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Genetik  
(Genetics) 

SCB-kod 10609 

 
Bestämmelser som är gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska 

högskolan, LiU, finns i fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. Vissa 

övergripande bestämmelser finns även i LiU:s lokala regelverk samt i den nationella 

högskolelagen samt högskoleförordningen. Vissa bestämmelser finns också i den 

gemensamma delen av institutionens, IFM:s, allmänna studieplan för utbildning på 

forskarnivå. 

Ämnesbeskrivning 

Inom genetik studeras geners funktion, reglering och evolution. Vidare ingår molekylär 

genetik samt populationsgenetik. Forskningen inom ämnet behandlar landväxters 

evolution, domesticering och förädling av växter och djur samt populationsgenetik hos 

växter. Företrädesvis används etablerade modellsystem, liksom olika lantbruksväxter och 

historiskt material för dessa arbeten. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med utbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok samt i högskoleförordningens examensordning.  

Utbildningen syftar till att ge såväl breddad som fördjupad kunskap inom genetik. 

Utbildningen är knuten till pågående forskningsprogram inom ämnet och ska ge teoretisk 

och praktisk kunskap inom modern avancerad genetik.  

Examenskrav 

Utbildning på forskarnivå i genetik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen.  

Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 

högskolepoäng varav kurser och andra prov motsvarar studier om minst 30 högskole-

poäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 90 högskolepoäng. Doktorsexamen 

omfattar 240 högskolepoäng varav kurser och andra prov 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 genetik är den som har fullgjort kurs-

fordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området för forskar-

utbildningsämnet. Den sökande skall ha genomfört ett självständigt arbete 

(examensarbete) med en omfattning om minst 30 högskolepoäng inom ett område som är 

relevant för forskarutbildningsämnet.  

Urval 

Detaljer om hur urvalet görs anges i respektive utannonsering. 
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Utbildningens genomförande 

För ämnet genetik är kurskravet minst 60 högskolepoäng för doktorsexamen och minst 30 

högskolepoäng för licentiatexamen. Avhandlingsdelen utgörs av 180 högskolepoäng  

(doktor) respektive 90 högskolepoäng  (licentiat). 

Fördelning av kurspoäng görs enligt följande. För doktorsexamen, totalt 60 hp: 

– Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuellt tillgodoräknade moment). 

– Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

– Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna från och med 1 

juli 2007) 

 

För licentiatexamen, totalt 30 hp: 

– Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl eventuellt tillgodoräknade moment) 

– Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

– Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna från och med 1 

juli 2007) 

Kurser och andra poänggivande moment 

Förutom de av de av institution och fakultet anvisade allmänna kurser som ingår i 

utbildningen, bör allmänna kurser i statistik och vetenskaplig publicering ingå. Samtliga 

studerande antagna efter 30 juni 2007 ska för att få examen ha genomgått en av fakulteten 

beslutad obligatorisk kurs i vetenskapsteori/ metodik/etik om 6 högskolepoäng, eller 

bedömts ha motsvarande kompetens. 

Kärnämneskurser anpassas till den särskilda forskaruppgift som den studerande har, men 

som exempel kan nämnas kurser i funktionell genomik och molekylärgenetiska metoder 

(t.ex. realtids-PCR, microarrayanalys). Omfattning och inriktning av kärnämneskurser 

bestäms av handledaren och doktoranden i samråd. 

Under det första året ska den studerande författa en introduktionsuppsats. Denna ska ge 

en litteraturöversikt över forskningsområdet, samt idéer kring den egna forskningen, och 

ska omfatta ca 10 sidor text (5 sidor för licentiat). För denna uppsats ges 10 hp (5 hp för 

licentiat), som inräknas i kärnämnesdelen. 

Den studerande ska följa biologiavdelningens seminarieserier för att få en överblick över 

det biologiska forskningsfältet, samt vara aktivt delaktig i doktorandseminarieserien. 

Aktivt deltagande består av att presentera ett eget seminarium per läsår samt vara aktivt 

deltagande i övriga seminarier. Fullgjord seminarieserie ger 10 hp (5 hp för licentiat). 

Även kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom sommarskolor, kan inkluderas, 

likaväl som självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter som 

symposier, seminarier, konferenser, etc kan 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). För godkänd 

kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig eller muntlig.  

Avhandling 

Utbildning på forskarnivå avslutas med författande och presentation av en vetenskaplig 

uppsats (”licentiatavhandling”) eller doktorsavhandling vid ett licentiatseminarium 

respektive en disputation. Avhandlingen ska författas på engelska och bestå av en 

sammanläggning av ett antal manuskript, plus en inledande ramberättelse. För licentiat-

avhandlingen fordras normalt 2–3 manuskript och för doktorsavhandling 4–6 arbeten. För 
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doktorsavhandlingen bör flertalet av manuskripten vara publicerade eller accepterade för 

publicering. 

Övergångsbestämmelser 

Vid beslut om ändring av allmän studieplan skall den forskarstuderande normalt följa den 

studieplan som gällde vid antagningstillfället. Huvudhandledare och forskarstuderande 

kan i samråd besluta att i stället följa den nya studieplanen. Ett sådant beslut ska 

dokumenteras i den individuella studieplanen. 
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Utdrag ur  

Gemensam del av allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid 

Institutionen för fysik, kemi och biologi 

Avsnittet Kurser  

Förslag till ny text markerad med understrykning 

[…]På grund av forskarutbildningsinriktningarnas olika karaktär, så krävs att kursvalet för 

den enskilda forskarstuderanden avpassas till dennes bakgrund och inriktning. 

Forskarstuderande kan tillgodoräkna sig kurser från avancerad nivå, som examinerats innan 

antagning till studier på forskarnivå gjorts, med upp till hälften av det totala kurspoängkravet 

för licentiat- respektive doktorsexamen, dock högst 30 hp, efter godkännande av handledare 

och forskarstudierektor. 

Nuvarande lydelse: 

[…]På grund av forskarutbildningsinriktningarnas olika karaktär, så krävs att kursvalet för 

den enskilda forskarstuderanden avpassas till dennes bakgrund och inriktning. 

Forskarstuderande kan tillgodoräkna sig kurser från avancerad nivå eller forskarnivå, efter 

godkännande av handledare och forskarstudierektor. 

