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Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 

 

Datalogi  
/Computer Science/  

SCB kod: 10201 

 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet Datalogi är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält som sträcker sig från grundläggande studier av 

algoritmer, beräkningsprocesser och kunskapsrepresentation till ingenjörsmässiga metoder för att 

konstruera komplexa system där programvara spelar en central roll. Grunden för området utgörs av 

formella symbolspråk som programmerings-, specifikations- och designspråk samt metoder för att (1) 

konstruera komplexa programvarusystem, systemarkitekturer och system för data-/kunskapshantering 

samt (2) analysera dessa systems egenskaper. En väsentlig inriktning av området fokuserar på 

programvara som kontinuerligt samverkar med sin omgivning som till exempel operativsystem, 

inbyggda system, realtidssystem samt autonoma system. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildningen på forskarnivå i Datalogi har till syfte att fördjupa doktorandens ämneskunskaper och att 

genom forskarhandledning göra doktoranden väl förberedd för insatser inom forskning och 

utvecklingsarbete. Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i 

forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och 

vid den praktiska tillämpningen.  

Målet för utbildningen är att doktoranden ska utveckla en förmåga att kritiskt och självständigt 

planlägga, leda, slutföra och publicera forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningen ska även 

anpassas till framtida yrkesverksamhet inom det datalogiska området.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datalogi leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den 

senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng 

uppdelat på  

 en studiekurs om 60 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 60 hp som leder till en licentiatavhandling i form av en vetenskaplig 

uppsats.  

 

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 90 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 150 hp som leder till en doktorsavhandling som ska försvaras vid en 

offentlig disputation.  

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 

 

 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 

 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Datalogi är den som antingen har examen på 

avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet eller har fullgjort kursfordringar omfattande 

minst 60 högskolepoäng inom området för forskarutbildningsämnet. Av dessa 60 högskolepoäng ska 

minst 30 vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datalogi ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Valet av och omfånget på kurserna i den gemensamma studiekursen i utbildningen är 

beroende av doktorandens förkunskaper och fastställs av handledaren. I studiekursen ska ingå både 

grundläggande kurser som ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom det datalogiska området 

och inom angränsande kunskapsområden, samt fördjupningskurser inom avhandlingsområdet och 

angränsande forskningsområden. Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik 

genom egen forskning, och genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser 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). 

Undervisningen inom ramen för utbildningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, 

grupphandledning samt i form av individuell handledning. Doktoranden ska under studietiden ta del i 

den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och 

gästföreläsningar, eftersom detta ger värdefulla och viktiga färdigheter och förmågor och övar 

värdering och förhållningssätt som många gånger ej kan erhållas på annat sätt. Doktoranden ska efter 

påbörjandet av avhandlingsarbetet minst en gång per termin i ett seminarium eller liknande redovisa 

hittills nådda resultat och planerna för det fortsatta avhandlingsarbetet. Doktoranden ska delta på 

nationella samt internationella konferenser och presentera sin egen forskning. 

Doktoranden ska bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. Doktoranden och 

handledaren skall fortlöpande samråda om forskningsarbetet. För såväl licentiat – som doktorsexamen 

ska resultatet av arbetet läggas fram i form av en avhandling, som kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av uppsatser. En doktorsavhandling ska visa 

intellektuell självständighet och skall kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin helhet eller i 

sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en internationell 

tidskrift av god kvalitet. 

Handledning 
Vid utbildningens början utses en huvudhandledare. Denne skall medverka vid planeringen av 

utbildningen samt vid valet av forskningsuppgift. Handledarens uppgift är att leda studierna och 

forskningen i anslutning till avhandlingen. Dessutom utses åtminstone en biträdande handledare. 
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Datorlingvistik 
/Computational Linguistics/  

SCB kod: 10208 

 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet datorlingvistik behandlar teknik för automatisk analys och generering av information uttryckt i 

naturligt språk. Inom ämnet behandlas såväl monologisk som dialogisk användning av naturligt språk 

och informationen kan vara i form av text eller tal och även vara multimodal. 

Viktiga delområden och problemställningar inom ämnet är metoder för morfologisk, syntaktisk och 

semantisk analys, metoder för generering av meningar och texter och metoder för diskursanalys och 

diskursgenerering. Här ingår också metoder för centrala tillämpningsområden som 

informationssökning, översättning och dialogsystem.  

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildningen på forskarnivå i Datorlingvistik har till syfte att fördjupa doktorandens ämneskunskaper 

och att genom forskarhandledning göra den studerande väl förberedd för insatser inom forskning och 

utvecklingsarbete. Utbildningen ska ge doktoranden fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, 

ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom 

forskningen och vid den praktiska tillämpningen. 
 

Målet för utbildningen är att doktoranden ska utveckla en förmåga att kritiskt och självständigt 

planlägga, leda, slutföra och publicera forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningen ska även 

anpassas till framtida yrkesverksamhet.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datorlingvistik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

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

högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 60 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 60 hp som leder till en licentiatavhandling i form av en vetenskaplig 

uppsats.  

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 90 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 150 hp som leder till en doktorsavhandling som ska försvaras vid en 

offentlig disputation.  

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 

 

 

 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 

 

 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Datorlingvistik är den som antingen har examen på 

avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet eller har fullgjort kursfordringar omfattande 

minst 60 högskolepoäng inom området för forskarutbildningsämnet. Av dessa 60 högskolepoäng ska 

minst 30 vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Till 

området för forskarutbildningsämnet hör kurser i datorlingvistik/språkteknologi eller tillämpliga delar 

av datalogi, lingvistik eller kognitionsvetenskap. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datorlingvistik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Valet av och omfånget på kurserna i den gemensamma studiekursen i 

utbildningen är beroende av doktorandens förkunskaper och fastställs av handledaren. Beroende på 

bakgrund och förkunskaper görs en individuell studieplan, som garanterar att relevant kunskap 

inhämtats inom ämnets informationstekniska bas. Minst hälften av kurspoängen bör tas som kurser 

som ger doktoranden bred kunskap, förståelse och systematiska kunskaper inom informatik. I 

studiekursen ska obligatorisk ingå fördjupningskurser inom avhandlingsområdet och angränsande 

forskningsområden.Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen 

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

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser 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). 

Undervisningen inom ramen för utbildningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, 

grupphandledning samt i form av individuell handledning. Doktoranden ska under studietiden ta del i 

den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och 

gästföreläsningar, eftersom detta ger värdefulla och viktiga färdigheter och förmågor och övar 

värdering och förhållningssätt som många gånger ej kan erhållas på annat sätt. Doktoranden ska efter 

påbörjandet av avhandlingsarbetet minst en gång per termin i ett seminarium eller liknande redovisa 

hittills nådda resultat och planerna för det fortsatta avhandlingsarbetet. Doktoranden ska delta på 

nationella samt internationella konferenser och presentera sin egen forskning. 

Doktoranden ska bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. Doktoranden och 

handledaren skall fortlöpande samråda om forskningsarbetet. För såväl licentiat – som doktorsexamen 

skall resultatet av arbetet läggas fram i form av en avhandling, som kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av uppsatser. En doktorsavhandling ska visa 

intellektuell självständighet och ska kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin helhet eller i 

sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en internationell 

tidskrift av god kvalitet. 

Handledning 
Vid utbildningens början utses en huvudhandledare. Denne ska medverka vid planeringen av 

utbildningen samt vid valet av forskningsuppgift. Handledarens uppgift är att leda studierna och 

forskningen i anslutning till avhandlingen. Dessutom utses åtminstone en biträdande handledare. 
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Datorsystem 
/Computer Systems/  

SCB kod: 20206 

 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet Datorsystem behandlar teknik för utformning av system där programmerbara processorer utgör 

vitala byggdelar. Vid utformning av datorsystem utgör programvaran ofta en stor del av arbetet. 

Omvänt gäller att man vid utformning av programvara ofta - och i ökande utsträckning – måste ta 

hänsyn till de speciella egenskaperna hos den underliggande beräknings- och 

kommunikationsplattformen. I många fall kan vissa funktioner bättre realiseras med specialiserade 

arkitekturer och komponenter som är skräddarsydda för applikationen. Utöver funktionella systemkrav 

är det också viktigt att förstå och hantera de icke-funktionella krav som ofta beror på interaktion 

mellan mjukvarulagret och den underliggande exekveringsplattformen. Exempel på sådana icke-

funktionella krav är effektförbrukning, prestanda, tid, pålitlighet och säkerhet. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildningen på forskarnivå i Datorsystem har till syfte att fördjupa doktorandens ämneskunskaper 

och att genom forskarhandledning göra den studerande väl förberedd för insatser inom forskning och 

utvecklingsarbete. Utbildningen ska ge doktoranden fördjupade kunskaper inom området datorsystem, 

ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom 

forskningen och vid den praktiska tillämpningen. 

 

Målet för utbildningen är att doktoranden ska utveckla en förmåga att kritiskt och självständigt 

planlägga, leda, slutföra och publicera forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningen ska även 

anpassas till framtida yrkesverksamhet inom det datatekniska området.  
 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datorsystem leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den 

senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng 

uppdelat på  

 en studiekurs om 60 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 60 hp som leder till en licentiatavhandling i form av en vetenskaplig 

uppsats.  

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 90 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 150 hp som leder till en doktorsavhandling som ska försvaras vid en 

offentlig disputation.  

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 
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Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Datorsystem är den som antingen har examen på 

avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet eller har fullgjort kursfordringar omfattande 

minst 60 högskolepoäng inom området för forskarutbildningsämnet. Av dessa 60 högskolepoäng ska 

minst 30 vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.  

