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Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet informationskodning 

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 forsknings-

rubriker 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 anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens 

examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

Examina  
Utbildning på forskarnivå i informationskodning 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 minst 45 

högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 75 högskolepoäng. Doktorsexamen 

omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om minst 90 högskolepoäng 

och avhandlingsarbetet motsvarar 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 teknikveten-

skapliga omfattning och fördjupning. 

Utbildningens genomförande 
Kurser 

Samtliga forskarstuderande nyantagna efter 30 juni 2007 skall för att få examen ha 

genomgått en av fakulteten beslutad obligatorisk kurs i metodik/etik om 6 högskolepoäng 

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. 



2013-09-05 

BESLUT 

Dnr LiU-2013-00263 

FST 13/6.11 

2(2) 
 

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet informationskodning 

Obligatoriska kurser 

– Informationsteori 

– Signalteori 

– Kommunikationsteori 

– Signalbehandling 

Exempel på valfria kurser 

– Datorseende 

– Kodningsteori 

– Datorarkitektur 

– Visuell perception 

– VLSI design 
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