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SCB kod: 10304 

 

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 
Forskarstudieämnet Materialvetenskap omfattar tre inriktningar med likalydande studieplan: 

 Materialvetenskap med inriktning mot tunnfilmsfysik  

  (Materials Science with specialization in Thin Film Physics) 

 Materialvetenskap med inriktning mot nanostrukturerade material  

   (Materials Science with specialization in Nanostructured Materials) 

 Materialvetenskap med inriktning mot plasma- och ytbeläggningsfysik  

   (Materials Science with specialization in Plasma and Coatings Physics)  

 

Ämnet omfattar materialvetenskap med en särskild koppling till den kondenserade materiens fysik och 

nanoteknologi. Ämnet är avsett att förmedla en metodik för grundforskning parad med kunskaper för att 

skapa och analysera tunna filmer, ytbeläggningar och nanostrukturer. Våra examinerade materialforskare 

ska behärska viktiga samband mellan tillväxt, struktur och egenskaper hos avancerade funktionella och 

strukturella material. Häri ingår syntes genom vakuumförångning, sintring, våtkemi, avancerad 

materialkarakterisering, teori och simulering. 

 

Doktorander som är antagna till forskarutbildningsämnet Materialvetenskap är ofta också medlemmar i 

forskarskolor, t.ex Agora Materiae. Inom denna finns speciella krav på deltagande i aktiviteter, men dessa 

ryms alla inom Materialvetenskaps studieplan. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i IFMs gemensamma del för de 

allmänna studieplanerna, i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt 

i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  
 

Examen 
Utbildningen på forskarnivå i Materialvetenskap 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 45 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 75 hp. 

Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser motsvarar studier om 90 hp och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 150 hp. 

 

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 görs anges i respektive utannonsering. 
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Materialvetenskap 

genom att doktoranden deltar i kärnämneskurserna (se nedan) med ett brett omfång samt deltar i 

undervisningen av grundutbildningskurser inom materialvetenskap. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom materialvetenskap och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt och deltar 

i diskussioner vid seminarier och konferenser, etc. 

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning under vägledning 

av seniora forskare och genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

 

Doktorander i Materialvetenskap förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt eller experimentellt eller både teoretiskt och 

experimentellt forskningsarbete 

 delta i seminarieverksamheten i forskarskolan Agora Materiae eller liknande 

 minst en gång per termin redovisa i forskargruppens seminarieserie hittills uppnådda resultat 

och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 presentera sin egen forskning på internationella konferenser 

 delta i att kritiskt granska både sin egen och andras forskningsarbeten. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Materialvetenskap genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i vetenskapsteori och forskningsetik. Doktoranderna inom Materialvetenskap visar 

intellektuell självständighet genom att skriva en inledning till en sammanläggningsavhandling eller 

monografiavhandling. 

 

Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen minst 90 högskolepoäng (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) 

 

För licentiatexamen totalt 45 högskolepoäng (hp): 

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

 Pedagogik 3 högskolepoäng (hp) (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 högskolepoäng (hp) (obligatoriskt) 

 

Kurser från grundutbildningen på avancerad nivå kan tillgodoräknas med upp till 30 hp för doktorsexamen 

och upp till 15 poäng för licentiatexamen. Endast kurser som inte ingår i den grundläggande eller särskilda 

behörigheten kan tillgodoräknas. I samband med beslut om tillgodoräknande avgör handledare och 

ämnesföreträdare i samråd vilka kurser som ingår i kategorin kärnämne respektive icke-kärnämne.  

 

Områdets kärnämnen 
Kärnämneskurs  Nivå 

Analysteknik; t.ex. AFM, TEM, XRD, NMR, ERDA, RBS A/F 

Beräkningsmetoder inom materialvetenskap A/F 

Biomaterial och -mellanytor A/F A/F 

Diffusion F F 

Elektrodynamik / Magnetism F F 
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Dislokationer /defekter A/F A/F 

Fasta tillståndets fysik, I & II (förutsätter Materiefysik) F F 

Gruppteori F F 

Halvledarfysik / Komponentfysik) A/F A/F 

Keramlära / Materialkemi forts. A/F A/F 

Kristalltillväxt / Epitaxi A/F A/F 

Kvantmekanik / -dynamik / -kemi A/F A/F 

Kärnbildning, tillväxt och mikrostruktur F F 

Magnetism i ytor och tunnfilm F F 

Materialoptik F F 

Materialkemi (oorganisk kemi) A A 

Materialvetenskap / Fysikalisk metallurgi A A 

Materiefysik A A 

Mekaniska egenskaper, deformation & brott A A 

Molekylära vibrationer; Raman och FTIR A/F A/F 

Mångpartikelfysik A/F A/F 

Nanofysik A/F A/F 

Plasmafysik A/F 

Polymerteknologi A/F A/F 

Statistisk och termisk fysik F F 

Tribologi A/F A/F 

Tunnfilmsfysik A/F A/F 

Vakuumteknologi  A 

Ytfysik A/F 

 
 

I speciella fall kan någon annan kurs av grundläggande karaktär tänkas ingå i en individuell studieplan. 

Detta avgörs av handledaren. 

Kurser givna vid IFM, andra institutioner vid Linköpings universitet eller andra lärosäten, liksom 

sommarskolor, kan tillgodoräknas efter samråd med handledaren. 

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser med relevans för forskarstudierna (t ex 

presentationsteknik, ledarskap, intellectual properties, management) 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 och/eller muntlig tentamen. I vissa 

fall kan annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med examinatorn, handledaren 

och avdelningschefen. 

Övrigt 
Ämnet rekommenderar sammanläggningsavhandlingar med minst 5 artiklar för doktorsexamen och 2–3 

artiklar för licentiatexamen. I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena 

vara accepterade eller publicerade.  