 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datorsystem ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Valet av och omfånget på kurserna i den gemensamma studiekursen i utbildningen är 

beroende av doktorandens förkunskaper och fastställs av handledaren. I studiekursen ska ingå både 

grundläggande kurser som ger doktoranden kunskap och förståelse inom ett brett delområde av 

datalogi och datorsystem, samt fördjupningskurser inom avhandlingsområdet och angränsande 

forskningsområden. Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen 

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

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser 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). 

Undervisningen inom ramen för utbildningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, 

grupphandledning samt i form av individuell handledning. Doktoranden ska under studietiden ta del i 

den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och 

gästföreläsningar, eftersom detta ger värdefulla och viktiga färdigheter och förmågor och övar 

värdering och förhållningssätt som många gånger ej kan erhållas på annat sätt. Doktoranden ska efter 

påbörjandet av avhandlingsarbetet minst en gång per termin i ett seminarium eller liknande redovisa 

hittills nådda resultat och planerna för det fortsatta avhandlingsarbetet. Doktoranden ska delta på 

nationella samt internationella konferenser och presentera sin egen forskning. 

Doktoranden ska bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. Doktoranden och 

handledaren ska fortlöpande samråda om forskningsarbetet. För såväl licentiat – som doktorsexamen 

ska resultatet av arbetet läggas fram i form av en avhandling, som kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av uppsatser. En doktorsavhandling ska visa 

intellektuell självständighet och skall kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin helhet eller i 

sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en internationell 

tidskrift av god kvalitet. 

Handledning 
Vid utbildningens början utses en huvudhandledare. Denne ska medverka vid planeringen av 

utbildningen samt vid valet av forskningsuppgift. Handledarens uppgift är att leda studierna och 

forskningen i anslutning till avhandlingen. Dessutom utses åtminstone en biträdande handledare. 
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Informatik 
/Applied Informatics/  

SCB kod: 10202 

 

Ämnesbeskrivning 
Informatik är det vetenskapliga studiet av hur information bearbetas och presenteras. Ämnet studerar 

hur interaktion sker mellan naturliga och artificiella system som lagrar, bearbetar och förmedlar 

information. Eftersom information behandlas av såväl datorer som individer och organisationer, har 

informatik såväl tekniska som kognitiva och sociala aspekter. 

Inom tillämpad informatik studeras särskilt 

 tillämpning av informationsteknik i kombination med något annat ämnesområde, exempelvis 

geoinformatik, hälsoinformatik, designinformatik, ledningsinformatik, medieinformatik, 

tekniska informationssystem, etc. 

 utveckling av nya användningar av informationsteknik 

 förståelse av teknikens effekter på människor. 

Ämnet informatik täcker ett brett akademiskt fält som överlappar med datavetenskap, 

systemvetenskap, informationsvetenskap och kognitionsvetenskap. Inom tillämpad informatik är 

inriktningen mot hur sådan kunskap omsätts i teknisk utveckling och metoder för utformning, 

utveckling och användning av informationsteknik i kombination med andra ämnesområden. 

Metodmässigt spänner ämnet från empiriska fallstudier och experimentella undersökningar till 

tjänstedesign och direkt systemutveckling. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildningen på forskarnivå i Informatik har till syfte att fördjupa doktorandens ämneskunskaper och 

att genom forskarhandledning göra doktoranden väl förberedd för insatser inom forskning och 

utvecklingsarbete. Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i 

forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och 

vid den praktiska tillämpningen.  

Målet för utbildningen är att doktoranden ska utveckla en förmåga att kritiskt och självständigt 

planlägga, leda, slutföra och publicera forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningen ska även 

anpassas till framtida yrkesverksamhet inom det datatekniska området.  

Examen 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Informatik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den 

senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng 

uppdelat på  

 en studiekurs om 60 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 60 hp som leder till en licentiatavhandling i form av en vetenskaplig 

uppsats.  

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 90 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 150 hp som leder till en doktorsavhandling som ska försvaras vid en 

offentlig disputation.  
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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 Informatik är den som antingen har examen på 

avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet eller har fullgjort kursfordringar omfattande 

minst 60 högskolepoäng inom området för forskarutbildningsämnet. Av dessa 60 högskolepoäng ska 

minst 30 vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Till 

området för forskarutbildningsämnet hör kurser i tillämpliga grenar av informationsbehandling och 

inom det område som informationsbehandlingen avser. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Informatik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Valet av och omfånget på kurserna i den gemensamma studiekursen i utbildningen är 

beroende av doktorandens förkunskaper och fastställs av handledaren. Beroende på bakgrund och 

förkunskaper görs en individuell studieplan, som garanterar att relevant kunskap inhämtats inom 

ämnets informationstekniska bas. Minst hälften av kurspoängen ska tas som kurser som ger 

doktoranden bred kunskap, förståelse och systematiska kunskaper inom informatik. I studiekursen ska 

obligatorisk ingå fördjupningskurser inom avhandlingsområdet och angränsande forskningsområden. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser 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). 

Undervisningen inom ramen för utbildningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, 

grupphandledning samt i form av individuell handledning. Doktoranden ska under studietiden ta del i 

den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och 

gästföreläsningar, eftersom detta ger värdefulla och viktiga färdigheter och förmågor och övar 

värdering och förhållningssätt som många gånger ej kan erhållas på annat sätt. Doktoranden ska efter 

påbörjandet av avhandlingsarbetet minst en gång per termin i ett seminarium eller liknande redovisa 

hittills nådda resultat och planerna för det fortsatta avhandlingsarbetet. Doktoranden ska delta på 

nationella samt internationella konferenser och presentera sin egen forskning. 

Doktoranden ska bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. Doktoranden och 

handledaren ska fortlöpande samråda om forskningsarbetet. För såväl licentiat – som doktorsexamen 

ska resultatet av arbetet läggas fram i form av en avhandling, som kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av uppsatser. En doktorsavhandling ska visa 

intellektuell självständighet och skall kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin helhet eller i 

sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en internationell 

tidskrift av god kvalitet. 

Handledning 
Vid utbildningens början utses en huvudhandledare. Denne skall medverka vid planeringen av 

utbildningen samt vid valet av forskningsuppgift. Handledarens uppgift är att leda specialstudierna och 

forskningen i anslutning till avhandlingen. Dessutom utses åtminstone en biträdande handledare. 
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Kognitiva system 
/Cognitive Systems/  

SCB kod: 10204 

 

Ämnesbeskrivning 
Inom kognitiva system studeras naturliga och artificiella kognitiva system i deras fysiska och 

sociala miljöer. Dessa system karakteriseras av förmågan att uppnå specifika mål samt att upprätthålla 

kontroll och styrning i dynamiska miljöer. Praktiskt taget alla verksamheter i industriella samhällen 

involverar samverkande kognitiva system (joint cognitive systems) bestående av människor och 

artefakter. 

Ämnet omfattar analys, modellering, design och utvärdering av sådana system. Ämnesområdet är 

tvärvetenskapligt och bygger på bland annat datavetenskap, beteendevetenskap och systemteori. Av 

särskilt intresse är hur ny teknik påverkar systemfunktioner och arbetsvillkor. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildningen på forskarnivå i Kognitiva system har till syfte att utveckla tekniker och metoder som 

kan förbättra säkerhet och effektivitet i tillämpningar inom industriell processtyrning, tillverkning, 

handel, transport- och kommunikationssystem, krishantering m.m. Genom studierna ska doktoranden 

tillägna sig insikter och förmåga att hantera de olika begreppsmässiga beståndsdelarna i kognitiva 

system och bekanta sig med olika tekniker och metoder som kan användas för att strukturera och lösa 

problem inom området. 

Målet är att doktoranden ska utveckla en förmåga att självständigt kunna identifiera 

centrala frågeställningar inom ämnet samt att kunna utforma och realisera tillämpade lösningar.  

Examen 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Kognitiva system leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

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

högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 60 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 60 hp som leder till en licentiatavhandling i form av en vetenskaplig 

uppsats.  

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng uppdelat på  

 en studiekurs om 90 hp (minst hälften på forskarnivå)  

 ett forskningsarbete om 150 hp som leder till en doktorsavhandling som ska försvaras vid en 

offentlig disputation.  

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 
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Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Kognitiva system är den som antingen har examen på 

avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet eller har fullgjort kursfordringar omfattande 

minst 60 högskolepoäng inom området för forskarutbildningsämnet. Av dessa 60 högskolepoäng ska 

minst 30 vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Till 

området för forskarutbildningsämnet hör kurser i kurser i tillämpliga delar av kognitionsvetenskap, 

informationsbehandling och systemanalys. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Kognitiva system ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Valet av och omfånget på kurserna i den gemensamma studiekursen i 

utbildningen är beroende av den studerandes förkunskaper och fastställs av handledaren. Studiekursen 

i ämnet Kognitiva system ska utformas så att ungefär hälften av poängen avser kurser som ger 

doktoranden bred kunskap och förståelse inom cognitive systems engineering och den andra hälften 

ger fördjupade kunskaper inom systemanalys, risk- och olycksanalys, kognitionsvetenskap och andra 

relaterade ämnen inom avhandlingsområdet. Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig 

metodik genom egen forskning, och genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser 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). 

Undervisningen inom ramen för utbildningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, 

grupphandledning samt i form av individuell handledning. Doktoranden ska under studietiden ta del i 

den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och 

gästföreläsningar, eftersom detta ger en värdefull och viktig orientering som många gånger ej kan 

erhållas på annat sätt. Doktoranden ska efter påbörjandet av avhandlingsarbetet minst en gång per 

termin i ett seminarium eller liknande redovisa hittills nådda resultat och planerna för det fortsatta 

avhandlingsarbetet. Doktoranden ska delta på nationella samt internationella konferenser och 

presentera sin egen forskning. 

