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Kommunikationselektronik  
/Communication Electronics/  

SCB kod: 20299 

Ämnesbeskrivning 
Ämnesområdet kommunikationselektronik omfattar högfrekvenselektronik för kommunikation i såväl 

låg som hög datahastighet. Olika kommunikationstillämpningar ställer olika krav på teknologin bakom 

den. Exempelvis ingår trådlösa system för sensornätverk där höga krav ställs på energieffektivitet och 

robusthet. I ett annat fall kan utmaningen ligga i hög hastighet i dataöverföringen. Här ställs krav på 

system som kan hantera komplex modulerade signaler och eller bredbandiga signaler. Gemensamt är att 

effektiviteten per överförd bit ska vara hög oavsett. Forskning och utveckling av högfrekvenselektronik 

i företrädesvis gigahertzområdet kräver designmetodik som tar hänsyn till vågegenskaper hos 

elektroniken. God fysikalisk kännedom om material och ingående komponenter är en viktig del. Analys 

av komponenter och system behöver beräkningsmodeller som inkluderar elektromagnetiska egenskaper. 

Forskarstudieämnet omfattar även högfrekvenselektronik som inte enbart är för själva 

kommunikationen. Samma fysikaliska principer gäller för olika typer av höghastighets, prestanda 

tillämningar inom elektronik. 

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).  

 

Syftet med utbildningen på forskarnivå i Kommunikationselektronik är att ge den studerande fördjupade 

kunskaper och erfarenheter inom områdena högfrekvens samt höghastighetselektronik i 

gigahertzområdet; elektronik som bland annat är avsedd för kommunikationssystem. Utbildningsmål är 

att kombinera grundforskning med färdigheter och metoder för att konstruera, tillämpa, analysera, 

utveckla och mäta högfrekvenskretsar och system. Efter utbildningen är personen förberedd för en 

karriär såväl i näringslivet som i akademiska världen. 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Kommunikationselektronik 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 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.  

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 Kommunikationselektronik är den som avlagt 

civilingenjörsexamen på program med anknytning till ämnesområdet, eller uppfyller kraven för annan 

relevant examen på avancerad nivå med motsvarande vetenskapliga omfattning och fördjupning. 
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnet Kommunikationselektronik 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 elektronikindustrin. 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

kommunikationselektronik genom att doktoranden deltar i en bredd av kurser inom fysik och 

elektroteknik. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom kommunikationselektronik och i synnerhet i 

sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i flertalet fördjupningskurser direkt knutna till 

kommunikationselektronik, exempelvis fördjupningskurser inom högfrekvenselektronik, 

mikrovågsteknik, och sensornätverk, m.m. Doktoranden utför självständigt arbete inom ett eller flera 

forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, etc. 

 

Varje doktorand tilldelas i början av studierna en eller flera handledare. Handledarens roll är att vägleda 

doktoranden under studietiden bland annat vad det gäller val av kurser och forskningsuppgift. 

Doktoranden ska regelbundet hålla handledare informerad om arbetets fortskridande. 

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning som design och 

utveckling, och genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

 

Doktorander i kommunikationselektronik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

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

experimentellt forskningsarbete;  

- delta på nationella och internationella konferenser, företrädesvis inom ämnet högt rankade IEEE 

konferenser eller motsvarande.  

- 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 kommunikationselektronik genom att 

doktoranderna dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom 

ämnet. Doktoranderna inom kommunikationselektronik visar intellektuell självständighet genom att 

skriva en monografiavhandling. 

 

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). 


