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Informationskodning 
/Information Coding/ 
SCB kod: 20204 

 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet Informationskodning omfattar metoder för effektiv och säker representation och överföring av 

information. Ämnet har sin grund i informationsteorin men hämtar inspiration från områden som 

signalteori, kommunikationsteori, krypteringsteknik, kvantinformationsteori, kvantkommunikation och 

datorgrafik. Aktuella forskningsrubriker inom området är videokodning, kommunikationssäkerhet samt 

heloptiska nät. Området karakteriseras av ett starkt internationellt samarbete med olika forskar- och 

industrigrupper. Som forskare inom området bör man vara beredd att tidigt medverka i sådant samarbete. 

Detta kan ske genom medverkan i internationellt sammansatta projekt eller i form av en kortare eller 

längre tids vistelse vid en utländsk forskargrupp. 

 

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 Informationskodning 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om minst 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 ämnet informationskodning 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 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Informationskodning ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

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

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

Utbildningen ger doktoranden kunskap och förståelse inom ett eller flera av de forskningsområden som 

tillhör ämnet Informationskodning genom att doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI 

eller IDA, läser nedanstående doktorandgrundkurser inom Informationskodning, samt deltar i 

undervisningen av grundutbildningskurser inom Informationskodning. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom ett av de områden som ingår i ämnet 

Informationskodning och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av 

fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i 

diskussioner vid seminarier och konferenser och delta i samarbete med industrin. 
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Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan omfatta 

teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

Doktorander i Informationskodning förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa hittills uppnådda resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

i Informationskodnings seminarieserie 

 utnyttja internationella konferenser för att presentera sin egen forskning och därigenom träna 

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

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Informationskodning genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- och 

industrisamarbeten. 

Kurser 

Samtliga doktorander antagna 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.    

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).   

Upp till en tredjedel av kurspoängen kan inhämtas från kurser givna vid andra institutioner inom 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet eller annorstädes.  För doktorsexamen krävs att samtliga 

obligatoriska kurser fullföljs. 

Obligatoriska kurser 

 Informationsteori 

 Signalteori 

 Kommunikationsteori 

 Signalbehandling 

Exempel på valfria kurser 

 Datorseende 

 Kodningsteori 

 Datorarkitektur 

 Visuell perception 

 VLSI design 

 

 

Avhandling 
Doktoranderna inom Informationskodning visar intellektuell självständighet genom att författa en 

monografi- eller sammanläggningsavhandling.  