Den studerande bör bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. Doktoranden och 

handledaren ska fortlöpande samråda om forskningsarbetet. För såväl licentiat – som doktorsexamen 

skall resultatet av arbetet läggas fram i form av en avhandling, som kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av uppsatser. En doktorsavhandling ska visa 

intellektuell självständighet och ska kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin helhet eller i 

sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en internationell 

tidskrift av god kvalitet. 

Handledning 
Vid utbildningens början utses en huvudhandledare. Denne ska medverka vid planeringen av 

utbildningen samt vid valet av forskningsuppgift. Handledarens uppgift är att leda studierna och 

forskningen i anslutning till avhandlingen. Dessutom utses åtminstone en biträdande handledare. 
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Ekonomiska informationssystem 
/Economic Information Systems/  

SCB kod: 10202 

Ämnesbeskrivning 
Ämnesområdets huvudfokus är gränslandet mellan ekonomi och IT. Mer precist handlar ämnesområdet 

om hur information överförs från, mellan och till människor. Särskilt intresse riktas mot vilken roll 

strategier och informationssystem har när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, 

myndigheter, förvaltningar och föreningar), men också deras samspel med till exempel kunder och 

medborgare. Forskningen är inriktad på följande områden: 

 Strategisk ekonomistyrning 

 Strategisk IT - användning, med fokus på organisering kring IT- utnyttjande  

 Extern redovisning, revision samt ekonomisk brottslighet 

 IT och produktivitet 

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 ekonomiska informationssystem syftar till att den studerande ska uppnå 

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. 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i ekonomiska informationssystem 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 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 

studier om 150 högskolepoäng. 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 

 

Behörighet och urval 

Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ekonomiska informationssystem är den som fullgjort 

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

dessa 60 högskolepoäng ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om 

minst 30 högskolepoäng inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen på forskarnivå i ekonomiska informaionssystem ger forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med 

externa organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

ekonomiska informationssystem genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma för 

institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens 

forsknings- och forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

industriell organisation. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i 

kurs i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom ekonomiska informationssystem och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen.   

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som antagits 

i ämnet ekonomiska informationssystem ska ha genomgått grundläggande kurser omfattande både 

kvantitativ och kvalitativ metod samt fördjupande kurser i forskningsmetodik kopplat till egen forskning, 

om sammanlagt minst 15hp. 

 

Forskarstuderande i ekonomiska informationssystem förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

 seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per termin redovisa i industriell ekonomis seminarieserie hittills uppnådda 

resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får träna 

på sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både 

sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 
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För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i academic 

writing eller motsvarande obligatorisk.  

 

I forskarutbildningen kan genomförda och dokumenterade projektarbeten, som inte inkluderas i 

avhandlingen, ingå med upp till maximalt 15hp.  

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i ekonomiska informationssystem genom att 

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

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

genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande 

kompetens.  

 

Forskarstuderande inom ekonomiska informationssystem visar intellektuell självständighet genom att 

skriva en monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa 

sin förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa 

intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används.  

 

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 sammanläggningsavhandling 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 doktorsexamen 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 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). 

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. 

 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 
 

 

 

Energisystem 
/ Energy Systems /  

SCB kod: 20702 

Ämnesbeskrivning 
Energisystem är ett tekniskt ämne, som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet samt 

främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan. Den grundläggande tanken bakom 

forskningsämnet är att vidta medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av ett nytt 

energisystem samt vid ombyggnation av ett existerande energisystem. Sådana åtgärder kan vara 

förbättrad energihushållning, övergång till förnybara energislag, effektivisering av systemen för bästa 

möjliga resurshushållning med arbete, kapital, råvaror och energi samt att avvärja de hotande 

miljöförändringarna.  

 

Forskningen inom Energisystem handlar om tre områden: nationella och regionala energisystem, 

industriella energisystem och byggnaders energisystem. De frågor som behandlas täcker hela fältet från 

utvinning, omvandling och distribution till slutlig användning av energi. I forskningen används 

systemanalytiska, matematiska och numeriska metoder, särskilt optimering samt detaljerade mätningar 

och kvalitativa metoder för att analysera frågeställningar.  

 

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 Energisystem syftar till att den studerande ska uppnå 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. 
 

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

kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 60 högskolepoäng. 

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 90 högskolepoäng och 

avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng. 
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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 Energisystem 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 på forskarnivå i energisystem ger forskarstuderande förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med externa 

organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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 vid LiU som externt.  

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

Energisystem genom att doktoranden deltar i breddningskurserna som är gemensamma för Institutionen 

för ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen i grundutbildningskurser inom Energisystem. För 

forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i universitetspedagogik 

som obligatorium. 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom Energisystem och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen. Obligatorisk kurs/kunskapsområde är: 

 

 Kurs ” Systemperspektiv på energisystem”, 7,5 hp 

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

systemperspektiv av energitillförsel och energianvändning, roll av förnybara energiresurser i 

framtida energisystem samt tillförsel av energiresurser till energisystemet ställs också i 

relation till möjligheter till förändringar i energibehovet. Kursen ges vid Institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling.  

 

 Kurs ” Energisystem simulering och optimering”, 7,5 hp 

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

och optimering av energisystem på kommunal och industriell samt byggnadsnivå. Kursen ges 

vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.  

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande områden. Den som 

antagits i ämnet Energisystem ska genomgå grundläggande och fördjupande kurser i forskningsmetodik 

om sammanlagt minst 20 hp.  

 Grundläggande kurser i forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi, 13,5 hp 
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För att få examen inom forskarutbildningsämnet Energisystem 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. 

Forskarstuderande i Energisystem förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för hållbara energisystem.  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

 delta i seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per år redovisa i Energisystems seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering av det fortsatta avhandlingsarbetet 

 vid internationella konferenser presentera sin egen forskning, där de studerande får träna på sin 

förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin egen 

forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 

För att förbereda den forskarstuderande för ovanstående uppgifter är en kurs i academic writing eller 

motsvarande obligatorisk, 

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

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. 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Energisystem genom att forskarstuderande dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom institutionen. En 

obligatoriskkurs i etik och vetenskapsteori skall ingå i forskarutbildningen. Samtliga forskarstuderande 

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.  

 

Forskarstuderande inom Energisystem visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin förmåga att genom egen 

forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna forskningsfältet samt visa förmåga att 

identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska bedömningar samt en fördjupad insikt om 

vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den 

används.  

 

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen utformas som en sammanläggningsavhandling som 

består av ett antal vetenskapliga uppsatser samt en introduktion till området. I avhandlingen ska det 

tydligt framgå vad den studerande själv gjort och vad eventuella andra medförfattare bidragit med. De 

vetenskapliga uppsatser eller konferensbidrag som ingår i sammanläggningsavhandlingen 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 doktorsexamen består normalt av 

minst 3 artiklar som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter och ytterligare 

minst 2 artiklar som är i nivå för internationell publicering. 
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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). 

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. 
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Fluida och mekatroniska system 
/Fluid and Mechatronic Systems/ 

SCB kod: 21199 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet Fluida och mekaniska system omfattar modellering, simulering, optimering och 

tillståndsövervakning för utveckling, styrning och diagnostisering av maskintekniska och mekatroniska 

system. Dessa system innefattar fluida, mekaniska, elektriska och senorsortekniska delsystem samt 

integrerad programvara. Tillämpad forskning sker inom: 

 Hydrauliska system och komponenter 

 Mekatronik 

 Flygplanskonstruktion och flygplanssystem 

 Modellering, simulering och optimering 

Nyckelord för forskningen är systemeffektivitet och systemdynamik, och vår forskningsfilosofi är att ha 

en stark kombination av både teoretisk och experimentell forskning. Forskningen bedrivs i nära samarbete 

med industrin och med andra forskargrupper, och forskarutbildningen förväntas ge kunskap och 

forskningserfarenhet inom: 

 Utformning av effektiva komponenter och system 

 Systemdynamik, modellering, simulering, mätning och styrning 

Nya produkter tenderar att ha mer intelligens än tidigare till följd av ökade krav på effektivitet. Detta drivs 

av ekonomi, säkerhet och miljökrav. Detta gäller ett brett spektrum av produkter, men särskilt fordon som 

till exempel entreprenadmaskiner, vägfordon och flygplan. Dessa typer av system kännetecknas av en 

nära koppling mellan fluida och mekatroniska system, framdrivningssystem, kraftöverföring, 

aktuatorsystem, givare och styrsystem. Detta kräver att de utvecklas tillsammans, så kallad co-design, till 

exempel co-design av mekanisk konstruktion och styrsystem.  
 

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 Fluida och mekatroniska system syftar till att den studerande ska uppnå 

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. 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 
 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Fluida och mekatroniska system leder till en doktorsexamen eller 
licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 
120 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 
motsvarar studier om 80 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 fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Fluida och mekatroniska system 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 på forskarnivå i Fluida och mekatroniska system ger forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med 

externa organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  
 
Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Fluida och 

mekatroniska system genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom Fluida och 

mekatroniska system. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i 

universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom Fluida och mekatroniska system och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen.  Obligatorisk kurs är: 

 Kurs ”Simulering av tekniska system” /Engineering System Simulation/7,5 hp 

Den studerande ska ha genomgått en kurs som syftar till att ge goda kunskaper att 

självständigt utveckla och använda simuleringsmodeller i forsknings- och 

utvecklingsprojekt.  

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som 

antagits i ämnet Fluida och mekatroniska system ska ha genomgått grundläggande och fördjupande 
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kurser i forskningsmetodik om sammanlagt minst 20hp.  

 Grundläggande kurser i forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi, 13,5 hp 

För att få examen inom forskarutbildningsämnet Fluida och mekatroniska system 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. 

