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Bioinformatik 
/Bioinformatics/ 

SCB kod: 10203  

Bestämmelser gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska högskolan, 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 forskarutbildningen. 

Ämnesbeskrivning 
Utbildning på forskarnivå i bioinformatik syftar till att ge förmåga till självständigt bedrivande av 

forskning samt att tillföra fördjupade kunskaper och färdigheter inom området. Bioinformatik air 

ett tvärvetenskapligt ämne i gränslandet mellan matematik/statistik/data och biologi/kemi/ medicin. 

En stor del av bioinformatiken innefattar att med olika metoder tolka och förstå informationen i 

arvsmassan, DNA, och kartlägga funktionen hos proteiner. Inom bioinformatiken utvecklas 

metoder för datahantering och förutsägelser. Vidare används existerande bioinformatikmetoder för 

att lösa biologiskt och medicinskt relevanta problem, ofta i samarbeten med andra forskargrupper.  

 

Några aktuella forskningsområden inom bioinformatik är:  

 utveckling av metoder för förutsägelser av struktur och funktion med användning av 

maskininlärningsmetoder  

 utveckling av metoder för förutsägelser av protein-protein interaktioner 

 utveckling av metoder som integrerar experimentell data med beräkningar 

 studier av variationer i arvsmassan och korrelation av dessa med funktionella och 

strukturella egenskaper  

 användning av molekylmodellering för att studera dynamiska förlopp 

 genomjämförelser – både generellt och orienterat kring olika proteinfamiljer  

 proteinevolution  

 utveckling av metoder för att analysera data från storskalig sekvensbestämning och från 

masspektrometri.  

 utveckling av metoder för att konstruera och analysera gen och proteinnätverk  

 

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

de allmänna studieplanerna, i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på 

forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till 

Studiehandboken).  

Examen 
Utbildning på forskarnivå i bioinformatik 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 minst 90 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav 

kurser motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 

högskolepoäng.  
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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 Bioinformatik ger doktoranden förutsättningar att 

uppfylla samtliga examens mål. 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 genom 

arbetet med de olika forskningsprojekten, genom att följa grundläggande och övergripande kurser 

(se exempel nedan under rubriken kurser), och genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet. 

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. 

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 Bioinformatik förvärvar färdigheter och 

förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra teoretiskt forskningsarbete 

 Genom att skriva och publicera vetenskapliga artiklar 

 Genom att delta i forskargruppens seminarier, gruppmöten och journal clubs. I detta ingår 

också 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 muntligt och/eller som poster.  Delta i diskussioner om forskningen.  

 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 (obligatorisk för 

doktorander som undervisar) 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas inom forskarutbildningsämnet genom att 

doktoranderna:  

 genomför 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  

Doktoranderna inom Bioinformatik visar intellektuell självständighet genom att skriva och försvara 

en avhandling.  

Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen totalt 60 hp: 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment) 
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 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), samt 

 Kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp  

För licentiatexamen totalt 30 hp: 

 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  

Områdets kärnämnen 
Eftersom bioinformatik är ett tvärvetenskapligt ämne, anpassas valet av forskarutbildningskurser 

till doktorandernas bakgrund och inriktning. Ett grundläggande krav är att doktorander med 

huvudsakligen biologisk/biokemisk/kemisk/medicinsk bakgrund läser kurser i matematik, statistik, 

datavetenskap, programmering. Doktorander med bakgrund i matematik/statistik/data skall på 

motsvarande sätt läser kurser i biologi/biokemi/kemi/medicin. Innehållet i dessa och 

kompletterande kurser avgörs med utgångspunkt från de studerandes bakgrund och framtida 

inriktning.  

PPP – forskningsförberedande plan: Det första året som doktorand kan 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 (10–20 sidor) presenteras 

vid ett seminarium, och ger tillsammans 10 hp som inräknas i kärnämnesdelen. Genomfört PPP, 

genomgången pedagogisk kurs (eller minst anmäld till) och ytterligare minst 18 hp av 

kurspoängen bör vara klart inom 16–18 månader från påbörjade forskarstudier. 
Doktorander antagna till forskarskolor följer dessa skolors regler för forskarutbildningskurser.  

a) Ett urval av grundläggande kurser som kan ingå i forskarutbildningen: 

Programmering, Biofysik, Molekylfysik, Biokemi, Cellbiologi, Struktur och dynamik i 

komplexa biologiska system, Forskningsmetodik, Vetenskaplig rapportering, 

Presentationsteknik, Pedagogisk kurs för doktorander.  

b) Ett urval av fördjupande kurser som kan ingå i forskarutbildningen: 

Grafisk databehandling, Bioinformatiska metoder, Algoritmer i bioinformatik, 

Maskininlärningstekniker, Statistik i bioinformatik, Programmering, Databaser, Proteiner, 

Masspektrometri, Bioinformatik i medicinen.  

 

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

kurser av betydelse inom bioinformatik samt en breddorientering utanför det valda specialområdet. 

Som exempel kan nämnas kurser inom e-vetenskap, datavetenskap, matematik, biologi, biokemi, 

kemi och biomedicin av speciellt intresse för den valda forskningsinriktningen.  

 

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. 

Icke-kärnämnen 

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

ledarskap, intellectual properties, management) ingå. 

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). 
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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 examinatorn. 

Övrigt 
I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller 

publicerade. 