Länk till de allmänna studieplanerna vid IFM i helhet: 

<http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/filer/1.245387/ifm.pdf 
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Produktionsekonomi  
/Operations Management/ 

SCB kod 21199 

Kontaktpersoner: se avdelningens sidor på www.iei.liu.se 

Ämnesbeskrivning 

Produktionsekonomi är ett ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom 

olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på frågeställningar i gränslandet mellan 

ekonomi/management och ingenjörsvetenskap/teknik. Produktionsekonomi syftar till att 

integrera ansatser från dessa områden, genom att utnyttja metoder och principer från det 

ena området och anpassa och tillämpa dem inom det andra. Detta sker genom att tillämpa 

matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom ekonomi och 

management, och omvänt att använda ekonomiska metoder och principer för att analysera 

frågeställningarna av tekniks natur för avvägningar mellan tekniska alternativ. Ämnet är 

därmed i sig tvärvetenskapligt. Ämnet täcker produktionsekonomiska frågeställningar av 

såväl strategisk som operativ natur inom alla verksamhetstyper. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med utbildningen anses i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens 

examensordning (återgiven i bilaga till studiehandboken).  

Den studerande ska efter genomgången utbildning inneha: 

– en fördjupad förståelse för funktionssättet hos den del av verkligheten som utgör 

studieobjekt för läroämnet, liksom utökande insikter i för ämnet väsentliga 

sammanhang och samband,  

– kunskaper i forskningsarbete och vetenskaplig metodik, samt förmåga att 

identifiera, strukturera och analysera hithörande problem liksom att välja och 

tillämpa metoder för problemlösning, 

– förmåga att på basis av genomförd forskning dra slutsatser och presentera 

forskningsresultat, som kan fogas till existerande kunskaper, liksom förmåga att 

kritiskt granska egna och andras forskningsbidrag. 

Examenskrav 

Utbildning på forskarnivå i produktionsekonomi leder till en licentiatexamen eller 

doktorsexamen, där licentiatexamen kan utgöra en etapp i forskningsutbildningen. 

Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng (hp) varav kurser om minst 60 hp 

och avhandlingsarbete motsvarande 60 hp. Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser 

om minst 90 hp och avhandlingsarbete motsvarande 150 hp. 

Behörighet och urval 

Den grundläggande behörigheten och allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i produktionsekonomi har den som 

fullgjort kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till 

ämnet. I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning 

om minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet.  
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Utbildningens genomförande 

Förutom forskningsarbete genomförs ett antal kurser, där vissa är obligatoriska och andra 

är valfria. Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med 

handledare och dokumenteras i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3).  

Kurser  

Kurserna ska i huvudsak ha en anknytning till ämnesområdet, vara lämpade för och 

anpassade till den studerandes forskningsinriktning och utgöra en integrerad helhet. 

Kurser och moment som ingår i utbildningen examineras genom skriftliga eller muntliga 

tentamina eller i samband med seminariepresentationer.  

Fakultetsövergripande obligatoriska moment, se fakultetens Studiehandbok för utbildning 

på forskarnivå, avsnitt 5.5. 

För Produktionsekonomi gäller utöver detta följande obligatoriska moment: 

Produktionsekonomiska seminarier (12 hp)  

Seminarieserien omfattar analys av avhandling, referat av forskningsartiklar för 

internationella journaler, deltagande och presentationer vid konferenser och interna 

seminarier. 

Litteraturstudier inom produktionsekonomi (24 hp) 

Litteraturstudierna syftar till en förtrogenhet med ämnet avseende både bredd och djup. 

Produktionsekonomiskt projektarbete (obligatoriskt för doktorsexamen, 12 hp) 

Projektarbetet syftar till att ge färdigheter i datainsamling och empiriskt analysarbete 

liksom att stärka förtrogenheten med industriell verksamhet.  

Tillgodoräknande av kurser 

Kurser på avancerad nivå, som fullgjorts före antagning till studier på forskarnivå, kan 

tillgodoräknas inom utbildningen, under förutsättning att dessa inte är behörighets-

grundande kurser. Högst 20 hp kan tillgodoräknas för licentiatexamen och högst 30 hp för 

doktorsexamen. 

Avhandling 

Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar 

återfinns i fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

Avhandlingen utformas normalt som sammanläggningsavhandling, även om monografi 

kan förekomma. En sammanläggningsavhandling för licentiatexamen består normalt av 

minst två artiklar som är i nivå för internationell publicering. En sammanläggnings-

avhandling för doktorsexamen består normalt av minst två forskningsartiklar som 

accepterats för publikation i en internationell vetenskaplig tidsskrift, samt ytterligare 

minst två artiklar som är i nivå för internationell publicering.  
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Industriell organisation 
/ Industrial Management/ 

Kontaktpersoner: se avdelningens webbsidor <www.iei.liu.se>  

Ämnesklassning (SCB): 21199 

Ämnesbeskrivning 

Ämnesområdets huvudfokus är industriell organisation, särskilt innovation och 

entreprenörskap. Innovation inkluderar forskning om innovationsprocesser på individ-, 

företags-, samt bransch- och systemnivå. Entreprenörskap inkluderar forskning om affärs- 

och verksamhetsutveckling, särskilt i tidiga faser. 

Forskningen bedrivs framförallt genom empiriska studier av industriella och/eller 

kunskapsintensiva organisationer, nätverk och branscher. 

Forskningen syftar till att ta fram kunskap som bidrar till en ökad förståelse för olika typer av 

innovations- och entreprenörskapsprocesser samt för hur de påverkas av företagens 

organisering och strategier, samspelet mellan olika aktörer, politiska ingripanden och det 

institutionella ramverket i stort. Forskningen syftar även ofta på att utifrån denna förståelse 

formulera rekommendationer för till exempel företagsledningar och politiska beslutsfattare 

med avseende på organisation/ledning/stimulans av innovations- och 

entreprenörskapsprocesser. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med utbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning 

(återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildning på forskarnivå i ämnet industriell organisation syftar till att den studerande ska få 

fördjupade ämneskunskaper, färdighet i forskningsmetodik och akademisk publicering samt 

forskningserfarenhet, för att därigenom kunna bidra till den existerande kunskapen inom 

ämnesområdet samt bli väl förberedd för fortsatt självständig vetenskaplig verksamhet eller 

annan kvalificerad yrkesverksamhet inom ämnesområdet. 