Forskarstuderande i Fluida och mekatroniska system förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för hållbar Fluida och mekatroniska system.  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

 seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per termin redovisa i Fluida och mekatroniska systems seminarieserie hittills 

uppnådda resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får träna på 

sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i 

academic writing eller motsvarande obligatorisk, 

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

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. 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Fluida och mekatroniska system genom att 

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

institutionen. Samtliga studerande antagna fr.o.m. 1 juli 2007 skall för att få examen ha genomgått av 

fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Forskarstuderande inom Fluida och mekatroniska system visar intellektuell självständighet genom att 

skriva en monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa 

sin förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa 

intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används.  

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. 
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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 doktorsexamen 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 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). 

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. 
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Hållfasthetslära 
/ Solid Mechanics /  

SCB kod: 20301 

 

Ämnesbeskrivning  
Hållfasthetslära är i första hand en grundläggande vetenskap, där stor vikt läggs vid begreppsanalysen 

och de allmänna mekaniska principerna. Ämnet omfattar analys av deformationer och spänningar i 

lastbärande konstruktioner. Dess tillämpade del ägnas åt metodik för analys och syntes av spännings- 

och deformationstillstånd samt åt dimensioneringsmetodik. Hållfasthetsberäkningar baserade på Finita 

Element Metoden utgör kärnan i modern simuleringsbaserad produktutveckling, där ämnet idag finner 

sin främsta tillämpning. Hållfasthetslära är ett grundläggande ämne inom ett flertal 

civilingenjörsprogram, masterprogram samt högskoleingenjörsprogram. 

Mål och syfte  
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

 

Målsättningen för forskarutbildningen i Hållfasthetslära är att ge en för yrkesmässig verksamhet 

tillfredsställande utbildning. Innehåll och omfattning är avpassade så att licentiatexamen och 

doktorsexamen bör kunna utgöra en lämplig bas för såväl fortsatt forskningsarbete som andra 

kvalificerade insatser inom näringslivet, t.ex. avancerat utvecklingsarbete, avancerade beräknings- och 

utredningsuppdrag samt högre lärar- och forskarbefattningar. För detta fordras:  

 Grundliga kunskaper inom ämnets fundamentala delar och god kännedom om aktuella 

problemställningar inom ämnesområdet.  

 Att stor vikt läggs vid vetenskaplig metodik, självständighet samt forskningskommunikation. 

Examen  
Forskarutbildning i hållfasthetslära leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare kan 

också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng varav 

kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 80 

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 hållfasthetslära 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 på forskarnivå i hållfasthetslära ger forskarstuderande förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande 

i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med externa 

organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och valfria kurser. De valfria kurserna 
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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 vid LiU som externt.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

hållfasthetslära genom att doktoranden deltar i breddningskurserna som är gemensamma för 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens 

forsknings- och forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen i grundutbildningskurser inom 

hållfasthetslära. Kurser inom det tillämpade mekanikområdet (mekanik, hållfasthetslära och 

strömningslära) utgör en rekommenderad basorientering inom forskarutbildningsämnet 

hållfasthetslära. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i 

universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom hållfasthetslära och i synnerhet i 

sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen. Obligatorisk kurs/kunskapsområde är: 

 

 Kurs ”Kontinuumsmekanik”, 10 hp 

 Kurs ”Materialmodeller”, 10 hp 

 Kurs ”Avancerad FEM (inkluderande behandling av olinjära problem)”, 10 hp 

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande områden. Den som 

antagits i ämnet hållfasthetslära ska genomgå grundläggande och fördjupande kurser i 

forskningsmetodik . 

Forskarstuderande i hållfasthetslära förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för hållbara system.  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

 delta i seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per år redovisa i Hållfasthetsläras seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering av det fortsatta avhandlingsarbetet 

 vid internationella konferenser presentera sin egen forskning, där de studerande får träna på 

sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 

För att förbereda den forskarstuderande för ovanstående uppgifter är en kurs i academic writing eller 

motsvarande obligatorisk. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Hållfasthetslära genom att forskarstuderande dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom institutionen. En 

obligatoriskkurs i etik och vetenskapsteori skall ingå i forskarutbildningen. Samtliga forskarstuderande 

nyantagna efter 30 juni 2007 skall för att få examen ha genomgått av fakulteten beslutade 

obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  
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Forskarstuderande inom Hållfasthetslära visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin förmåga att genom 

egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna forskningsfältet samt visa 

förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa intellektuell 

självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska bedömningar samt en 

fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används.  

 

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen utformas som en sammanläggningsavhandling som 

består av ett antal vetenskapliga uppsatser samt en introduktion till området. I avhandlingen ska det 

tydligt framgå vad den studerande själv gjort och vad eventuella andra medförfattare bidragit med. De 

vetenskapliga uppsatser eller konferensbidrag som ingår i sammanläggningsavhandlingen ska vara 

publicerbara i vetenskapliga tidskrifter eller publikationer, efter ett review-förfarande.  En riktlinje för 

kvalitetskravet på en doktorsavhandling är att de artiklar som ingår skall uppfylla de publiceringskrav 

som gäller för välrenommerade, internationella tidskrifter inom området hållfasthetslära. 

 

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). 

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. 
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Industriell marknadsföring 
/Industrial Marketing/  

SCB kod: 21199 

Ämnesbeskrivning 
Industriell marknadsföring handlar om hur företag eller organisationer gör affärer med varandra, det som 

i engelskspråkig litteratur kallas för ”business to business” – B2B. Det som utbyts mellan företagen kan 

vara både produkter och tjänster och i flertalet fall en kombination av hård- och mjukvara och tjänster. 

Ett grundläggande synsätt inom industriell marknadsföring är att köpare och säljare bygger upp 

långvariga affärsrelationer med varandra och att det finns en stark utvecklingspotential i dessa relationer. 

Industriell marknadsföring kan också ses som en process som spänner över hela förloppet från 

marknadsanalys och produktutveckling, via marknadskommunikation och försäljning till leverans och 

eftermarknad. 

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 marknadsföring syftar till att den studerande ska uppnå 

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. 
 

Examen 

Utbildning på forskarnivå i industriell marknadsföring leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

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

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 60 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 

150 högskolepoäng. 
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Behörighet och urval 

Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i industriell marknadsföring 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 på forskarnivå i industriell marknadsföring ger forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med 

externa organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  
 
Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet industriell 

marknadsföring genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom industriell 

organisation. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i 

universitetspedagogik som obligatorium. 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom industriell marknadsföring och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen.   

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som antagits 

i ämnet industriell marknadsföring ska ha genomgått grundläggande kurser omfattande både kvantitativ 

och kvalitativ metod samt fördjupande kurser i forskningsmetodik kopplat till egen forskning, om 

sammanlagt minst 15hp.  

Forskarstuderande i industriell marknadsföring förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

- självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

- årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

- seminarieverksamheten inom institutionen 

- minst en gång per termin redovisa i industriell ekonomis seminarieserie hittills uppnådda resultat 

och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

- samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får träna på sin 

förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin egen 
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forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i academic 

writing eller motsvarande obligatorisk.  

I forskarutbildningen kan genomförda och dokumenterade projektarbeten, som inte inkluderas i 

avhandlingen, ingå med upp till maximalt 15hp.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i industriell marknadsföring genom att 

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

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

genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande 

kompetens.  

Forskarstuderande inom industriell marknadsföring visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin 

förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa 

intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används.  

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 sammanläggningsavhandling 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 doktorsexamen 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 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). 

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. 
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Industriell organisation 
/ Industrial Management /  

SCB kod: 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 uppnå 

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. 

Examen 
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 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 

studier om 60 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar 

studier om 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 

 

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 på forskarnivå i Industriell organisation ger forskarstuderande förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med externa 

organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet industriell 

organisation genom att den studerande deltar i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen 

för ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom industriell 

organisation. För doktorander med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i 

universitetspedagogik som obligatorium. 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom industriell organisation och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsidéer/resultat inom institutionen. Obligatorisk kurs/kunskapsområde är: 

 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.  

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som antagits 

i ämnet industriell organisation ska ha genomgått grundläggande och fördjupande kurser i 

forskningsmetodik om sammanlagt minst 20hp.  

 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. 

 

Forskarstuderande i industriell organisation förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för hållbar industriell organisation.  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 
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 seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per termin redovisa i industriell organisations seminarieserie hittills uppnådda 

resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får träna på 

sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderande för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i academic 

writing eller motsvarande obligatorisk, 

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

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i industriell organisation genom att forskarstuderande 

dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom institutionen. 

Samtliga forskarstuderande antagna from 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

 

Forskarstuderande inom industriell organisation visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin 

förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa 

intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används.  

 

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 doktorsexamen 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 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). 

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. 
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Industriell produktion 
/Manufacturing Engineering /  
SCB kod: 20307 

Ämnesbeskrivning 
Industriell produktion är ett ämne som har inriktning mot fyra huvudområden: 

 

1. Utveckling och drift av produktionsutrustning, flexibel automation och industrirobotik  

2. Utveckling och drift av produktionssystem 

3. Produktframtagning samt konstruktion för produktion 

4. Utveckling av hållbar produktion, inklusive funktionsförsäljning och återtillverkning. 

 

Hållbar produktion är ett överordnat krav och villkor för all forskning vid Industriell produktion men 

huvudområde 4 har specifikt huvudfokus mot detta. Forskning inom de tre första huvudområdena kan 

alla bidra till att utveckla hållbar produktion. 

Området är till sin natur tillämpat och tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över utveckling, modellering, 

simulering, programmering samt fysisk implementering/realisering av utrustning och system. Vissa 

forskningsuppgifter är mycket experimentella och/eller har mycket insamling av empiri medan andra 

är mer teoribaserade.  

