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Fysikalisk elektronik  
/Physical Electronics/  
SCB kod: 10399 

Ämnesbeskrivning 
Utbildningen på forskarnivå i fysikalisk elektronik omfattar forskning på förståelse av funktioner och 

processtillverkning av komponenter (elektriska, fotoniska och sensorelement) med tillhörande material. 

Materialen omfattar såväl fasta som mjuka material. Utbildning på grundläggandeförståelse om 

materialtillväxt och materialegenskaper relevanta för komponenter ingår.  

 

Både teoretisk som experimentell forskning ingår i forskarutbildningsämnet. Ämnet omfattar från 

atomär nivå till klusternivå till mikronivå förståelsen av grundläggande fysikaliska och kemiska 

processer relevanta för tillämpade funktioner för komponenter. Utbildningen sker som en kombination 

av grundforskning och tillämpning och bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö i nära samarbete med andra 

akademiska grupper samt företag. Under utbildningens gång skall studenterna utveckla både sin 

analytiska förmåga som sin experimentella skicklighet inom ämnesområdet. Utbildningen är tänkt att 

förbereda studenten för en karriär såväl i näringslivets som i universitetsvärlden. 

 

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

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i fysikalisk elektronik 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 75 

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. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i fysikalisk elektronik är den som avlagt 

civilingenjörsexamen på program med anknytning till ämnesområdet, eller uppfyller kraven för annan 

examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen består dels av kurser, dels av forskningsarbete och leder till avläggande av licentiat examen 

och/eller doktorsexamen. Bred kunskap och förståelse och förtrogenhet med vetenskaplig metodik fås 

framför allt genom att publicera sina arbeten i accepterade vetenskapliga tidskrifter. Doktoranden i 

fysikalisk elektronik förvärvar dessa färdigheter mycket genom att delta i internationella konferenser 

och genom självständigt planera och genomföra vetenskapliga arbeten. Värderingsförmågor och 

förhållningssätt i fysikalisk elektronik utvecklas vidare bland annat genom att delta i kurser i 

forskningsetik och olika seminarier. Doktoranden kan också visa sin intellektuella självständighet 

genom att bland annat författa en monografiavhandling. Redovisning av forskningsresultat både internt 

och externt är en viktig del av utbildningen. Då utbildningen berör teoretiska och experimentella 

frågeställningar inom både mjuka och hårda material och uppbyggnad av materialen från atomnivå via 

kluster till nano- och mikronivå rekommenderas kurser inom grundläggande fysik/kemi till mer 

tillämpade kurser inom komponentteknologier. Samtliga forskarstuderande nyantagna fr.o.m. 1 juli 2007 
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ska för att få examen ha genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik om 6 

högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande kompetens. 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).  

Varje doktorand tilldelas i början av studierna en eller flera handledare. Handledarens roll är att vägleda 

doktoranden under studietiden bland annat vad det gäller val av kurser och forskningsuppgift. 

Doktoranden skall regelbundet hålla handledare informerad om arbetets fortskridande. Alla doktorander 

som antas fr.o.m. 1 juli 2007, ska ha minst två handledare. Detsamma gäller dem som antagits tidigare 

och begär att få två handledare. En av handledarna skall utses till huvudhandledare (Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå, avsnitt 4.1). 

 

Kunskapsprov  
Kunskapskontroll kan ske genom skriftlig eller muntlig tentamen eller på annat lämpligt sätt.  

 