Mer specifikt ska den studerande efter genomgången utbildning ha utvecklat 

– en fördjupad förståelse för tidigare forskning inom ämnesområdet samt insikt i för 

ämnet väsentliga sammanhang och samband, 

– förmåga att formulera, identifiera, strukturera och analysera relevanta problem och 

frågeställningar inom ämnesområdet, 

– fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt förmåga att välja och tillämpa 

metoder för studiedesign samt för insamling och analys av empiriska data, 

– förmåga att baserat på egen empirisk forskning dra slutsatser och formulera 

rekommendationer för relevanta intressenter, 

– förmåga att presentera forskningsresultat skriftligen och muntligen för olika 

målgrupper,  

– förmåga att kritiskt granska egna och andras forskningsbidrag. 
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Examenskrav 

Utbildning på forskarnivå i industriell organisation 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 

60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng. 

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om minst 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 industriell organisation är den som fullgjort 

kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I dessa 

60 hp ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp 

inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet.  

Utbildningens genomförande 

Utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. 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). 

Kurser 

De kurser som ingår i utbildningen är dels obligatoriska, dels valfria.  

Obligatoriska kurser 

Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 juli 2007 ska genomgå en kurs i 

vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 högskolepoäng. Alla studerande som 

undervisar ska genomgå en grundläggande pedagogisk kurs. Minst 3 högskolepoäng från 

denna kurs ska ingå i utbildningen på forskarnivå och eventuella resterande poäng ska räknas 

som institutionstjänstgöring. (Se fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, 

avsnitt 5.5.) 

Den studerande som antagits i ämnet industriell organisation ska ha genomgått 

grundläggande och fördjupande kurser i forskningsmetodik om sammanlagt minst 20 hp. 

Observera att listan nedan inte anger specifika kurser, utan endast typer av kurser. 

 Grundläggande kurser i forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi, 13,5 hp 

För att få examen inom forskarutbildningsämnet Industriell organisation krävs att den 

studerande har genomgått en kurs i grundläggande forskningsmetodik om minst 7,5 hp. 

I första hand avses den kurs som ges årligen vid IEI (”IEI-kursen”). Den obligatoriska 

kursen i vetenskapsteori, metodik och etik räknas in i denna typ av kurser. 

 Fördjupningskurs(er) i forskningsmetodik, 7,5 hp 

Den studerande ska ha genomgått fördjupningskurser i forskningsmetodik om minst 

7,5 hp. Fördjupningskurs(er) bör väljas med utgångspunkt i de behov 

forskningsuppgiften ställer på den studerandes metodkunskaper. 

 Kurs i ”academic writing” eller motsvarande, minst 6 hp 



2013-03-06 
 BESLUT 

Dnr LiU-2013-00263 
FST 13/2.7d 

3(3) 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet industriell organisation.  
Namnändring från projekt, innovationer och entreprenörskap till industriell organisation.    

 

 

Den studerande ska ha genomgått en kurs som syftar till att utveckla färdigheter i att 

skriva engelska på ett korrekt sätt i en akademisk kontext, inklusive färdigheter i att 

skriva för akademisk publicering. Kursen ska inkludera analyser och bearbetning av 

den studerandes egna texter. 

 Kurs ”klassiker i innovations- och entreprenörskapsteori”, 7,5 hp  

Den studerande ska ha genomgått en kurs som syftar till att fördjupade insikter kring 

klassiker i innovations- och entreprenörskapsteori. Kursen ges vid Institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling. För studerande antagen före den 1 november 

2012 kan kursen ersättas av en motsvarande kurs i innovation och entreprenörskap. 

Valfria kurser 

De valfria kurserna syftar till att ge en teoretisk och metodmässig fördjupning inom 

ämnesområdet, samt till en bredare ämnesmässig förankring. Den studerande väljer kurser i 

samråd med handledaren. Kurserna ska vara lämpade för och anpassade till den studerandes 

forskningsinriktning och ska utgöra en integrerad helhet tillsammans med de obligatoriska 

kurserna. Kurser kan väljas från institutionens utbud, men även från andra institutioner såväl 

internt som externt LiU. Valfria kurser omfattar såväl ordinarie kurser som läskurser. En 

grundläggande kurs i universitetspedagogik om 6 hp får inräknas i forskarutbildningen. 

Tillgodoräknande  

Tidigare prestationer kan i vissa fall tillgodoräknas i utbildningen. Det ska dock klart framgå 

att arbetet genomförts under vetenskaplig handledning. Kurser som är behörighetsgrundande 

för antagning i ämnet kan inte tillgodoräknas. 

Avhandling 

Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar 

återfinns i fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen kan utformas antingen som ett enhetligt 

sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som ett antal vetenskapliga 

uppsatser samt en introduktion till området (sammanläggningsavhandling). I en samman-

läggningsavhandling ska det tydligt framgå vad den studerande själv gjort och vad eventuella 

andra medförfattare bidragit med. De vetenskapliga uppsatser eller konferensbidrag som 

ingår i en sammanläggningsavhandling ska vara publicerbara i vetenskapliga tidskrifter eller 

publikationer, efter ett review-förfarande.  

En sammanläggningsavhandling för licentiatexamen består normalt av 2–3 forskningsartiklar 

som är i nivå för internationell publicering. En sammanläggningsavhandling för doktors-

examen består normalt av minst 2 artiklar som accepterats för publicering i internationella 

vetenskapliga tidskrifter och/eller böcker samt ytterligare 2–3 artiklar som är i nivå för 

internationell publicering. 

Den studerande ska under utbildningen ha presenterat sina forskningsresultat i olika 

sammanhang, t.ex. vid nationella och internationella konferenser samt gärna också i 

praktikerorienterade sammanhang. 
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Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid  
Institutionen för medicinsk teknik 
/Department of Biomedical Engineering/ 

Ämnen för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinsk teknik:  

Biomedicinsk instrumentteknik 

Medicinsk informatik 

Medicinsk teknik  

Gemensam del av studieplaner för ämnen vid  
Institutionen för medicinsk teknik 

Ämnesbeskrivning  

Forskarutbildningsämnena vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av deras 

tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin 

och teknik. Huvudsakligen innefattar detta teoribildning, metodutveckling och 

utvärdering med en tydlig teknisk inriktning, men med tillämpningar inom medicinen. 

Ämnenas inriktning beskrivs ytterligare under avsnittet för respektive ämne. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med utbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens 

examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken). 