 

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). 

 

Utbildningen på forskarnivå i ämnet Industriell produktion har som mål att ge den studerande en 

metodisk skolning om industriell produktion och ingående deltekniker samt frågeställningar som 

direkt och indirekt berör industriell produktion. Genom handledning ska den studerande göras väl 

förberedd för självständiga forsknings- och utvecklingsinsatser inom området samt för andra uppgifter 

i samhälle och näringsliv där stora krav ställs på djupgående insikter om industriell produktion.  

 

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 forskningsdesign 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. 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Industriell produktion leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

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

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 30–45 hp och resterande forskningsarbete 

(licentiatavhandling) 75–90 hp. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar 

studier om 60 – 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150–180 hp. Minst 

hälften av kursdelen ska vara på forskarnivå. 
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Fördelning mellan kursdel och forskningsdel bestäms utifrån forskningsuppgiftens karaktär vilken 

framgår av den individuella studieplanen. Ämnets tvärdisciplinära karaktär gör att vissa studerande 

kommer att arbeta mycket experimentellt och/eller med empiri medan andra kommer att ha ett större 

teoretiskt inslag. De studerande som arbetar med ett större experimentellt och empiriskt inslag 

kommer då att läsa mindre antal kurspoäng. 

 

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 produktion är den som fullgjort 

kursfordringar omfattande 60 högskolepoäng på avancerad nivå med anknytning till ämnet (med detta 

avses också kurser eller examensarbete i teknikorienterade, tillämpade ämnen). I dessa 60 hp ska ingå 

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

för forskarutbildningsämnet. Ämnets tvärvetenskapliga natur gör att de studerandes bakgrund kan 

variera starkt beroende på den tänkta specifika forskningsuppgiften. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen ger den studerande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Industriell 

produktion genom att den studerande deltar i breddningskurserna som är gemensamma för 

institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens 

forsknings- och forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

Industriell produktion. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i 

kurs i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Grundläggande kurser på forskarnivå och seminarier, kan behandla grundläggande 

produktionstekniska frågeställningar i anslutning till industriell produktion, såsom produktionsfilosofi, 

konstruktion för produktion, ekonomi i produktionssystem och industrirobotteknik. 

Fördjupningskurser väljs i samråd med huvudhandledaren och har direkt anknytning till 

avhandlingsarbetet.  

 

Den studerande förvärvar djup kunskap och förståelse inom industriell produktion och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsidéer/resultat. 

 

Den studerande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning (innehåller 

steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och genom att 

genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. 

 

Forskarstuderande i Industriell produktion förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och/eller experimentellt 

forskningsarbete;   

 seminarieverksamhet 

 samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får 

träna på sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt 

granska både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i 

academic writing eller motsvarande obligatorisk. 
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Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas genom att ta del i av den vetenskapliga aktivitet 

som bedrivs inom avdelningen Industriell produktion och inom andra näraliggande ämnen genom att 

bevista seminarier och gästföreläsningar etc, eftersom detta ger en värdefull och viktig orientering som 

många gånger ej kan erhållas på annat sätt. Samtliga studerande nyantagna efter 30 juni 2007 ska för 

att få examen ha genomgått en av fakulteten beslutad obligatorisk kurs i metodik/etik om 6 

högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande kompetens. 

 

Forskarstuderande inom Industriell produktion visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

sammanläggningsavhandling eller en monografi. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin 

förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska 

visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används.  

En avhandling kan för såväl licentiat- som doktorsexamen utformas som ett antal vetenskapliga 

uppsatser samt en introduktion till området (sammanläggningsavhandling) eller i form av ett enhetligt 

sammanhängande verk (monografi).   

 

I en sammanläggningsavhandling ska det tydligt framgå vad den studerande själv gjort och vad 

eventuella andra medförfattare bidragit med. De vetenskapliga artiklar som ingår i en 

sammanläggningsavhandling ska vara publicerbara i vetenskapliga konferenser, 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 sammanläggnings-

avhandling för doktorsexamen 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. 

 

Ämnet för den vetenskapliga uppsatsen (”licentiatavhandlingen”) och/eller doktorsavhandlingen 

bestäms i samråd med huvudhandledaren. Delar av licentiatavhandlingen kan ingå i 

doktorsavhandlingen.  

 

För varje studerande upprättas en individuell studieplan där kursdelen utformas utifrån den planerade 

forskningsinriktningen. Kurserna kan inhämtas inom det egna ämnet, andra ämnen vid LiU eller andra 

universitet inom eller utom Sverige. 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). 

 

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. 
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Konstruktionsmaterial 
/Engineering Materials/  

SCB kod: 20599 

 
Ämnesbeskrivning 
Ämnet Konstruktionsmaterial behandlar främst metalliska material men även keramer, kompositer och 

polymera material för maskinkonstruktioner, sedda ur materialanvändarens synpunkt. Det innebär att de 

materialegenskaper, som är av betydelse ur konstruktionsteknisk och produktionsteknisk synpunkt, står i 

centrum. Exempel på sådana egenskaper är hållfasthet och bearbetbarhet där plasticitet, utmattning, kryp, 

korrosion och oxidation är viktiga fenomen. Focus ligger på att undersöka kopplingen mellan materialens 

mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt hur materialen påverkas av tillverkningsprocesser och 

användning ur ett komponent perspektiv. 

 
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 konstruktionsmaterial syftar till att den studerande ska uppnå 

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. 

 

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

senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng 

varav kurser motsvarar studier om 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 75 

högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 90 

högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng. 

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

 

Särskild behörighet 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Konstruktionsmaterial är den som fullgjort 
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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 på forskarnivå i Konstruktionsmaterial ger forskarstuderande förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med externa 

organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

konstruktionsmaterial genom att doktoranden deltar i breddningskurserna som är gemensamma för 

institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens 

forsknings- och forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

konstruktionsmaterial. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs 

i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom konstruktionsmaterial och i synnerhet 

i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen.  

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område.  

 

 Grundläggande kurser i forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi, minst 6 hp 

För att få examen inom forskarutbildningsämnet konstruktionsmaterial krävs att den studerande 

har genomgått en kurs i grundläggande forskningsmetodik om minst 6 hp. I första hand avses den 

kurs som ges årligen vid LiTH (Scientific methods and research practice).  

 

Forskarstuderande i konstruktionsmaterial förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete 

 identifiera och formulera nya frågeställningar och utveckla metoder och lösningar inom området 

konstruktionsmaterial  

 träna på att självständigt planera och skriva vetenskapliga artiklar som lämpar sig för 

internationell publicering 

 årligen delta i nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet och närliggande 

områden 

 delta i seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per termin internt redovisa uppnådda resultat och planering för det fortsatta 

avhandlingsarbetet genom presentation vid  interna seminarier. 

 presentera sin egen forskning vid internationella konferenser där de forskarstuderande får träna 

upp sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både 

sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 
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För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i academic 

writing eller motsvarande obligatorisk. 

 

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

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. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i konstruktionsmaterial genom att forskarstuderande 

dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom institutionen. En 

kurs i etik och vetenskapsteori skall ingå i forskarutbildningen. Samtliga doktorander antagna from 1 juli 

2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller 

bedömts ha motsvarande kompetens.  

 

Forskarstuderande inom konstruktionsmaterial visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin 

förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa 

intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används.  

 

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 doktorsexamen består normalt av 

minst 2 artiklar som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter och/eller böcker 

samt ytterligare 3–4 artiklar som är i nivå för internationell publicering. 

 

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). 

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. 
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Kvalitetsteknik 
/Quality Technology and Management/  

SCB kod: 21199 

Ämnesbeskrivning 
Ämnesområdets huvudfokus är forskning om principer, metoder och verktyg för att förbättra existerande 

produkter och tjänster, att utveckla nya innovativa produkter och tjänster samt att förbättra 

verksamhetens processer med mål att tillfredsställa såväl kundernas som ägarnas och övriga intressenters 

behov och förväntningar. Det kvalitetstekniska forskningsfältet utgår från en ledningsfilosofi som styrs 

av kärnprinciperna ledningens engagemang, kundfokusering, ständiga förbättringar, allas delaktighet och 

fokus på fakta. Forskningen i området omfattar såväl frågeställningar som rör management för 

kvalitetsutveckling som tekniska tillämpningar t.ex. statistisk processtyrning och försöksplanering. 

Forskningen bedrivs inom privat och offentlig sektor.  

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 kvalitetsteknik syftar till att den studerande ska uppnå 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. 
 

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

kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng varav 

kurser motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 60 

högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 90 

högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i kvalitetsteknik är den som fullgjort kursfordringar 

omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I dessa 60 hp ska ingå ett 
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självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant 

för forskarutbildningsämnet. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen på forskarnivå i kvalitetsteknik ger forskarstuderande förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med externa 

organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

kvalitetsteknik genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom kvalitetsteknik. För 

forskarstudierande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i universitetspedagogik 

som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom kvalitetsteknik och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån avhandlings-

inriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett eller flera 

forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsidéer/resultat inom institutionen.  Obligatorisk kurs/kunskapsområde är: 

 

 Kurs ”Quality management”, 7,5 hp: Den studerande ska ha genomgått en kurs som syftar till att ge 

fördjupade insikter om angreppssätt, metoder och forskningsinriktningar inom Quality Management 

området. Kursen ges vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling i samverkan med 

andra universitet och högskolor som bedriver kvalitetsteknisk forskning i Sverige.  

