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Ytors fysik och kemi 
/Surface Physics and Chemistry/  

SCB kod: 10304, 21001, 20504 

 

Ämnesbeskrivning 
Forskningen är inriktad mot fysikaliska och kemiska processer och fenomen vid ytor och gränsytor. Den 

består av såväl grundläggande forskning som utarbetandet av nya material, mätmetoder och 

komponenter. Forskningen ligger inom tillämpningsområden som organisk elektronik, organiska 

magneter, organisk spinntronik, bioteknik, och analytisk kemi. Forskarutbildningen bedrivs ofta i 

samarbete med andra avdelningar vid institutionerna IFM och ITN, samt med forskargrupper inom och 

utanför Sverige. Ämnet är mångdisciplinärt med fokus på en blandning av fysik och kemi samt med 

inslag av elektronik, materialvetenskap eller biologi beroende på vald inriktning. Doktorander som är 

antagna till forskarutbildningsämnet Ytor Fysik och Kemi är välkomna att också bli medlemmar i någon 

av de två i forskarskolorna Agora Materiae respektive Forum Scientium. Inom dessa finns speciella 

krav, men dessa ryms alla inom forskarämnets studieplan. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildning 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 

 Grundläggande färdigheter i statistiska metoder för experimentdesign och resultatanalys 

 Goda färdigheter i projektplanering och projektledning 

 Grundläggande kunskaper om patent och IP-rättigheter 

 Goda färdigheter i vetenskaplig kommunikation 

 God förmåga att sammankoppla grundläggande forskning med tekniska tillämpningar 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Ytors fysik och kemi 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 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 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. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i forskarämnet Ytors fysik och kemi ger doktoranden förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Hur de olika examensmålen behandlas och examineras anges mer 
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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 Ytors fysik och kemi 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 

Fördelning av kurspoäng 

För doktorsexamen totalt 60 hp: 

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

–  Minst 8 hp i områdets yrkesförberedande kurser, se lista nedan.  

För licentiatexamen totalt 30 hp: 

– Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment) 
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–  De två obligatoriska yrkesförberedande kurserna definierade av ämnesområdet, se lista nedan 

(inkl. eventuella tillgodoräknade moment) 

Dessutom kan tillkomma ytterligare kurskrav gemensamma för IFM, LiTH och/eller LiU. 

 

Områdets kärnämnen 

På grund av forskarutbildningsämnets multidisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurserna 

anpassas till de studerandes bakgrund och inriktning. Innehållet i dessa och kompletterande kurser 

avgörs av handledaren i samråd med doktoranden med utgångspunkt från de studerandes bakgrund och 

framtida inriktning. 

Exempel på kurser för studerande med inriktning mot organisk fysik: 

Kvantmekanik 

Kvantkemi 

Fasta tillståndets fysik 

Elektromagnetism 

Statistisk fysik och termodynamik 

Ytfysik Fotoelektronspektroskopi Synkrotronljusbaserade mätmetoder Organisk kemi 

Organisk elektronik 

Polymerfysik 

Kvantmekanik 

Kvantkemi 

Fasta tillståndets fysik 

Elektromagnetism 

Statistisk fysik och termodynamik 

Ytfysik  

Fotoelektronspektroskopi  

Synkrotronljusbaserade mätmetoder  

Magnetism 

Metallorganisk kemi 

Organisk elektronik 

Elektrokemi 

Exempel på kurser för studerande med inriktning mot transport och separation vid ytor: 

Elektrokemi 

Statistisk fysik och termodynamik 

Mikroskopi Biofysikalisk kemi Mikrosystem och nanoteknik 

Kemiska sensorer och sensor teknik 

Biosensorer  

Nanofysik  

Polymerfysik  

Bioteknologi  

Nanoteknologi  

Proteinkemi  

Organisk elektronik 

Yrkesförberedande kurser 
Samtliga doktorander i Ytors fysik och kemi skall läsa yrkesförberedande kurser som ligger utanför 



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

 

kärnämnena. Dessa kurser har fokus på allmänna färdigheter efterfrågade av näringsliv och/eller 

universitet. Exempel på yrkesförveredande kurser är: 

Projektledning (obligatorisk) 

Patent och IP-rättigheter (obligatorisk) 

Ledarskap och gruppdynamik 

Statistiska metoder för experimentdesign, processkontroll och resultatanalys 

Industriell ekonomi 

Vetenskaplig kommunikation på engelska i skrift 

Entreprenörskap 

Anslagsansökningar och forskningspolitik 

Andra kurser av yrkesförberedande karaktär tillkomma, om handledaren anser det befogat. 

 

Övrigt 
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 om handledaren anser det 

befogat. 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.  Vetenskaplig 

och/eller ingenjörsmässig kvalitet och kvantitet in det utförda forskningsarbetet ligger till grund för 

bedömning av doktorsavhandlingen. För doktorander som genomför en serie av relativt små delprojekt 

rekommenderar ämnesområdet sammanläggningsavhandlingar med ca.4 artiklar för doktorsexamen och 

2 artiklar för licentiatexamen, men färre artiklar kan accepteras t.ex. i kombination med betydande 

metod/utrustningsutveckling eller vid genomförande av ett stort enskilt projekt för genombrottsforskning. 

 