Målet med utbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet och 

specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och 

färdighet i forskningsmetodik. Den studerande ska efter genomgången utbildning på 

forskarnivå självständigt kunna bedriva och leda forsknings- och utvecklingsprojekt 

speciellt inom ämnets verksamhetsram. 

Behörighet och urval 

Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Särskild behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort 

kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå 

inom området för forskarutbildningsämnet. Den sökande ska även ha genomfört ett större 

arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant för 

forskarutbildningsämnet. Utöver detta ska den sökande ha sådan förmåga i övrigt som 

behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Detta innefattar att den sökande ska ha så 

goda kunskaper i engelska att hon/han kan tillgodogöra sig engelskspråkig litteratur, 

avfatta och vid behov försvara avhandlingen på engelska. 

Examenskrav 

Utbildningen leder till avläggande av doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare 

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

kurser och andra prov motsvarar studier om minst 60 hp och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 60 hp. Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser och andra prov 

motsvarar studier om minst 90 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 hp. 
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Utbildningens genomförande 

Vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT) bedrivs utbildning på forskarnivå inom 

ämnena biomedicinsk instrumentteknik, medicinsk informatik samt medicinsk teknik.  

Studietiden för heltidsstuderande bör normalt uppgå till 2 år för licentiatexamen och 4 år 

för doktorsexamen. Utbildningen är uppdelad på en kursdel och ett avhandlingsarbete. 

Kursdelen består huvudsakligen av en allmän och en ämnesspecifik del. Den allmänna 

kursdelen sammanfaller för licentiat- och doktorsexamen och är gemensam för samtliga 

ämnen vid Institutionen för medicinsk teknik. Den ämnesspecifika delen ska ha 

anknytning till forskarutbildningsämnets och avhandlingsarbetets inriktning. Utöver detta 

kan även kurser utanför ämnet inkluderas om de syftar till att stärka den studerandes 

förmåga att bedriva och presentera sin forskning (t.ex. presentationsteknik, ledarskap, 

management och programmering). Valet av kurser görs alltid i samråd med 

huvudhandledare och specificeras i den individuella studieplanen. 

Allmän kursdel 

Den allmänna kursdelen är gemensam för alla studerande på forskarnivå som är antagna 

till något av forskarutbildningsämnena vid Institutionen för medicinsk teknik. Den består 

av följande ämnen:  

– Grundläggande högskolepedagogik (enligt avsnitt 5.5 i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå) 

– Vetenskapsteori, metodik och etik (enligt avsnitt 5.5 i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå) 

– Anatomi och fysiologi 

– Att skriva vetenskapliga arbeten 

– Vetenskaplig informationssökning 

– Försöksplanering och statistik. 

Undervisningen inom den allmänna kursdelen sker i form av grupparbeten, seminarier 

och kursverksamhet. Vid utbildningens början ska huvudhandledare och den studerande 

planera för genomförandet av den allmänna kursdelen. Denna plan fastställs av prefekten 

i den individuella studieplanen. 

Ämnesspecifik kursdel 

Denna kursdel syftar dels till att ge en fördjupning inom avhandlingsarbetets inriktning 

och dels till att ge en breddning inom ämnet. Till denna kursdel räknas även kurser som 

ligger inom angränsande ämnen och där kursinnehållet ligger i linje med 

forskarutbildningens inriktning. Inriktningen på de ämnesspecifika kurserna beskrivs 

under avsnittet för respektive ämne. 

De ämnesspecifika kurser som ska ingå i den forskarstuderandes utbildning planeras i 

samråd med huvudhandledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen. Som 

regel revideras denna plan till viss del efterhand då nya utbildningsbehov uppstår allt 

eftersom den studerandes inriktning och intresse utvecklas och fördjupas. 

Inom respektive ämne anordnas regelbundet lärarledda seminarier där kursinnehållet väljs 

efter de studerandes inriktningar och behov. De kurser som ges inom ämnet varierar från 

år till år för att kunna tillgodose aktuella inriktningar i forskningsverksamheten. Även 

relevanta kurser vid andra institutioner, lärosäten och sommarskolor, liksom kurser på 

grund- eller avancerad nivå, konferensaktiviteter och självstudier inom speciella områden, 

kan inkluderas i samråd med huvudhandledaren. 

Kunskapsprov 

För godkänd kurs fordras godkänd tentamen, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I 

vissa fall kan annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med 

huvudhandledaren. 
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Avhandling 

Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar 

återfinns i fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

a) Doktorsavhandling 

Avhandlingen ska kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå, att den i sin helhet bedöms 

uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en internationell tidskrift av god 

kvalitet. I avhandlingen ska den egna forskningen, i relation till forskningsområdet i stort, 

introduceras, diskuteras och kritiskt värderas.  

b) Licentiatavhandling 

Avhandlingen ska utgöras av en vetenskaplig uppsats eller en på vetenskaplig grund 

utarbetad utredningsrapport. Licentiatexamen kan utgöra ett etappmål på vägen mot 

doktorsexamen eller i sig vara ett slutmål.  

Övrig verksamhet 

Som ett komplement till avhandlingsarbetet och kursverksamheten ska den studerande 

delta med egna bidrag i vid Institutionen för medicinsk teknik givna seminarier samt 

aktivt medverka i eller själv driva egna utvecklings- och forskningsprojekt av mindre 

omfattning. Utöver detta är den forskarstuderande skyldig att hålla sig à jour med 

utvecklingen genom att löpande följa litteraturen inom ämnet och när möjlighet ges delta 

i både nationella och internationella symposier och konferenser inom ämnet. 

Handledning 

För varje studerande utses vid utbildningens början en huvudhandledare samt minst en 

bihandledare varefter utbildningens innehåll, inriktning och mål fastställs i en individuell 

studieplan. Ett viktigt led i utbildningen är att successivt öka den studerandes 

självständighet och kritiska tänkande. 
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Biomedicinsk instrumentteknik  
/Biomedical Instrumentation/ 

SCB kod 20601 

Kontaktperson: se <www.imt.liu.se>  

Ämnesbeskrivning 

Ämnet biomedicinsk instrumentteknik omfattar teoretisk och experimentell utbildning på 

forskarnivå rörande instrumentell metodologi och teknik inom hälso- och sjukvården. 

Verksamheten inom ämnet är tvärvetenskaplig och innefattar dels modellering av 

fysiologiska förlopp som underlag för nya mätprinciper, dels metod- och teknikutveckling 

samt utvärdering av biomedicinsk instrumentering och diagnostiska och interventionella 

system. 