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som antagits 

i ämnet kvalitetsteknik ska ha genomgått grundläggande och fördjupande kurser i forskningsmetodik om 

sammanlagt minst 20 hp. Kurser som omfattas är: 

 Grundläggande kurser i forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi: För att få examen inom 

forskarutbildningsämnet Kvalitetsteknik krävs att den studerande har genomgått en kurs i 

grundläggande forskningsmetodik. I första hand avses den kurs som ges årligen vid IEI (”IEI-

kursen”). Den obligatoriska kursen i vetenskapsteori, metodik och etik räknas också in i denna typ av 

kurser. 

 Fördjupningskurs(er) i forskningsmetodik: Den studerande ska ha genomgått fördjupningskurser i 

forskningsmetodik som bör väljas med utgångspunkt i de behov forskningsuppgiften ställer på den 

studerandes metodkunskaper. 

 

Forskarstuderande i kvalitetsteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt och empiriskt forskningsarbete;  

 seminarieverksamheten inom institutionen; 

 minst en gång per termin redovisa i kvalitetstekniks seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering för det fortsatta avhandlingsarbetet; 
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 samt vid nationella/internationella konferenser delta och presentera sin egen forskning där de 

studerande får träna på sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och 

kritiskt granska både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i academic 

writing eller motsvarande obligatorisk 

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

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i kvalitetsteknik genom att forskarstuderande dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom institutionen. Samtliga 

forskarstuderande 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. En obligatoriskkurs i etik 

och vetenskapsteori skall ingå i forskarutbildningen. 

 

Forskarstuderande inom kvalitetsteknik visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin förmåga att genom egen 

forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna forskningsfältet samt visa förmåga att 

identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska bedömningar samt en fördjupad insikt om 

vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den 

används.  

 

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen ska utformas genom en sammanläggningsavhandling 

som inkluderar ett antal vetenskapliga uppsatser samt en introduktion till området. I avhandlingen 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 andra 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 doktorsexamen består normalt av 

minst 2 artiklar som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter samt ytterligare 

2–3 publikationer som är i nivå för internationell publicering. 

 

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). 

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. 
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Logistik 
/Logistics Management/  

SCB kod: 21199 

Ämnesbeskrivning 
Logistik som forskningsämne handlar om hur företag och organisationer skall förbättra sin lönsamhet, 

tillväxt och miljömässiga hållbarhet, genom utformning av effektivare logistiksystem och 

försörjningskedjor (Supply Chains). Forskningen omfattar såväl fysiska materialflöden, in till – genom – 

och ut från ett företag, samt informationsflöden. Det inkluderar utformning av varuförsörjning, 

distribution och marknadskanaler och omfattar såväl företagets strategier, strukturer och processer, där 

logistikstrategin är en del av ett företags affärsmodell. Forskningen vänder sig inte bara till näringslivet 

utan syftar också till en hög samhällsnytta. Den miljömässiga hållbarheten är mycket viktig liksom att 

tillämpa logistik på nya och för samhället viktiga områden t.ex. sjukvårdslogistik eller citylogistik.  

 

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 logistik syftar till att den studerande ska uppnå 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 

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

också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 60 högskolepoäng. 

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 90 högskolepoäng och 

avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng. 
 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 
 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Logistik är den som fullgjort kursfordringar omfattande 
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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 på forskarnivå i Logistik ger forskarstuderande förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med externa 

organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  
 
Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet logistik 

genom att doktoranden deltar i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen för ekonomisk 

och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom logistik. För 

forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i universitetspedagogik 

som obligatorium. 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom logistik och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsidéer/resultat inom institutionen.  Obligatorisk kurs/kunskapsområde är: 

 Kurs ”Att forska i logistik”, 7,5 hp Den studerande ska ha genomgått en kurs som syftar till att 

fördjupade insikter kring den forskning som bedrivs på avdelningen Logistik, dess 

utgångspunkter, perspektiv samt teoretisk och metodmässiga referensramar. 

 

En del av kurspoängen till doktorsexamen kan utgöras av projekt (max 15 poäng). Projektdelen syftar till 

att ge de studerande praktisk erfarenhet av forskningsarbete, genom att de deltar i ett forskningsprojekt 

med anknytning till ämnet. Tidigare prestationer kan i vissa fall tillgodoräknas i forskarutbildningen, 

men bara om det klart framgår att arbetet genomförts under vetenskaplig handledning. 

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som antagits 

i ämnet logistik ska ha genomgått grundläggande och fördjupande kurser i forskningsmetodik om 

sammanlagt minst 15hp.  

 Grundläggande kurser i forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi, 7,5 hp 

För att få examen inom forskarutbildningsämnet Logistik 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. 
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Fördjupningskurs(er) bör väljas med utgångspunkt i de behov forskningsuppgiften ställer på den 

studerandes metodkunskaper. 

 

Forskarstuderande i logistik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för effektiv logistik.  

 seminarieverksamheten inom institutionen 

 redovisa på avdelningens seminarium hittills uppnådda resultat och planering för det fortsatta 

avhandlingsarbetet 

 samt vid nationella och internationella konferenser och seminarier presentera sin egen forskning 

där de studerande får 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 logistik genom att forskarstuderande dels genomgår 

kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom institutionen. En obligatoriskkurs 

i etik och vetenskapsteori skall ingå i forskarutbildningen. Samtliga forskarstuderande nyantagna efter 30 

juni 2007 skall för att få examen ha genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik 

eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Forskarstuderande inom logistik visar intellektuell självständighet genom att skriva en avhandling som 

kan utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) 

eller som en kort sammanfattning av vetenskapliga uppsatser (sammanläggningsavhandling) som den 

studerande har författat ensam eller gemensamt med andra författare. I en samman- läggningsavhandling 

ska det tydligt framgå vad den studerande själv gjort och vad eventuella andra medförfattare bidragit 

med. En sammanläggningsavhandling skall omfatta vetenskapliga uppsatser eller konferensbidrag, vilka 

är publicerbara i vetenskapliga tidskrifter eller publikationer efter ett review-förfarande samt en ”kappa”. 

Beroende på artiklarnas kvalitet och kappans omfattning består en sammanläggningsavhandling för 

licentiatexamen normalt av 2–3 forskningsartiklar som är i nivå för internationell publicering. En 

sammanläggningsavhandling för doktorsexamen 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. 

Licentiatavhandlingen skall visa doktorandens förmåga att systematiskt belysa en forskningsfråga eller 

att redovisa en kvalificerad utredning som fyller kraven på vetenskaplig metodik. Licentiatavhandlingen 

skall försvaras vid ett offentligt seminarium med disputerad, extern opponent. 

För doktorsexamen skall den studerande författa en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) som 

försvaras vid offentlig disputation med extern opponent som är docent eller motsvarande samt 

betygsättas av en av Forskarutbildningsnämnden utsedd betygsnämnd. Avhandlingen skall visa den 

studerandes förmåga att självständigt behandla en forskningsfråga av betydelse för ämnesområdet. 

 

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). 

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. 
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Maskinkonstruktion 
/Machine Design/ 

SCB-kod: 20399 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet maskinkonstruktion befinner sig i skärningspunkten mellan produktutveckling och 

konstruktionsteknik. Ämnet har sin grund i klassisk maskinteknik, och omfattar metoder och verktyg 

för produktutveckling, konstruktion och analys av maskiner och fysiska tekniska system. Föremålet 

för forskning kan vara dels själva utvecklingsprocessen i sig, metoder och verktyg som stödjer den, 

och/eller utkomsten av en sådan process dvs. det fysiska tekniska systemet. Detta exemplifieras i tre 

delområden nedan där varje avhandlingsprojekt ofta återfinnas inom flera områden. 

 Utvecklingsmetodik (inkl. produktutvecklingsmetodik, konstruktionsmetodik, designmetodik, 

integrerad produkt- och produktionsutveckling, mm.) 

 Datorstödd konstruktion (CAD, CAE, knowledge-based engineering, design automation, 

optimering, multi-disciplinär konstruktion, modellering, simulering och visualisering av 

produkter och produktionsprocesser, mm.)  

 Tekniska system (dynamiska fysiska system, maskinelement, materialteknik, 

produktionsteknik, additiv tillverkning mm.)   

Forskningen inom ämnet Maskinkonstruktion är av tillämpad karaktär och forskningen sker i nära 

samverkan med industrin för att demonstrera och validera uppnådda forskningsresultat. Tekniska 

tillämpningsområden återfinns inom framförallt verkstadsindustri och appliceras på ex. fordon, 

farkoster, industrirobotar och konsumentprodukter av maskinteknisk karaktär. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Forskarutbildningen inom ämnet maskinkonstruktion avser att ge den studerande fördjupade 

ämneskunskaper, färdighet i forskningsmetodik samt att ge forskningserfarenhet. Detta sker genom 

litteraturstudier, kurser och eget forskningsarbete, som skall redovisas i akademiska publikationer 

samt en vetenskaplig avhandling. Forskning inom maskinkonstruktion är till sin karaktär tillämpad och 

forskningsprojekten sker normalt med fokus på ett reellt tillämpningsområde. Resultaten från 

genomförd forskning ska bidra till att förstärka långsiktig industriell konkurrensförmåga, både genom 

kunskapsuppbyggnad och/eller forskningsresultat som är implementerbara i ett industriellt 

sammanhang 

Den studerande skall efter avslutad utbildning vara väl förberedd för fortsatt självständig kvalificerad 

yrkesverksamhet inom ämnesområdet, i första hand forsknings-, utvecklings- och/eller 

konstruktionsarbete i privat eller offentlig tjänst.  

Examen  
Forskarutbildning i Maskinkonstruktion 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 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier 

om minst 80 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar 

studier om minst 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om minst 180 

högskolepoäng.  
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Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 

Särskildbehörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning i Maskinkonstruktion 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 

Undervisningen inom ramen för forskarutbildningen sker i form av föreläsningar, seminarier, 

grupphandledning samt i form av individuell handledning.  

