikt för ämnet är att studenten skall efter färdig utbildning ha: 

– Goda ämneskunskaper inom de områden av fysik, kemi, elektronik och biologi som är relevanta 

för den valda forskningsinriktningen 

– Goda färdigheter i att planera experiment och använda modern forskningsutrustning och/eller 

datorbaserade beräkningsmetoder som är relevanta för den valda forskningsinriktningen 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Biosensorer och bioelektronik leder till en doktorsexamen eller 

licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 

120 högskolepoäng (hp) varav kurser motsvarar studier om minst 30 hp och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 90 hp. Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser motsvarar studier om 60 hp 

och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 hp. 

http://www.ifm.liu.se/biosensors
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Behörighet och urval 
Den grundläggande och särskilda behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå och i IFMs gemensamma del för de allmänna 

studieplanerna. Detaljer om hur urvalet anges i respektive utannonsering. 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i forskarämnet Tillämpad fysik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Hur de olika examensmålen behandlas och examineras anges mer specifikt i 

respektive doktorands individuella studieplan. Nedan finns mer generella exempel på hur examensmålen 

kan behandlas och examineras. 

Utbildningen ger doktoranden en bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde t.ex. genom 

arbetet med de olika forskningsprojekten, genom att följa grundläggande och övergripande kurser (se 

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i synnerhet 

i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att delta i 

forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner, och genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser relevanta för forskningsområdet. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning i forskargruppen 

och i samarbete med andra forskargrupper inom och utom Sverige, och genom att genomgå en 

obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Nedan några exempel på hur doktoranderna i forskarämnet Tillämpad fysik förvärvar färdigheter och 

förmågor: 

• Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

• Genom att delta i forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner,. I detta ingår att 

regelbundet redovisa uppnådda resultat, presentera planer för det fortsatta arbetet och kritiskt 

diskutera forskningsarbetet. 

• Genom att delta i relevanta nationella och internationella konferenser och där presentera 

forskningsresultat muntligt och/eller som poster. Delta i diskussioner om forskningen. 

• Genom att till att börja med under ledning av mer erfarna forskare och så småningom 

självständigt leda arbetet med att formulera forskningsresultat i forskningsrapporter och 

vetenskapliga artiklar. 

• Genom att kritiskt analysera och granska av andra producerade rapporter och artiklar 

• Genom att delta i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet 

• Genom att delta i så kallade icke-kärnämneskurser som presentationsteknik, ledarskap, 

management, patent- och materialrätt, metodik/etik (obligatorisk för antagna from 30 juni 2007), 

pedagogik (obligatorisk för doktorander som undervisar) 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas inom forskarutbildningsämnet t.ex. genom att 

doktoranderna:  

• följer en obligatorisk kurs i forskningsetik 

• deltar i seminarier och konferenser inom sitt ämne tillsammans med sin forskargrupp och med 

samarbetspartners 

• tränar sig i att kritiskt och konstruktivt granska andras resultat, rapporter och artiklar, och 

samtidigt träna sig i att ta till sig kritisk och konstruktiv kritik 
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Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen, totalt 60hp: 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007). 

För licentiatexamen, totalt 30 hp: 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007). 

Områdets kärnämnen 
På grund av forskarämnets tvärvetenskapliga karaktär, kommer forskarutbildningskurserna att anpassas 

till studentens bakgrund och inriktning. Det är vanligt att doktorander i ämnet har en blandad bakgrund 

inom kemi, fysik, biologi och/eller teknik. Avancerade kurser kommer att skräddarsys för att ge varje 

doktorand/grupp en god utbildning. Avancerade kurser som typiskt kommer att ingå är: biosensorer, 

biokemi/bioteknik, material/nanomaterial, optik, elektrokemi och analytisk kemi. Övriga kurser kommer 

att skräddarsys för att komplettera tidigare kunskaper, och ge en utbildning på avancerad nivå för att 

stödja det specifika forskningsområdet. Innehållet i dessa och kompletterande kurser kommer att 

fastställas genom en analys av den studerandes bakgrund och dennes framtida forskningsinriktning. 

Som supplement kommer kurser avsedda att komplettera den grundläggande utbildningen att ingå. Dessa 

kurser kan vara av betydelse för forskarämnet Biosensorer och bioelektronik och ge en breddad 

orientering utanför det valda området av specialisering. Exempel är kurser i fysik, biologi, kemi av 

speciellt intresse för forskningen. 

 

PPP – forskningsförberedande plan: Det första året som doktorand kan avslutas med en skriftlig 

och muntlig projektplanering, där doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av forskningsuppgiften 

och vägar att lösa den. Den innehåller en utförlig litteraturgenomgång. Detta skriftliga dokument (15–

30 sidor) presenteras vid ett seminarium ca 12 månader från antagningen. Det ger sammanlagt 10 hp 

som inräknas i kärnämnesdelen. 

 

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, 

immateriella rättigheter och patent, management) ingå. 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. Vidare är en pedagogisk/didaktisk grundkurs, 

om minst 3 hp, obligatorisk för alla undervisande doktorander. 

 

Övrigt 
Även kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom sommarskolor, kan inkluderas, likaväl som 

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment. 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). 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. I en sammanläggningsavhandling 

bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller publicerade. 


