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Mall och riktlinjer för allmän studieplan (”ämnesstudieplan”)  
 

Bestämmelser gemensamma för all forskarutbildning 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.  

Bestämmelser specifika för varje enskilt forskarutbildningsämne anges i en allmän studieplan som 

skall omfatta nedanstående rubriker och innehåll. Ämnena presenteras i praktiken ofta institutionsvis 

och det kan då vara lämpligt att lyfta ut delar som är gemensamma för samtliga ämnen i en 

övergripande institutionsdel. 

Den allmänna studieplanen fastställs av Fakultetsstyrelsen efter att den granskats och tillstyrkts av 

Forskarutbildningsnämnden. Förslag på allmän studieplan lämnas till Forskarutbildningsnämnden av 

berörd institution (prefekt). I de fall ämnet finns på flera institutioner skall förslaget komma från 

samtliga berörda institutioner. Förslag på ändringar i allmän studieplan kan också komma från ett 

forskarutbildningsämne. Ett yttrande från prefekt eller institutionsstyrelse skall då bifogas till 

förslaget.  

Text i fet stil liksom angivna rubriker skall ingå i samtliga allmänna studieplaner. 

”Namn på forskarutbildningsämnet” 
Namnet skall anges på både svenska och engelska. Ämnesbenämningen bör inte vara alltför snäv 

utan gångbar såväl nationellt som internationellt. Den skall framför allt vara ”hållbar” eftersom de 

som ges examen inom ämnet bär med sig benämningen livet ut. Ett forskarutbildningsämne bör 

vidare ha en kritisk massa av såväl handledare som forskarstuderande. Vid Tekniska högskolan finns 

idag ett alltför stort antal små ämnen och även om det inte behöver innebära att miljön i sig är 

underkritisk, så är Forskarutbildningsnämndens ambition att det skapas ett färre antal breda ämnen. 

Att ha en examen i ett alltför smalt ämnesområde kan vara en konkurrensnackdel då flera andra 

tekniska lärosäten på senare tid slagit samman många av sina forskarutbildningsämnen. 

Forskarutbildningsämnet används också som benämning då fakulteten utser oavlönade docenter. 

Rent administrativt måste ett ämne tillhöra en fakultet och en institution. Det är dock möjligt att i 

Ladok ha två ämnen med samma namn och i övrigt samma studieplan. Forskarutbildningsnämnden 

betraktar då dessa som ett och samma ämne. Ett ämne kan med andra ord finnas vid två eller flera 

institutioner. Forskarutbildningsnämnden accepterar dock inte att två ämnen i Ladok har samma 

benämning men olika studieplan i övrigt. 

Varje ämne skall också klassas enligt SCBs taxonomi av ämnen (5 siffror). 
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Ämnesbeskrivning 

Här ges en kortfattad (ca 10-20 rader) beskrivning av ämnets specifika karaktär. Beskrivningen bör 

helst utnyttja termer och formuleringar med ”god hållbarhet”. Modeord och referenser till 

dagsaktuell teknik/förkortningar etc. bör undvikas. Ämnesbeskrivningen används för närvarande inte 

i till exempel examensbevis, så kravet på ”hållbarhet” kan vara något lägre än ämnesbenämningen 

förutsatt att beskrivningen ses över med lämplig regelbundenhet. 

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).  

Vid behov kan ämnesspecifika syften och lärandemål i form av kunskaper, färdigheter och förmågor 

anges här. Lärandemål skall uttryckas enligt samma principer som för lärandemål på grund- och 

avancerad nivå. 

Examen  
Forskarutbildning i FUÄMNET leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare kan 

också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng 

varav kurser motsvarar studier om minst 120-M högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 

studier om minst M högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 240-N högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om N 

högskolepoäng. (Intervall av poäng kan eventuell förekomma för stora ämnen som innefattar både 

tillämpad och mer teoretisk forskning, men bör i möjligaste mån undvikas.) 

Eventuella ytterligare krav kan anges här (annars se utbildningens genomförande). 

