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SCB kod: 21001, 10304, 20304 

 

Bestämmelser gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska högskolan, Linköpings 

universitet (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 utbildning på forskarnivå.  

Ämnesbeskrivning 
Forskarutbildningen i Halvledarfysik är främst inriktad mot experimentell verksamhet på 

halvledarmaterial, men inkluderar också beräkningar och modellering av dessa material. 

Forskarutbildningen innefattar materialtillväxt och karakterisering. Forskningen avser halvledare med 

olika dimensionalitet, bulkmaterial och lågdimensionella strukturer samt studier av ytor och mellanytor. 

Olika halvledarmaterials elektroniska, optiska, strukturella, mekaniska och transportrelaterade 

egenskaper studeras. Forskningen inkluderar också tillämpningar/komponenter baserade på halvledare. 

Forskarstuderande som är antagna till forskarutbildningsämnet Halvledarfysik är ofta också medlemmar 

i forskarskolan Agora Materiae. Inom denna finns speciella krav på deltagande i aktiviteter, men dessa 

ryms alla inom Halvledarfysiks studieplan. 

 

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

Studiehandbok, i IFMs gemensamma del för de allmänna studieplanerna, samt i 

högskoleförordningens examensordning. 
 Specifikt för ämnet är att doktoranden skall efter färdig utbildning ha: 

 Goda ämneskunskaper inom de områden av halvledarfysik, som är relevanta för den valda 

forskningsinriktningen 

 Goda färdigheter i att planera experiment och använda modern forskningsutrustning och/eller 

datorbaserade beräkningsmetoder som är relevanta för den valda forskningsinriktningen 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Halvledarfysik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare 

kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng (hp) varav 

kurser motsvarar studier om minst 45 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 75 hp. 

Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser motsvarar studier om 90 hp och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 150 hp. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande 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 inom forskarutbildningsämnet Halvledarfysik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. 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. 
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Utbildningen ger doktoranden en bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde t.ex. genom 

arbetet med olika forskningsprojekt, genom att följa grundläggande och övergripande kurser (se 

avsnittet kurser nedan), genom att delta I konferenser och workshops, genom att delta i forskarskolan 

Agora Materiaes verksamhet. 

 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne t.ex. genom 

arbetet med sina forskningsprojekt, genom att delta i forskargruppens seminarier, presentationer och 

diskussioner, och genom att aktivt delta i kärnkurser inom forskningsområdet (se avsnittet kurser nedan). 

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning i forskargruppen 

och i samarbete med andra forskargrupper inom och utom Sverige, och genom att genomgå en 

obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Nedan några exempel på hur doktoranderna inom forskarutbildningsämnet Halvledarfysik förvärvar 

färdigheter och förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete samt att 

analysera uppnådda forskningsresultat.  

 Genom att delta i forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner. I detta ingår 

att regelbundet 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.  

 Genom att till att börja med under ledning av mer erfarna forskare och så småningom 

självständigt leda arbetet med att formulera forskningsresultat i forskningsrapporter och 

vetenskapliga artiklar. 

 Genom att kritiskt analysera och granska av andra producerade rapporter och artiklar. 

 Genom att delta i den materialbaserade forskarskolan Agora Materiaes verksamhet 

 Genom att delta i så kallade icke-kärnämneskurser som presentationsteknik, ledarskap, 

management, patent- och materialrätt, metodik/etik (obligatorisk för doktorander antagna 

fr.o.m. 1 juli 2007), pedagogik (obligatorisk för undervisande doktorander) 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas inom forskarutbildningsämnet t.ex. genom att 

doktoranderna:  

 följer en obligatorisk kurs i forskningsetik 

 deltar i seminarier och konferenser inom sitt ämne tillsammans med sin forskargrupp och med 

samarbetspartners 

 tränar sig i att kritiskt och konstruktivt granska andras resultat, rapporter och artiklar, och 

samtidigt träna sig i att ta till sig kritisk och konstruktiv kritik. 

Fördelning av kurspoäng 

För doktorsexamen totalt 90 hp:  

 Minst 68 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment)  

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt, gäller alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007) 

För licentiatexamen totalt 45 hp:  

 Minst 30 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment)  

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt, gäller alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007) 

 