Utbildningens genomförande 

Ämnesspecifik kursdel 

Denna del omfattar kurser med inriktning mot: 

– Biomedicinsk optik 

– Biomedicinsk modellering och simulering 

– Optiska mättekniker 

– Mikrocirkulationen och dess mättekniker 

– Signalbehandling i en eller flera dimensioner 

– Medicinska givare och instrument 

– Stereotaktiska system, hjärnatlaser och hjärnstimulering (DBS) 

– Teknikbaserade system inom kirurgin. 
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Medicinsk informatik 
/Medical Informatics/ 

SCB kod 10299 

Kontaktperson: se <www.imt.liu.se> 

Ämnesbeskrivning 

Det övergripande syftet med den verksamhet som bedrivs inom ämnet medicinsk 

informatik är att på ett ändamålsenligt sätt extrahera, analysera, visualisera och presentera 

kliniskt relevant patientinformation. 

Metoder att behandla och att mäta olika typer av information är i ständig utveckling och 

mängden tillgänglig patientinformation ökar lavinartat. Ämnet har här olika delområden. 

Ett område fokuserar särskilt på analys av bildvolymer och volymsekvenser från 

magnetkamera och datortomograf. Ett annat område fokuserar på metoder för att 

representera innehållet i patientjournalen så att den blir automatiskt bearbetningsbar. 

Gemensamt är behovet av metoder som effektivt kan navigera och filtrera ut relevant 

information ur stora datamängder – ett krav för ett fungerande framtida hälso- och 

sjukvårdssystem. 

Exempel på områden där metodutveckling pågår är: medicinsk bild-, signal- och 

dataanalys, integration av data från olika modaliteter, visualisering av medicinska 

multidimensionella strukturer, medicinskt beslutsstöd, medicinska terminologisystem, 

vårdprocesstöd och patientövervakning. Utbildning på forskarnivå bedrivs därför inom ett 

brett fält från t.ex. identifiering av samband mellan riskfaktorer och sjukdomstillstånd till 

analys av en vävnads mikrostruktur och beskrivning av variationer i hjärnaktivitet. 

Innehållsmässigt har ämnet beröringspunkter med ett flertal tekniska ämnen såsom 

datorteknik, informationsteori, signalteori, reglerteknik, statistik, optimeringslära och 

datalogi. Viktiga beröringspunkter finns naturligtvis även med icke-tekniska ämnen 

såsom medicin och psykologi. De problem som studeras omfattar ofta en kombination av 

dessa delområden, vilket ger ämnet en tvärvetenskaplig karaktär. 

Utbildningens genomförande 

Ämnesspecifik kursdel 

Denna del omfattar kurser med inriktning mot: 

– Medicinsk informatik 

– Medicinsk bildbehandling 

– Multidimensionell adaptiv filtrering 

– Multidimensionella filter 

– Tensoranalys 

– Normaliserad faltning 

– Introduktion till artificiell intelligens 

– Medicinska beslutsstödssystem 

– Standardisering i medicinsk informatik 

– Medicinska begreppssystem 

– Neuronnät och adaptiv signalanalys 

– Independent component analysis. 
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Medicinsk teknik 
/Biomedical Engineering/ 

SCB kod 20601 

Kontaktperson: se <www.imt.liu.se> 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet medicinsk teknik definieras som tillämpningen av matematiska, fysikaliska och 

tekniska principer för lösandet av medicinska problem vad gäller diagnostik och terapi 

samt för förståelsen av medicinska fysiologin. 

Forskningen bedrivs i ett område som både utnyttjar vårt tekniska kunnande inom 

mätteknik, biofluidströmning och modellbeskrivningar samt vårt medicinska kunnande 

om blodcirkulationen och om andra strömnings- och transportprocesser i 

människokroppen. 

Utbildningens genomförande 

Ämnesspecifik kursdel 

Denna del omfattar kurser med inriktning mot: 

– Cirkulationsfysiologi  

– Biofluidmekanik  

– Fysiologisk mätteknik 

– Biomedicinsk optik 

– Medicinsk bildbehandling 

– Medicinska givare och instrument. 
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Allmänna studieplaner för studier på forskarnivå för ämnen vid  
Matematiska institutionen 
Ämnen för utbildning på forskarnivå vid Matematiska institutionen: 

Beräkningsmatematik 

Matematik 

Matematik med ämnesdidaktisk inriktning 

Matematisk statistik 

Optimeringslära 

De allmänna studieplanerna för utbildning forskarnivå vid Matematiska institutionen 

består av två delar, en gemensam del och en ämnesspecifik del för respektive 

forskarutbildningsämne: 

Gemensam del av studieplaner för ämnen vid Matematiska institutionen 

Examenskrav  

Utbildning på forskarnivå i något av de aktuella ämnena 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 60 hp 

och avhandlingsarbetet motsvarar studier om minst 60 hp. Doktorsexamen omfattar 240 

hp varav kurser motsvarar studier om minst 120 hp och avhandlingsarbetet motsvarar 

studier om 120 hp.  

Behörighet och urval 

Grundläggande behörighet 

Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i något av de aktuella ämnena har den 

som fullgjort kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning 

till ämnet. I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en 

omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. (Här 

avses också kurser eller examensarbete i matematikorienterade, tillämpade ämnen.)  

Utbildningens genomförande 

Utbildningens uppläggning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier och handledning. 

Prov på utbildningens kursdel är skriftliga eller muntliga och bedöms med betygen 

Godkänd eller Icke godkänd. Den studerande ska delta aktivt i seminarier, 

gästföreläsningar och konferenser. Syftet med dessa aktiviteter är att informera om 

aktuell forskning och aktuella tillämpningar av ämnet och att orientera om utvecklingen 

utanför den egna specialiteten. 

Avhandling 

Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar 

återfinns i fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

För både doktorsexamen och licentiatexamen ska den studerande författa en avhandling.  

För doktorsexamen ska avhandlingen vara av sådan vetenskaplig kvalitet att resultaten 

kan publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift på god nivå. Avhandlingen kan 
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utformas som ett sammanhängande verk (monografiavhandling) eller som en samman-

fattning av publicerade uppsatser (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingar i 

de aktuella ämnena ska normalt vara sammanläggningsavhandlingar och innehålla minst 

två accepterade eller publicerade artiklar. 

