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Inrättande av huvudområde bioteknik avsett för kandidatexamen 

efter tre år på civilingenjörsutbildning 

Avsikten med inrättande av bioteknik som huvudområde (se bilaga) på kandidatnivå är att de studenter 

som tar ut en kandidatexamen efter 3 år på civilingenjörsprogrammet Kemisk biologi eller Teknisk 

biologi ska kunna erhålla en mer specificerad examen än en kandidatexamen i teknik. 

För att bygga upp ingenjörskompetens inom området krävs såväl kunskaper inom naturvetenskap 

(kemi, biologi och fysik) som traditionella ingenjörskurser i matematik och teknik samt träning i 

generiska färdigheter, såsom muntlig och skriftlig kommunikation och förmåga att arbeta i grupp. För 

att åstadkomma detta integreras ämneskurser med projektmoment. 

De två huvudområdena kemisk biologi och teknisk biologi, som sedan tidigare finns inrättade, ryms 

båda under det bredare begreppet bioteknik. De kunskaper som krävs för en teknologie kandidat-

examen i bioteknik kan på avancerad nivå fördjupas för att de mer specifika kraven på en teknologie 

masterexamen i kemisk eller teknisk biologi ska uppnås. 



Huvudområde bioteknik: 

Bioteknik är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde inom livsvetenskaperna som 

baseras på kunskaper inom kemi, biologi, fysik, matematik och medicin. Fokus för biotekniken är att 

finna tekniska lösningar inom exempelvis utveckling och tillverkning av läkemedel, medicinsk 

behandling och diagnostik, livsmedelsproduktion, energi- och miljöområdet samt inom växt- och 

skogsråvaruförädling. 

Ämnesområden som är centrala för biotekniken omfattar exempelvis biokemi, cellbiologi, mikro-

biologi, molekylärgenetik och genteknik, fysiologi, immunologi och immunologiska tekniker, 

proteinkemi och protein ’engineering’, farmakologi, bioinformatik, systembiologi, mätteknik och 

mätmetoder med koppling till kemiska och biologiska system, molekylfysik samt visualisering- och 

bildbehandlingstekniker. Den student som erhållit grundläggande förståelse inom dessa områden 

besitter, efter fördjupning på masternivå, väsentlig kunskap om avancerade tekniker för studier av 

system där biologiska komponenter ingår och kan i sitt yrkesliv bidra till exempelvis utveckling av 

nya biomaterial, framställning av nya biologiska läkemedel och biodrivmedel, utveckling av nano-

teknologi och biosensorteknologi och design av nya biotekniska processer. 

Forskningsmiljöer finns inom LiU som väl ansluter till området bioteknik, såväl inom LiTH som inom 

Hälsouniversitetet, och båda fakulteterna bidrar idag till utbildning inom området. Inom LiTH finns 

exempelvis forskning inom proteinkemi, molekylär bioteknik, strukturbiologi, bioprocesser, ytveten-

skap, materialvetenskap, biosensorteknik samt bioinformatik som borgar för att verksamheten är såväl 

långsiktig som omfattande.  

De två huvudområdena kemisk biologi och teknisk biologi ryms båda under det bredare begreppet 

bioteknik.  
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Inrättande av huvudområde medicinsk teknik avsett för kandidatexamen 
efter tre år på civilingenjörsprogrammet Medicinsk teknik. 

Baserat på nedanstående ämnesbeskrivning inrättas huvudområdet medicinsk teknik på 
kandidatnivå. Huvudområdet är tänkt att användas för kandidatexamen för de studenter som 
följer civilingenjörsprogrammet Medicinsk teknik.  

För de studenter inom de aktuella programmen som önskar att ta ut en kandidatexamen efter tre 
år på programmen är i nuläget det enda tillgängliga huvudområdet teknik. För att få en tydligare 
koppling till utbildningens faktiska innehåll föreslås därför att medicinsk teknik inrättas 
huvudområde på kandidatnivå.   

Medicinsk teknik är ett profilområde för LiTH alltsedan civilingenjörsutbildningarnas tillkomst. 
Även internationellt är området Biomedical Engineering väletablerat, och det finns utbildningar 
på såväl grundläggande som avancerad nivå vid många universitet i Europa och övriga världen.  
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Ämnesbeskrivning: 

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt område som förenar ingenjörsvetenskap och 
grundläggande kunskaper inom biologi och medicin med syfte att utveckla teorier, metoder och 
tekniska system för prevention, diagnostisering och behandling av ohälsa samt för vård och 
rehabilitering. Det överordnade målet är att därigenom skapa förutsättningar för bättre hälsa för 
alla, vilket sammanfattas i det engelska uttrycket ”engineering for health”. Området kan 
översiktligt delas upp i följande delområden; 

• Medicintekniska modeller och system: Fysikaliska modeller, informationsmodeller och
modeller av signaler i en eller flera dimensioner, samt system och tekniker för mätning av
fysiologiska storheter och tillhörande signalbearbetning.

