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Teoretisk och tillämpad matematisk fysik 
/Theoretical and Applied Mathematical Physics/  

SCB kod: 10399 

Ämnesbeskrivning 
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik är inriktad på att utveckla 

fysikaliska modeller och motsvarande matematik- och beräkningsverktyg för att utforska problem inom 

olika områden av modern fysik, inklusive nanofysik och elektronik, fotonik, materialvetenskap och 

teoretisk biologi. För att förklara olika fysikaliska fenomen och beskriva egenskaper hos fysikaliska 

system använder teoretisk fysik matematiska modeller och datorsimuleringar. I sin tur ger matematisk 

fysik avancerade verktyg för att analysera och lösa dessa modeller. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

 

Huvudmålet med utbildningen på forskarnivå i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik är att ge 

doktoranden fördjupade kunskaper inom en vald del av teoretisk fysik. Vidare ska utbildningen ge 

doktoranden kunskaper och förståelse för moderna matematiska metoder som används inom 

naturvetenskaplig och teknisk forskning. Således kommer både doktorandkurser och forskning att lägga 

vikt vid såväl färdigheter inom tillämpad matematik som vid kunskaper inom naturvetenskap och teknik. 

Kombinationen syftar till att ge den studerande förmåga och tillit att utföra självständig forskning i form 

av metodutveckling eller i form av tillämpning av matematiska metoder genom teoretiska studier av ett 

fysikaliskt problem. Ett av ändamålen är att programmets utexaminerade doktorer/licentiater ska kunna 

arbeta såväl i näringsliv som vid universitet. Utbildningen ska också ge färdigheter i vetenskaplig 

metodik och projektledning samt insikt i avancerat ingenjörsarbete. Doktoranden ska erhålla en god 

förmåga att kritiskt och självständigt planera, leda, genomföra och kommunicera forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Efter utbildningen ska doktoranden vara väl förberedd för insatser inom forskning 

och utvecklingsarbete, såväl i näringslivet som i den akademiska världen.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik 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 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 

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 Teoretisk och tillämpad matematisk fysik är den som 

har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området för 

forskarutbildningsämnet. Den sökande skall ha genomfört ett större arbete (examensarbete) med en 

omfattning om minst 30 högskolepoäng inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. Vidare 

krävs att kurser på lägst grundnivå G2 eller avancerad nivå i kvantmekanik, statistisk mekanik, 

elektrodynamik och fasta tillståndets fysik har slutförts. Undantag från regeln om särskild behörighet 

får göras om synnerliga skäl föreligger.  
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser, samt i förekommande fall 

samverkan med industrin. Utbildningen är upplagd på ett sådant sätt att studierna normalt kräver två års 

heltidsstudier för licentiatexamen och fyra års heltidsstudier för doktorsexamen. 1,5 högskolepoäng 

motsvarar en veckas heltidsstudier.   

 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet fysik genom att 

doktoranden också deltar i breddningskurser, även från andra institutioner, samt normalt deltar i 

undervisningen av grundutbildningskurser inom fysik. Kurserna ska ge en breddning inom både det 

egna ämnesområdet och närliggande discipliner samt ge en fördjupning inom de områden som är 

relevanta för avhandlingsarbetet. Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Teoretisk 

och tillämpad matematisk fysik och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser, utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner 

vid seminarier och konferenser, etc.  

 

Kurser kan erbjudas vid den egna institutionen, vid andra institutioner inom LiTH, vid andra universitet 

eller vid s.k. sommarskolor eller forskarskolor. Beroende på förkunskaper och inriktning bör kurserna 

täcka områden som kondenserade materians teori, fältteori, programmering av högpresterande datorer 

(HPC), numeriska metoder, fysikens matematiska metoder, partiella differentialekvationer, etc.  

Samtliga forskarstuderande nyantagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av 

fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens. 

Vidare är en pedagogisk grundkurs, om minst 3 högskolepoäng, obligatorisk för alla forskarstuderande 

som undervisar.  

 

Doktorander i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera, genomföra och analysera teoretiskt och beräkningsmatematiskt 

forskningsarbete;  

 aktivt medverka i alla de arbetsmoment som åtgår för att åstadkomma en vetenskaplig artikel; 

 årligen delta på en nationell eller internationell konferens med relevans för ämnet och där 

presentera sin egen forskning inför kolleger från olika forskningsfält 

 delta regelbundet i seminarieverksamheten inom området 

 

Resultatet av forskningen skall presenteras i internationella vetenskapliga tidskrifter och vid 

internationella konferenser och symposier. Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i 

Teoretisk och tillämpad matematisk fysik genom att doktoranderna dels genomgår kurser i 

forskningsetik och dels deltar i seminarier inom ämnet. Doktoranderna inom Teoretisk och tillämpad 

matematisk fysik visar intellektuell självständighet genom att under utbildningen ha samtliga de roller 

som krävs vid utarbetandet av vetenskapliga manuskript inom området (planering, modellering, 

beräkning, tolkning, skrivarbete etc.). Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik 

genom egen forskning, genom seminarier inom det egna ämnet, och genom en obligatorisk kurs i 

forskningsmetodik. 

 

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). 

 

Handledning  
För varje forskarstuderande utses i början av studierna en huvudhandledare. Därutöver skall en eller 

flera biträdande handledare utses. Handledarnas roll är att vägleda den studerande under studietiden 

bland annat när det gäller val av kurser samt val av forskningsuppgift. Den studerande och handledarna 

skall ha regelbundna möten för att diskutera och samråda om forskningsarbetets fortskridande.  
 