En licentiatavhandling kan bestå av en vetenskaplig uppsats eller en på vetenskaplig 

grund utarbetad utredningsrapport.  

Vetenskapsteori, metodik och etik 

Samtliga studerande nyantagna från och med 1 juli 2007 ska för att få examen ha 

genomgått en av fakulteten beslutad obligatorisk kurs i vetenskapsteori, metodik och etik 

om 6 hp (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.5). 

Pedagogisk utbildning 

Alla som undervisar på LiU ska läsa en grundläggande pedagogisk kurs. Minst 3 hp från 

denna kurs ska ingå i utbildningen på forskarnivå och eventuella resterande poäng ska 

räknas som institutionstjänstgöring (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, 

avsnitt 5.5).  

Individuell studieplan 

För varje studerande ska en individuell studieplan upprättas. 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). 

Studieplanen upprättas senast en månad efter antagningen och revideras minst en gång 

per år. 

Handledning 

Alla studerande som antas från och med 1 juli 2007 ska ha minst två handledare. 

Detsamma gäller dem som antagits tidigare och begär att få två handledare. En av 

handledarna ska utses till huvudhandledare (se Studiehandbok för utbildning på 

forskarnivå, avsnitt 4.1). 

Handledare ska medverka vid planeringen av utbildningen och vid valet av 

forskningsuppgift samt i övrigt vägleda den studerande under studietiden. 

Tillgodoräknanden 

Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande; ansökan 

tillstyrks eller avstyrks av huvudhandledaren och beslut om tillgodoräknande tas av 

prefekten eller den instans uppgiften delegerats till. Beslut om tillgodoräknande kan 

överklagas till Forskarutbildningsnämnden (se Studiehandbok för utbildning på 

forskarnivå, avsnitt 5.6). Tillgodoräknanden bör göras i början av studierna.  

För studerande antagen till doktorsexamen 

Kurser på avancerad nivå motsvarande högst 60 hp, som inte ingår i det särskilda 

behörighetskravet till forskarutbildningsämnet och som är relevanta för utbildningen, får 

tillgodoräknas.  

För studerande antagen till licentiatexamen  

För studerande, som antas till utbildning med avsikt att slutföra den till licentiatexamen, 

rekommenderas att inte mer än hälften av kravet för kursdelen, det vill säga 30 hp, ska 

tillgodoräknas. Kurserna som tillgodoräknas ska studenten ha läst på avancerad nivå och 

de får inte ingå i det särskilda behörighetskravet för forskarutbildningsämnet.  

Seminarie- och konferensdeltagande 

Alla studerande förväntas bidra till och ofta delta i seminarieverksamheten vid 

institutionen. De förväntas även presentera sin forskning vid nationella och 

internationella konferenser. De studerande bör också delta i seminarieserien Research 

Seminars, 2 hp.  
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Beräkningsmatematik 
/Computational Mathematics/ 

SCB kod: 10105 

Ämnesbeskrivning 

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar 

numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och 

naturvetenskap, formulerade som matematiska modeller. Viktiga begrepp är känslighet 

för störningar i data hos den styrande matematiska modellen (välställdhet) samt stabilitet 

och konvergens hos den numeriska approximationen. Andra viktiga frågeställningar är 

effektivitet hos algoritmer, samt programvaruaspekter och datorimplementering (t.ex. på 

parallelldatorer). Forskningen är metodinriktad, men bör bedrivas i nära anknytning till 

en tillämpning. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot lösning av tidsberoende 

partiella differentialekvationer. 

Mål och syfte 

Utbildningen på forskarnivå ska ge grundläggande och breda kunskaper i beräknings-

matematik och fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet. Den ska även 

ge färdighet att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom 

beräkningsmatematik. 

Utbildningens genomförande 

Kurser 

Ett antal grundläggande kurser i beräkningsmatematik (se punkt 1), som avser att ge 

breda, allmänt inriktade ämneskunskaper, är obligatoriska. Dessa grundläggande kurser i 

beräkningsmatematik motsvarar ca 60 hp. Urvalet av övriga kurser under punkt 2, 3 och 5 

görs med hänsyn till avhandlingsarbetet i samråd med handledaren.  

1. Grundläggande kurser i beräkningsmatematik (obligatoriska kurser för alla 

studerande) 

– Numeriska metoder för partiella differentialekvationer 

– Numeriska metoder för ordinära differentialekvationer 

– Matrisberäkningar och numerisk lineär algebra 

– Iterativa metoder för lineära system och egenvärdesproblem 

– Algoritmer för parallelldatorer. 

2. Grundläggande matematiska kurser 

Dessa kurser ges i samarbete med andra ämnesområden på institutionen. Kurserna 

kan/bör utformas med alternativa utgångar med hänsyn till den studerandes intressen och 

behov. Exempel på sådana kurser är: 

– Funktionalanalys  

– Mått- och integrationsteori 

– Partiella differentialekvationer 

– Konvex analys 

– Linjär algebra 

– Icke-linjär analys 

– Sannolikhetsteori och stokastiska processer. 



2013-03-06 

BESLUT 
Dnr LiU-2013-00263 

FST 13/2.7f 

4(12) 
  
Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Matematiska institutionen.   
Namnändring av beräkningsvetenskap till beräkningsmatematik, och tillämpad matematik till matematik. 

 

3. Valfria fördjupningskurser i beräkningsmatematik, exempelvis 

– Kurv- och ytapproximation  

– Numeriska Fouriermetoder och krusningar 

– Inversa och illa-konditionerade problem 

– Lineära och icke-lineära minsta kvadratproblem 

– Programvaruutveckling för numeriska beräkningar 

– Klassiska artiklar i numerisk analys. 

4. Andra kompetenshöjande kurser 

– Universitetspedagogik 

– Forskningsmetodik/etik 

– Forskningsseminarier. 

5. Övriga kurser 

Vissa kurser på forskarnivå i andra ämnesområden, såsom strömmningmekanik, 

vågrörelselära, tillämpad matematik, datalogi, optimeringslära, matematisk statistik, 

visualisering och reglerteknik.  
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Matematik 
/Mathematics/ 

SCB kod 10105 

Ämnesbeskrivning 

Ämnesbeteckningen matematik innehåller ren matematik och tillämpad matematik och 

täcker vid Linköpings universitet en mångfacetterad verksamhet. Den innehåller bland 

annat algebra, diskret matematik, dynamiska system, funktionalanalys, geometri, inversa 

problem, komplex analys, matematisk fysik, partiella differentialekvationer, tillämpad 

matematik och topologi. Den studerande har alltså många forskningsområden att välja 

mellan och i normalfallet är detta val redan gjort när studierna påbörjas eller görs inom 

sex månader.  