• Medicintekniska material: Materialaspekter från makro- till nanonivå med utgångspunkt från
materialens fysikaliska egenskaper och materialens interaktion med människan.

• Medicinteknisk bildanalys och visualisering: Generering, bearbetning, visualisering och
tolkning av bilder, baserat på olika bildgenererande tekniker.

Den starka positionen för ämnet medicinsk teknik inom LiTH illustreras bland annat av att det i 
princip inom samtliga institutioner bedrivs forskning och utbildning som är relevant för området. 
Som exempel kan nämnas IMT (biomedicinsk instrumentteknik, biomedicinsk modellering och 
simulering, fysiologisk mätteknik samt medicinsk informatik), IDA (bioinformatik), ISY 
(bildanalys), IEI (bio- och fluidmekanisk modellering), IFM (biosensorer och biomedicinska 
material) och ITN (visualisering). Till dessa kan även läggas verksamheten inom CMIV (Center 
for Medical Image Science and Visualization).  
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Inrättande av huvudområde teknisk fysik och elektroteknik avsett för 
kandidatexamen efter tre år på civilingenjörsutbildningarna i Teknisk fysik och 

elektroteknik och Teknisk fysik och elektroteknik – Internationell. 

Baserat på nedanstående ämnesbeskrivning inrättas huvudområdet teknisk fysik och 
elektroteknik på kandidatnivå. Huvudområdet är tänkt att användas för kandidatexamen 
för de studenter som följer civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik 
samt Teknisk fysik och elektroteknik – Internationell.  

För de studenter inom de aktuella programmen som önskar att ta ut en kandidatexamen efter tre 
år på programmen är i nuläget det enda tillgängliga huvudområdet teknik. Detta beror på 
programmens bredd där det ingår kurser som traditionellt inordnas inom elektroteknik eller 
teknisk fysik. För att få en tydligare koppling till utbildningens faktiska innehåll föreslås därför 
att teknisk fysik och elektroteknik i detta sammanhang inrättas som ett sammanhållet 
huvudområde på kandidatnivå.   

Ett argument för att det är rimligt att se teknisk fysik och elektroteknik som ett gemensamt 
huvudområde på kandidatnivå, inom ramen för de aktuella programmen, är att en student under 
år fyra och fem kan välja mellan ett brett spektrum av masterprofiler, som samtliga motsvarar 
masterprogram av mycket god internationell klass. Bland masterprofilerna kan exempelvis 
nämnas Material- och nanofysik, Kommunikation, Elektronik och Styr- och informationssystem, 
d v s med tydlig hemvist inom antingen teknisk fysik eller elektroteknik.  
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Ämnesbeskrivning: 

Områdena elektroteknik respektive teknisk fysik behandlas traditionellt som två separata 
områden, vilket passar för mera renodlade utbildningar inom respektive ämne. Eftersom det dock 
finns många och naturliga beröringspunkter kan man även med fördel betrakta kombinationen 
som ett gemensamt och sammanhållet område. Som exempel på situationer där områdena möts 
på ett naturligt sätt kan exempelvis nämnas sambanden mellan elektromagnetiska vågor och 
telekommunikation, halvledarmaterial och mikroelektronik, mekanik och mekatronik/regler-
teknik, strålningsfysik och bildgenererande teknik i medicin samt elektromagnetiska modeller av 
signaler och sensorer inom sensorfusion. Huvudområdet teknisk fysik och elektroteknik kan 
därmed definieras som unionen av elektroteknik och teknisk fysik och innefattar därmed 
delområden som materiefysik, elektronik, mekanik, reglerteknik, elektromagnetism, 
telekommunikation, signalbehandling, etc.   

Ett ytterligare skäl för att det är naturligt att betrakta teknisk fysik och elektroteknik som ett 
sammanhållet område är att det bygger på en mycket stark grund i matematik. Verktyg från t ex 
fourieranalys, sannolikhetslära, optimeringslära och beräkningsmatematik är centrala inom såväl 
teknisk fysik som elektroteknik. Kunskaper och förmåga att formulera, analysera och använda 
avancerade matematiska modeller för att lösa tekniska problem är kännetecknande för området.  

Huvudområdet vilar på en mycket god ämnesmässig grund baserat på ämneskompetensen vid, i 
första hand, IFM (Institutionen för fysik, kemi och biologi) samt ISY (Institutionen för 
systemteknik). 
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Beslutet justeras omedelbart, 2013-04-25

Dekanus                                                                               Justeringsperson
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