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/Theoretical Biology/ 

SCB kod: 10699 

 

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 
Forskning och forskarutbildning inom teoretisk biologi vid IFM behandlar i huvudsak struktur och 

dynamik i komplexa biologiska system, speciellt med inriktning mot ekologi och epidemiologi. 

Forskningen har en teoretisk inriktning med ffa simulering och analys av modeller av ekologiska system. 

Exempel på aktuella frågeställningar är ekosystemens sårbarhet för olika typer av störningar; bevarande 

av biologisk mångfald i dynamiska landskap; kontroll av skadeorganismer, spridning av smittsamma 

sjukdomar, och effektiv hantering av näringsämnen i växtproduktion. Forskningen innefattar både 

grundläggande teoribildning och applikationer för mer tillämpade frågeställningar. 

 

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. 

Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge såväl breddad som fördjupad kunskap inom teoretisk 

biologi. Ett viktigt mål med utbildningen är att ge den studerande: 

 

(i) färdigheter i att utföra sårbarhetsanalyser och riskbedömningar i biologiska system. 

(ii) fördjupade ämneskunskaper inom teoretisk biologi 

(iii) kunskaper och färdigheter inom programmering samt matematiska och statistiska modeller.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk Biologi leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den 

senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng 

varav kurser motsvarar studier om minst 30 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier 

om 90 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 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. Detaljer om hur urvalet görs anges i respektive utannonsering. 

Särskild behörighet 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Teoretisk Biologi är den som har fullgjort kursfordringar 

om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet. Den sökande 

ska ha genomfört ett större arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 högskolepoäng inom 

ett område relevant för forskarutbildningsämnet. 
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Teoretisk Biologi 

genom att doktoranden deltar i kurser inom teoretisk ekologi, evolution och matematisk modellering av 

biologiska system. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom teoretisk biologi och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i fördjupningskurser inom ekologi, epidemiologi, och 

matematik, utför självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid 

seminarier och konferenser, etc. 

 

Doktorander i teoretisk biologi förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika ekologiska och biologiska system.  

 deltaga i seminarieverksamheten inom biologi och teoretisk biologi 

 deltaga i kurser inom olika programmeringsspråk och databashantering 

 deltaga i kurser inom statistik och matematisk modellering  

 

Doktorander i teoretisk biologi utvecklar sin muntliga och skriftliga kommunikation samt sitt kritiska 

tänkande genom att: 

 minst en gång per termin redovisa i teoretisk biologi seminarieserie hittills uppnådda resultat 

och    

planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 deltaga i nationella och internationella konferenser och där presentera sin egen forskning.  

 i samarbete med andra skriva vetenskapliga artiklar och rapporter. 

 själv och i samarbete med andra granska och analysera vetenskapliga artiklar. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i teoretisk biologi genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet.  

För forskarutbildningsämnet Teoretisk Biologi är kurskravet minst 60 högskolepoäng för 

doktorsexamen varav som mest 30p kan tillgodoräknas från moment på kurser på avancerad nivå. 

 

Fördelning av kurspoäng  
För doktorsexamen totalt 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, gäller alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007) 
För licentiatexamen totalt 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, gäller alla antagna efter 1 fr.o.m. 2007)  
Doktorander antagna till forskarskolor följer dessa skolors regler för forskarutbildningskurser.  

 

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 

tentamen, 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.  