Mål och syfte 

Utbildningen på forskarnivå ska ge grundläggande och breda kunskaper inom matematik 

och fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet. Den ska även ge färdighet 

att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ämnet eller närstående 

områden.  

Utbildningens genomförande 

Kurser 

För doktorsexamen krävs minst 120 hp kurser och för licentiatexamen krävs minst 60 hp 

kurser. Bland kurserna, som ska ingå i doktorsexamen, ska minst 60 hp vara från följande 

tre områden: Algebra och diskret matematik (minst 20 hp), Analys och 

differentialekvationer (minst 20 hp) och Geometri och topologi (minst 10 hp). För 

licentiatexamen ska minst 30 hp vara kurser från dessa ämnesområden.  

Följande är ett urval av avdelningens forskarutbildningskurser: 

Algebra och diskret matematik  

– Algebra 

– Algebraisk geometri 

– Enumerativ kombinatorik 

– Galoisteori 

– Grafteori 

– Gröbnerbaser 

– Kombinatorik 

– Kommutativ algebra 

– Matrisanalys 

– Representationsteori. 

Analys och differentialekvationer 

– Distributionsteori 

– Dynamiska system 

– Fourieranalys 

– Funktionalanalys 

– Icke-linjär analys 

– Integrationsteori 
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– Komplex analys 

– Operatorteori 

– Partiella differentialekvationer 

– Potentialteori 

– Regulariseringsteori. 

Geometri och topologi  

– Algebraisk topologi 

– Allmän topologi 

– Differentialgeometri 

– Mångfalder och fiberknippen. 

Kurser på forskarnivå i andra relevanta ämnen såsom beräkningsmatematik, matematisk 

statistik, optimeringslära, biologi, datalogi, fysik, informationsteori, kontinuumsmekanik, 

reglerteori, etc. kan också ingå i examen. Även fakultetsgemensamma kurser kan ingå i 

examen. 
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Matematik med ämnesdidaktisk inriktning 
/Mathematics Education/ 

SCB kod 50302 

Ämnesbeskrivning 

Matematik med ämnesdidaktisk inriktning (ofta kallat Matematikdidaktik eller 

Matematikämnets didaktik) innefattar forskning om lärande, undervisning och 

kunskapsbildning i och om matematik utifrån ett helhetsperspektiv och är därmed 

tvärvetenskapligt till sin karaktär. Området använder främst samhällsvetenskapliga 

forskningsmetoder och teoretiska ansatser inte bara från matematikdidaktiken själv utan 

även från pedagogik, sociologi, psykologi, filosofi, matematik, lingvistik med mera. 

Forskningens syfte är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka 

matematikutbildningen inom olika institutioner och utbildningsnivåer. 

Mål och syfte 

Målet med utbildningen är att de studerande ska få en ämneskompetens inom både 

matematik och matematikdidaktik, en generell kompetens i forskningsmetodik relevant 

för ämnesområdet och erfarenhet av forskning, samt en vetenskaplig kompetens inom 

forskningsområdet för avhandlingen. 

Den studerande ska efter utbildningen kunna kritiskt granska och värdera forsknings-

resultat och självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt. 

Utbildningens genomförande 

Kurser 

Den studerande ska inhämta kunskaper både i ämnet matematik och i ämnesdidaktik. Till 

detta ändamål ska den studerande för doktorsexamen dels läsa kurser i matematikdidaktik 

och forskningsmetodik om i normalfallet sammanlagt minst 60 hp, dels läsa kurser i 

matematik om i normalfallet minst 60 hp. 

Kurser inom området matematikdidaktik och forskningsmetodik är 

– Obligatoriska kurser i matematikdidaktik, 15 hp 

– Obligatoriska kurser i forskningsmetodik, 15 hp 

– Valbara kurser i matematikdidaktik och relevanta hjälpvetenskaper med relevans 

för det valda forskningsområdet, ca 30 hp. 

Kurser inom området matematik är indelade i tre grupper: analys, algebra och diskret 

matematik, samt geometri och topologi. Exempel på kurser inom dessa kategorier är 

– Analys: integrationsteori, funktionsanalys, partiella differentialekvationer, ordinära 

differentialekvationer, operatorteori 

– Algebra och diskret matematik: algebra, grundläggande kombinatorik, grafteori 

– Geometri och topologi: allmän topologi, differentialgeometri. 

För att garantera en bred kunskapsbas i matematik bör de studerande välja kurser från 

samtliga dessa grupper. Dessutom läses en kurs i matematikens filosofi och historia, 8 hp. 

Kompletterande kurser kan väljas bland matematikkurserna eller från kurser som ges 

inom optimeringslära, beräkningsmatematik och matematisk statistik. 

För licentiatexamen bör kursdelen innehålla kurser i matematik om ca 30 hp och kurser i 

ämnesdidaktik och forskningsmetodik om ca 30 hp, valda bland kurserna ovan. 

För varje enskild studerande kan modifieringar göras med hänsyn till vederbörandes 

förkunskaper och den konkreta forskningsuppgiften samt i relation till de krav som ställs 



2013-03-06 

BESLUT 
Dnr LiU-2013-00263 

FST 13/2.7f 

8(12) 
  
Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Matematiska institutionen.   
Namnändring av beräkningsvetenskap till beräkningsmatematik, och tillämpad matematik till matematik. 

 

genom deltagande i forskningsmiljön. De individuellt bestämda kurserna fastställs i 

samråd mellan den studerande och huvudhandledare. I vissa kurser ges undervisning 

medan övriga inhämtas genom litteraturstudier. 
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Matematisk statistik 

/Mathematical Statistics/ 

SCB kod 10106 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet matematisk statistik består av sannolikhetsteori och statistik. Sannolikhetsteori är 

en gren av matematiken, baserad på mått- och integrationsteori, som används vid 

konstruktion och analys av modeller för slumpförsök, det vill säga försök vars resultat 

beror av slumpmässiga faktorer. Statistik är vetenskapen om hur man inom ramen för ett 

visst försök kan utnyttja observerade värden för att prediktera okända storheter som ej 

kan observeras. Sannolikhetsteoretiska modeller är då ett oumbärligt redskap, varför de 

två delämnena är intimt förknippade med varandra. 