Doktorander inom Maskinkonstruktion förvärvar färdigheter och förmågor genom att: 

 självständigt planera och genomföra sitt forskningsarbete. 

 bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier.  

 under studietiden ta del i den vetenskapliga verksamhet som bedrivs vid avdelningen och 

universitetet som helhet, genom att bevista seminarier och gästföreläsningar etc. Detta ger en 

värdefull och viktig orientering som många gånger inte kan erhållas på annat sätt.  

 minst en gång per år vid ett seminarium redovisa hittills uppnådda resultat och planerna för det 

fortsatta avhandlingsarbetet. 

 delta vid internationella konferenser och presentera sin egen forskning för att träna sin 

förmåga att presentera inför kollegor från sitt eget och angränsande forskningsfält och att 

kritiskt granska både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 

Kurser 
Studiearbetet för heltidsstuderande skall för licentiatexamen normalt uppgå till två år och för 

doktorsexamen till fyra år, och fördelas enligt nedan. 

 
Licentiatexamen  Doktorsexamen 

Kurser            40 hp      60 hp 

Avhandlingsarbete            80 hp      180 hp 

Summa            120 hp        240 hp 

 

Av kursdelen måste minst två tredjedelar vara på forskar nivå, medan resterande del kan vara på 

avancerad nivå. Med tanke på vad som sagts ovan om ämnets allmänna karaktär kan kurser väljas med 

relativ stor frihet. Vid avdelningen ges kurser och seminarier inom området konstruktionsteknik och 

produktutveckling, från generella metodikkurser till detaljerade tekniska kurser. Därutöver kan väljas 

kurser från andra avdelningar så väl inom som utom Linköpings Universitet. Generella kurser läses för 

att erhålla en bred förståelse och kunskap inom forskningsämnet, medan specialiserade kurser läses för 

att ge fördjupade kunskaper inom det specifika avhandlingsämnet. Kurser väljs i samråd med 

handledare och med tanke på vad som kan stödja avhandlingsarbetet, och i allmänhet vara väsentligt 

för ämnet. 

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och 

dokumenteras kontinuerligt i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på 

forskarnivå, avsnitt 5.3).  

Samtliga forskarstuderande antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått en av 

fakulteten beslutad obligatorisk kurs i metodik/etik om 6 högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande 

kompetens. 
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Avhandling 
Ämnet för avhandlingen väljs i samråd med handledare. För licentiatexamen skall den studerande 

författa en vetenskaplig avhandling som skall försvaras vid ett offentligt seminarium. Avhandlingen 

skall visa den studerandes förmåga att systematiskt belysa en problemställning med vetenskapliga 

metoder. 

För doktorsexamen ska den studerande författa en vetenskaplig avhandling, som försvaras vid en 

offentlig disputation. Den bör helt eller delvis ha varit utsatt för internationell bedömning. 

Avhandlingen kan vara antingen en monografi eller en sammanfattning av ett antal vetenskapliga 

artiklar. Antalet artiklar kan variera beroende på studentens egen insats i respektive arbete och 

artiklarnas omfattning och vetenskapliga bidrag. En normal sammanläggningsavhandling består av 5-7 

artiklar varav 2-3 tidskriftsartiklar. 

Arbetet som ligger till grund för avhandlingen kan vara resultatet av ett samarbete. I sådant fall ska var 

och ens insatser kunna redovisas. 
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Mekanisk värmeteori och strömningslära 
/Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics/ 

SCB-kod: 20306, 20304 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet Mekanisk värmeteori och strömningslära befinner sig i skärningspunkten mellan 

termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och energiteknik. Ämnet har sin grund i klassisk 

maskinteknik, och omfattar metoder och verktyg för analys och syntes av strömning och 

värmeöverföring i och omkring olika objekt. Föremålet för forskning kan vara själva 

utvecklingsprocessen av metoder och verktyg och/eller utkomsten av en sådan process; vid fallet av 

det senare innefattar arbetet i regel strömnings- och/eller värmeteknisk design av produkter/system, 

eller en sådan analys. Oavsett karaktär återfinns avhandlingsprojektet ofta inom såväl intern- som 

externströmningen. 

Forskningen inom ämnet Mekanisk värmeteori och strömningslära är av tillämpad karaktär och sker i 

nära samverkan med näringsliv/samhälle för att demonstrera och validera uppnådda forskningsresultat. 

Tekniska tillämpningsområden återfinns inom i stort sett all industri, från traditionell tillverkande 

industri och energiproduktion till fordon och farkoster. Vidare har även sjukvården sedan länge utgjort 

ett centralt samarbets- och tillämpningsområde för ämnets forskning.   

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).  

Utbildningen på forskarnivå inom ämnet Mekanisk värmeteori och strömningslära avser att ge den 

studerande fördjupade ämneskunskaper, färdighet i forskningsmetodik samt att ge 

forskningserfarenhet. Detta sker genom litteraturstudier, kurser och eget forskningsarbete, som skall 

redovisas i akademiska publikationer samt en vetenskaplig avhandling. Forskning inom mekanisk 

värmeteori och strömningslära är till sin karaktär tillämpad och forskningsprojekten sker normalt med 

fokus på ett reellt tillämpningsområde. Resultaten från genomförd forskning skall antingen bidra till 

industriell utveckling och på så sätt bidra till att förstärka långsiktig industriell konkurrensförmåga, 

både genom kunskapsuppbyggnad och/eller forskningsresultat som är implementerbara i ett 

industriellt sammanhang eller kunna appliceras/tillämpas av andra samhällsfunktioner exempelvis 

inom sjukvården.  

Den studerande skall efter avslutad utbildning vara väl förberedd för fortsatt självständig kvalificerad 

yrkesverksamhet inom ämnesområdet, i första hand forsknings-, utvecklings- och/eller 

konstruktionsarbete i privat eller offentlig tjänst.  

Examen  

Forskarutbildning i Mekanisk värmeteori och strömningslära leder till en doktorsexamen eller en 

licentiatexamen. Den senare kan utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 80 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 
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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. 

Särskildbehörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning i Mekanisk värmeteori och strömningslära är den som uppfyller 

kraven för examen på avancerad nivå med minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med anknytning 

till ämnesområdet. 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 på forskarnivå i Mekanisk värmeteori och strömningslära ger forskarstuderande 

förutsättningar att uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och 

avhandlingsarbete, kurser, deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella 

konferenser och samverkan med externa organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska 

och 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.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

Mekanisk värmeteori och strömningslära genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma 

för institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens 

forsknings- och forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

industriell organisation. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i 

kurs i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom Mekanisk värmeteori och 

strömningslära och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser 

som bestäms utifrån avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför 

självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och 

konferenser, samt presenterar forskningsideer/resultat inom institutionen.  Kurserna skall omfatta 

områdena termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och energiteknik. 

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område.  

Forskarstuderande i Mekanisk värmeteori och strömningslära förvärvar färdigheter och förmågor 

genom att  

- självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

- årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

- seminarieverksamheten inom institutionen 

- minst en gång per termin redovisa i seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering för det 

fortsatta avhandlingsarbetet 

- samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får träna på 

sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 
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För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i 

academic writing eller motsvarande obligatorisk.  

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Mekanisk värmeteori och strömningslära genom 

att forskarstuderande dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie 

inom institutionen. Samtliga forskarstuderande 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.  

Forskarstuderande inom Mekanisk värmeteori och strömningslära visar intellektuell självständighet 

genom att skriva en monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den 

studerande visa sin förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom 

det egna forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den 

studerande ska visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  

 

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 doktorsexamen består normalt 

av 4-5 forskningsartiklar där 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 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). 

 

Tillgodoräknade 
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. 
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Miljömanagement och miljöteknik  
/Environmental management and engineering/ 

SCB kod: 20707  

Ämnesbeskrivning 
Utbildningen på forskarnivå inom ämnet Miljömanagement och miljöteknik fokuserar hur 

miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och 

organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Med miljömanagement avses 

strategiskt miljöarbete i organisationer såsom organisationsutveckling, innovation och entreprenörskap 

inom miljöområdet. Miljöteknik omfattar framtagande och spridning av nya miljötekniska lösningar 

samt utformning och användning av olika verktyg och arbetssätt för miljösystemanalyser. Utbildning 

kan bedrivas inom ett eller en kombination av ovan beskrivna perspektiv. Utbildningen bedrivs 

huvudsakligen som empiriska studier av enskilda organisationer eller nätverk av organisationer, 

produkter, tjänster, produkt-tjänstesystem och/eller tekniska system. I all forskning tillämpas en bred 

systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppsätt. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

 

Utbildning på forskarnivå i ämnet Miljömanagement och miljöteknik 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 

 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. 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Miljömanagment och miljöteknik leder till en doktorsexamen eller 

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

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 80 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 80 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 160 

högskolepoäng. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 
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Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Miljömanagment och miljöteknik är den som 

uppfyller kraven för examen på avancerad nivå med minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och 

med anknytning till ämnesområdet. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng utgöras av ett större 

självständigt arbete/examensarbete. Beroende på forskningens interdisciplinära karaktär kan olika 

disciplinär bakgrund vara möjlig. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnet Miljömanagment och miljöteknik ger den forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser, samverkan med det 

omgivande samhället (så som industri och/eller organisationer inom offentlig förvaltning). 

