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Tillämpad optik  
/Applied Optics/  

SCB koder: 10304, 21001 

 

Bestämmelser gemensamma för all forskarutbildning 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, Institutionen för fysik, kemi och 

biologi (IFM), gemensamma studieplan för forskarutbildningen.  

 

Ämnesbeskrivning  
Forskningen i Tillämpad optik är inriktad mot materialoptik avseende nanostrukturer, ytor och tunna 

ytskikt som finns i naturen eller som är artificiellt framställda. Centrala mättekniska moment i 

studieplanen är tillämpning och utveckling av optiska mätmetoder, optiska modeller för materialanalys, 

och sensorsystem. Vidare omfattas grundläggande studier av ytprocesser såsom tunnfilmstillväxt och 

makromolekylär adsorption för potentiella tillämpningar i diagnostiska metoder inom industri och 

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

internationellt. Avsikten är att erbjuda studerande möjligheten till forskarutbildning i en internationell 

miljö. Forskarstuderande som är antagen inom Tillämpad optik kan tillåtas följa studieplanen för Forum 

Scientium eller Agora Materiae om så befinnes vara lämpligt.  

 

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

allmänna studieplanerna och i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå 

samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Tillämpad optik 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.  

 

Behörighet och urval  
Den grundläggande 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.  

 

Utbildningens genomförande  
Utbildning på forskarnivå i forskarämnet Tillämpad optik 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 och genom att aktivt delta i fördjupningskurser relevanta för 

forskningsprojekten. 
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Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

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

förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

 Genom att delta i forskargruppens seminarier. I detta ingår att minst en gång per år 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. 

 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, pedagogik, etc. 

 

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 

 Deltar i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas aktiviteter 

 Arbetar tillsammans med sin forskargrupp och med samarbetspartners  

 
Fördelning av kurspoäng  
För doktorsexamen:  

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

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), samt  

 Kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp (obligatoriskt, gäller alla antagna 

fr.o.m.1 juli 2007).  

För licentiatexamen:  

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

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), samt  

 Kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp (obligatoriskt, gäller alla antagna 

fr.o.m.1 juli 2007)  

 

Områdets kärnämnen  
På grund av forskarutbildningsämnets interdisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurser 

anpassas till de studerandes bakgrund och forskarstudiernas inriktning. Vanligt är att forskarstuderande 

i ämnet vid antagning har förkunskaper på avancerad nivå inom matematik och fysik. För dessa är 

fördjupningskurser inom fysik och kurser som ger bredd inom kemi och/eller biologi att betrakta som 

kärnämnen. För forskarstuderande som har förkunskaper på avancerad nivå inom kemi och/eller biologi 

är på motsvarande sätt fördjupningskurser inom dessa områden och breddning inom fysik att betrakta 

som kärnämnen.  

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

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

vägar att lösa den. Detta skriftliga dokument på 10-20 sidor presenteras vid ett seminarium och ger 

tillsammans 7 hp som inräknas i kärnämnesdelen.  

IRS – internt refereesystem: Som ett obligatoriskt moment på 3 hp ska varje doktorand till 

doktorsexamen granska minst 6 rapporter från den egna avdelningen som ett led i övning i kritisk 

granskning.  
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Exempel på rekommenderade kärnämneskurser 
Kvantmekanik, Fasta tillståndets fysik, Termodynamik, Elektromagnetism, Tunnfilmsoptik, Ytfysik, 

Optiska mätmetoder, Biofysik, Organisk kemi för fysiker, Materialoptik, Halvledarfysik, Fysikalisk 

modellering. Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. Dessa 

kan vara kurser av specifik betydelse inom forskningsprojektområdet samt en breddorientering utanför 

det valda specialområdet. Som exempel kan nämnas kurser såsom: Numeriska metoder, 

Biokompatibilitet, Polymerfysik, Molekylfysik, Biokemi, Tunnfilmstillväxt, Optoelektronik, 

Elektronmikroskopi, Svepprobtekniker, Röntgendiffraktion, Struktur och dynamik i komplexa 

biologiska system och Material i medicin.  

 

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

ledarskap, ”intellectual properties” och management ingå. Enligt ovan är kurser i Vetenskapsteori, 

metodik och etik om 6 hp och pedagogisk grundkurs om minst 3 hp obligatoriska.  

 

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 forskarutbildningskurser. 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. En målsättning är att 

doktoranden under sitt första år presenterar sina resultat vid ett vetenskapligt möte eller 

konferens. I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena vara 

accepterade eller publicerade. 