Behörighet och urval 

Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

Här anges därutöver ämnets särskilda behörighet samt eventuella specifika kriterier för urval. 

Utbildningens genomförande 

För varje forskarutbildningsämne ska finnas en beskrivning som presenterar hur de olika 

examensmålen behandlas och examineras. (Nedan finns uppräknade exempel på utbildningsmoment 

och aktiviteter som skulle kunna beskriva hur lärande målen för forskarutbildningen inom ett ämne 

nås. Anpassa beskrivningen till FUÄMNET.) 

Utbildning på forskarnivå i ämnet FUÄMNE ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

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

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser, samverkan med industrin 

inom …. 
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Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet ÄMNE (kan 

vara ett bredare forskningsområde än forskarutbildningsämnet) genom att doktoranden deltar i 

bredningskurserna (A, B, C, …), kurser som är gemensamma för forskarskolan Teknik och Design, 

samarbete mellan institutionerna A och B, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser 

inom ÄMNET, etc. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom FUÄMNET och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurserna (A, B, C , …; tre av de fem 

fördjupningskurserna angivna under rubriken Kurser; kurser inom område 1, område 2, …), utför 

självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och 

konferenser, etc. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egenforskning 

(exemplifiera), och genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Doktorander i FUÄMNET förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

-självständigt planera och genomföra teoretiskt; experimentellt; både teoretiskt och experimentellt 

forskningsarbete;  

-granska och modellera olika logistiksystem som används från logistikföretagen I Sverige för att 

identifiera och formulera nya frågeställningar och utveckla metoder för hållbar miljölogistik.  

- årligen delta på den nationella konferensen Datorseende och robotik/… 

- seminarieverksamheten igenom forskarskolan Teknik och design/… 

- minst en gång per termin redovisa i Ämnets seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering 

för det fortsatta avhandlingsarbetet 

- samt internationella konferenser och presentera sin egen forskning får de studerande träna på sin 

förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin egen 

forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i FUÄMNET genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet (t ex 

”Matematikens värld i nanofysiken”). Doktoranderna inom FUÄMNET visar intellektuell 

självständighet genom att skriva en monografiavhandling. 

Här beskrivs inriktning på kursdelen och andra moment i utbildningen. Underrubriker kan användas 

vid behov. Eventuella obligatoriska kurser eller moment anges liksom möjlighet att läsa ”fria” kurser 

som inte direkt relaterar till forskningsområdet. Här anges också eventuella krav på deltagande i 

seminarier, laboratorieverksamhet etc. Om inte miljön erbjuder ett fast och långsiktigt kursutbud 

(vilket kan vara svårt i forskarutbildning) bör eventuella krav och rekommendationer inte uttryckas i 

form av specifika kursnamn utan i form av kunskapsområden. 
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Här anges också eventuella begränsningar i möjligheten att tillgodoräkna moment från avancerad 

nivå.  

Denna del kan också innehålla riktlinjer för avhandlingens utformning (sammanläggningsavhandling 

respektive monografi) samt vad som kan betraktas som ett normalt antal publikationer i en 

avhandling inom ämnet. 

Texten skall dessutom innehålla följande standardformuleringar: 

Samtliga forskarstuderande nyantagna efter 30 juni 2007 skall för att få examen ha genomgått av 

fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik 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). 

Övrigt (vid behov) 

Övrig information av vikt som inte ryms under tidigare rubriker. 

Övergångsbestämmelser (vid behov) 

Här anges vad som gäller vid viktigare ändringar av studieplanen. I studiehandboken finns en generell 

övergångsbestämmelse som innebär att ändringar i allmänna studieplanen inte gäller de som redan 

antagits i ämnet. Byte till den nya studieplanen kan dock ske om både huvudhandledare och 

forskarstuderande är överens. Detta skall i så fall dokumenteras i den individuella studieplanen. Här 

anges eventuella ytterligare övergångsbestämmelse utöver den allmänna bestämmelsen. 

 

 
 

 