Mål och syften 

Utbildningen på forskarnivå avser att ge skolning i vetenskaplig metodik genom 

författandet av en vetenskaplig avhandling, allmänna kunskaper och överblick över ämnet 

matematisk statistik samt fördjupade kunskaper inom någon eller några delar av ämnet. 

Den ska även ge färdighet att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom 

ämnet eller närstående områden.  

Utbildningens genomförande 

Kurser 

I kursdelen för doktorsexamen ska i normalfallet åtminstone 30 hp utgöras av kurser i 

sannolikhetsteori (inklusive stokastiska processer), och åtminstone 30 hp av kurser i 

statistisk inferens (teori eller praktik). I kursdelen för licentiatexamen ska i normalfallet 

åtminstone 15 hp utgöras av kurser från vardera av dessa två delområden. 

Följande är ett urval av avdelningens forskarutbildningskurser: 

– Probability theory part 1 

– Probability theory part 2 

– Stochastic calculus 

– Bayesian networks 

– Malliavin calculus and stochastic integration 

– Linear statistical models 

– Linear statistical inference 

– Gaussian random processes. 

Kurser på forskarnivå i andra relevanta ämnen såsom matematik, tillämpad matematik, 

beräkningsmatematik, optimeringslära, biologi, datalogi, fysik, ekonomi, informations-

teori, systemteori, reglerteori etc. kan också ingå i examen. Även fakultetsgemensamma 

kurser kan ingå i examen. 
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Optimeringslära 
/Optimization/ 

SCB kod 10105 

Ämnesbeskrivning 

Optimeringslära behandlar teorier och metoder för att analysera och lösa matematiskt 

formulerade beslutsproblem. Vid tillämpning av optimeringsmetodik på ett 

beslutsproblem behövs en matematisk modell av problemet och en optimeringsalgoritm 

för att finna en lösning till problemet. 

Den matematiska modellen beskriver vilka lösningar som är möjliga/tillåtna samt värdet 

av varje lösning. Lösningarna representeras av variabler (beslutsfattarens val), 

begränsningarna av bivillkor, och värdet av en målfunktion. 

En optimeringsalgoritm beräknar en optimal lösning till ett givet optimeringsproblem; 

olika typer av modeller kräver olika algoritmer. Eftersom verkliga optimeringsproblem 

kan ha miljontals beslutsvariabler, blir dessa beräkningar ofta mycket tidskrävande. 

Den vetenskapliga verksamheten inom optimeringslära består i att utveckla nya och bättre 

optimeringsmetoder för olika problemklasser, att härleda teoretiska egenskaper hos olika 

optimeringsproblem och optimeringsmetoder, samt att strukturera och modellera 

beslutsproblem inom olika tillämpade områden, så att de kan angripas med optimering. 

Mål och syfte 

Utbildningen ska ge en solid grund för en kvalificerad fortsatt verksamhet inom 

optimeringslära och besläktade områden, inom näringslivet eller universitetsvärlden. 

Utbildningen ska dels ge skolning i vetenskaplighet, manifesterad i en avhandling, dels 

solid kunskap om de viktigaste teori- och metodavsnitten inom optimeringsläran, 

inkluderande förståelse för hur beslutsproblem modelleras för angrepp med 

optimeringsmetoder. 

Utbildningens genomförande 

Kurser 
Utbildningens kursdel är uppdelad i en grundnivå, som syftar till att ge kunskaper i 

ämnesområdets fundamentala delar, och en fortsättningsnivå, som syftar till en 

fördjupning och/eller breddning av ämneskunskaperna. Grundnivån för licentiatexamen 

och doktorsexamen sammanfaller normalt och omfattar 45 hp. Fortsättningsnivån 

omfattar 15 hp respektive 75 hp. Ett aktivt deltagande i seminarieverksamheten kan ingå i 

kursdelen. 

Praktiskt arbete med tillämpningar från näringsliv eller förvaltning får efter handledarens 

prövning tillgodoräknas som en kurs inom ramen för utbildningen med högst 10 hp i 

licentiatexamen och högst 20 hp i doktorsexamen. 

Kursdelen består av en grundläggande del och en fortsättningsdel. 

1. Grundläggande del 

Här återfinnes en gemensam bas av grundläggande optimeringsteori. 

– Linjär optimering 

– Olinjär optimering 

– Diskret optimering 

– Nätverksoptimering. 
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2. Fortsättningsdel 

(a) Optimeringsfördjupning 

Kan innehålla fördjupning inom områdena under 1, samt 

– Bivillkorsprogrammering ("Constraint programming") 

– Dekompositionsmetoder 

– Dynamisk programmering 

– Flermålsoptimering 

– Global optimering 

– Heuristiska/approximerande metoder 

– Ickedifferentierbar optimering 

– Inrepunktsmetoder 

– Kombinatorisk optimering 

– Kvadratisk programmering och linjära komplementaritetsproblem 

– Optimering av dynamiska system 

– Optimeringsmodellering och användning av mjukvara för optimering 

– Parallell optimering 

– Robust optimering 

– Ruttplanering 

– Semidefinit programmering 

– Stokastisk optimering 

– Strukturoptimering 

– Trafikoptimering. 

(b) Andra matematiska ämnen: 

Här ingår ämnen som stärker den matematiska basen, t.ex. 

– Analys överkurs eller motsvarande 

– Konvex analys 

– Grafteori 

– Sannolikhetsteori 

– Numerisk linjär algebra 

– Funktionalanalys 

– Topologi. 

(c) Datatekniska ämnen 

Här ingår ämnen som stärker kompetens för implementering etc., t.ex. 

– Datastrukturer 

– Parallell programmering 

– Komplexitet 

– Algoritmiska konstruktioner 

– GPU-programmering. 

(d) Tillämpade ämnen (högst 30 hp) 

Här inbegrips kurser inom relevanta tillämpade ämnen, t.ex. ekonomi, 
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telekommunikation, mekanik, robotik, datalogi, kraftsystem, bioteknik, sjukvård. 

(e) Andra kompetenshöjande ämnen: 

– Universitetspedagogik 

– Vetenskapsteori 

– Forskningsmetodik 

– Forskningsseminarier. 