 

Utbildningen ger de forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

Miljömanagment och miljöteknik genom att delta i breddningskurser (bla de som ges på ämnet (se 

kurser nedan), samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser som ges av avdelningen för 

Industriell miljöteknik eller motsvarande. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en 

grundläggande i kurs i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

För forskarutbildningen inom Miljömanagement och miljöteknik har ett antal obligatoriska kurser 

utvecklats för att ge en bred kunskap och förståelse i forskarutbildningsämnets omfattning och 

spännvid. Dessa är: 

 Industrial Symbiosis 

 Environmental systems analysis 

 Corporate Environmental Management 

 Seminare serien SEMIE 

 Research design 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom Miljömanagment och miljöteknik 

och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser kurser som är 

relaterade till det egna forskningsområdet, utför självständigt arbete inom ett eller flera 

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

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Forskarstuderande i Miljömanagment och miljöteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom  

 att självständigt planera och genomföra både teoretiskt och tillämpat forskningsarbete; .  

 att presentera sin forskning på internationella vetenskapliga konferenser och därmed träna 

på sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska 

både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 seminarieverksamheten SEMIE vid avdelningen för Industriell miljöteknik. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Miljömanagment och miljöteknik genom att dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet. Samtliga 

forskarstuderande 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.  

Forskarstuderande inom Miljömanagment och miljöteknik visar intellektuell självständighet genom att 

successivt under utbildningen ta allt mer egna initiativ och eget ansvar för forskningens utformning 

samt för skrivandet av de artiklar som ingår i avhandlingen. 

I de flesta fall produceras en avhandling för licentiat- eller doktorsexamen i form av en 

sammanläggningsavhandling. Denna innehåller för licentiatexamen normalt av 2–3 forskningsartiklar 

som är i nivå för internationell publicering. En sammanläggningsavhandling för doktorsexamen 

innehåller normalt minst 2 artiklar som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga 
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tidskrifter och/eller böcker samt ytterligare 2–3 artiklar som är i nivå för internationell publicering. 

Detta måste dock bedömas i det enskilda fallet beroende på artiklarnas karaktär, omfattning och antalet 

medförfattare. Den forskarstuderandes insats i de olika artiklarna ska beskrivas. 

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). 

 

Tillgodoräknande av poäng från avancerad nivå 
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. 
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Produktionsekonomi  
/Operations Management / 

SCB kod: 21199 

Ämnesbeskrivning 

Utbildningen på forskarnivå inom ämnet Produktionsekonomi omfattar hushållning av resurser inom 

olika verksamheter. Fokus är 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 teknisk natur för avvägningar mellan tekniska 

alternativ. Ämnet är därmed i sig tvärvetenskapligt. Ämnet täcker produktionsekonomiska och 

finansiella frågeställningar av såväl strategisk som operativ natur inom alla verksamhetstyper. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken). 

Doktoranden 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. 

Examen 

Utbildningen på forskarnivå i Produktionsekonomi leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

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

varav kurser motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 60 

högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 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 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Produktionsekonomi har den som fullgjort 

kursfordringar omfattande minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I 
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dessa 60 högskolepoäng ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 

30 högskolepoäng inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet.  

Utbildningens genomförande 

Utbildningen på forskarnivå i produktionsekonomi ger forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan 

med externa organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

produktionsekonomi genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

produktionsekonomi. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i 

kurs i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom produktionsekonomi och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen.  De fördjupande kurserna skall i huvudsak ha en 

anknytning till produktion, ekonomi eller finans. 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som 

antagits i ämnet produktionsekonomi ska ha genomgått grundläggande och fördjupande kurser i 

forskningsmetodik om sammanlagt minst 15hp. Den obligatoriska kursen i vetenskapsteori, metodik 

och etik räknas in i denna typ av kurser. 

Forskarstuderande i produktionsekonomi förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt 

forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för hållbarhet och resurseffektivitet.  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

 seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per termin redovisa i produktionsekonomis seminarieserie hittills uppnådda 

resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får 

träna på sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt 

granska både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 
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För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i 

academic writing eller motsvarande obligatorisk. 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i produktionsekonomi genom att forskarstuderande 

dels genomgår kurser i forskningsetik, vetenskapsteori och dels deltar i seminarier/seminarieserie 

inom institutionen. Samtliga forskarstuderande antagna fr.o.m. 1 juli 2007 skall för att få examen ha 

genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande 

kompetens.  

Forskarstuderande inom produktionsekonomi visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin 

förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska 

visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används.  

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen utformas vanligen som ett antal vetenskapliga 

uppsatser samt en introduktion till området (sammanläggningsavhandling) men kan också utformas 

som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling). I en 

sammanläggningsavhandling 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 doktorsexamen 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 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). 

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 kan inte tillgodoräknas. Upp till 20 högskolepoäng kan tillgodoräknas för licentiatexamen 

och upp till 30 högskolepoäng för doktorsexamen. 
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Teknisk mekanik  
/Engineering Mechanics /  

SCB kod:20301 

Ämnesbeskrivning  
Mekanik är ett grundläggande ämne inom teknisk utbildning och utgör en bas för ett flertal 

tillämpningsområden. Ämnet behandlar makroskopisk rörelse hos fasta och fluida medier samt till 

sådan rörelse kopplade fenomen, och sträcker sig från studier av grundläggande principer till nya och 

ingenjörsmässigt viktiga delområden som beräkningsmekanik och biomekanik.  

 

I likhet med övriga ingenjörsvetenskapliga ämnen är matematiska modeller centrala inom teknisk  

mekanik. Forskningen fokuserar på att etablera sådana modeller i enlighet med experiment och  

observationer. Modellerna utvärderas mot tillämpade frågeställningar. Detta sker idag uteslutande med 

hjälp av datorbaserade metoder där finita elementmetoden har en särställning.  

 

Utbildningen på forskarnivå i Teknisk mekanik ger kvalifikationer för framtida självständig forskning 

och avancerat ingenjörsarbete. För detta krävs kunskaper om den tillämpade mekanikens grunder och 

metoder samt kännedom om aktuella problemställningar.  

Mål och syfte  
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

 

Innehåll och omfattning av utbildningen är avpassade så att licentiatexamen och doktorsexamen utgör 

en bas för såväl fortsatt forskningsarbete som kvalificerade insatser inom näringslivet, t.ex. avancerat 

utvecklingsarbete, avancerade beräknings- och utredningsuppdrag samt högre lärar- och 

forskarbefattningar. För detta fordras:  

a) Grundliga kunskaper inom ämnets fundamentala delar och god kännedom om aktuella 

problemställningar inom ämnesområdet.  

b) Att stor vikt läggs vid vetenskaplig metodik, självständighet samt forskningskommunikation. 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Teknisk mekanik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den 

senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng 

varav kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 80 

högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, varav kurser motsvarar studier om 60 

till 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier av resterande högskolepoäng.  

Fördelning mellan kursdel och forskningsdel bestäms utifrån forskningsuppgiftens karaktär 

vilken framgår av den individuella studieplanen. 

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 Tekniks mekanik 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. 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 
 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen på forskarnivå i teknisk mekanik ger forskarstuderande förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande 

i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med externa 

organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och 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 vid LiU som externt.  

 

Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Teknisk 

mekanik genom att doktoranden deltar i breddningskurserna som är gemensamma för Institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen i grundutbildningskurser inom Teknisk mekanik. 

Kurser inom det tillämpade mekanikområdet (mekanik, hållfasthetslära och strömningslära) utgör en 

rekommenderad basorientering inom forskarutbildningsämnet teknisk mekanik. För forskarstuderande 

med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom Teknisk mekanik och i synnerhet i 

sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen. Obligatorisk kurs/kunskapsområde är: 

 

 Kurs ”Kontinuumsmekanik”, 10 hp 

 Kurs ”Klassik mekanik”, 10 hp 

 Kurs ”Fördjupning inom matematik”, 10 hp 

Inriktning på den fördjupande kursen i matematik anpassas till avhandlingsarbetet behov 

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande områden. Den som 

antagits i ämnet Teknisk mekanik ska genomgå grundläggande och fördjupande kurser i 

forskningsmetodik. 

 

Forskarstuderande i Teknisk mekanik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för hållbara system.  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

 delta i seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per år redovisa i Teknisk mekaniks seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering av det fortsatta avhandlingsarbetet 

 vid internationella konferenser presentera sin egen forskning, där de studerande får träna på 

sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderande för ovanstående uppgifter är en kurs i academic writing eller 

motsvarande obligatorisk. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Teknisk mekanik genom att forskarstuderande 
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dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom institutionen. 

En obligatoriskkurs i etik och vetenskapsteori skall ingå i forskarutbildningen. Samtliga 

forskarstuderande 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.  

 

Forskarstuderande inom Teknisk mekanik visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa sin förmåga att genom 

egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna forskningsfältet samt visa 

förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa intellektuell 

självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska bedömningar samt en 

fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används.  

 

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen utformas som en sammanläggningsavhandling som 

består av ett antal vetenskapliga uppsatser samt en introduktion till området. I avhandlingen ska det 

tydligt framgå vad den studerande själv gjort och vad eventuella andra medförfattare bidragit med. De 

vetenskapliga uppsatser eller konferensbidrag som ingår i sammanläggningsavhandlingen ska vara 

publicerbara i vetenskapliga tidskrifter eller publikationer, efter ett review-förfarande.  En riktlinje för 

kvalitetskravet på en doktorsavhandling är att den skall uppfylla de publiceringskrav som gäller för 

välrenommerade, internationella tidskrifter inom det tillämpade mekanikområdet. 

 

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). 

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. 
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Gemensam del av allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid 
Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM 

Mål för utbildningen 
Forskarutbildningen på IFM har till uppgift att ge de studerande ytterligare ämneskunskaper, färdigheter i 

forskningsmetodik och erfarenhet av forskning inom ett ämnesspecifikt eller interdisciplinärt forskningsområde 

som speglar samhällets behov av kunskapsutveckling och kvalificerad hög teknologisk kompetens. 
 
Denna utbildning syftar till att motsvara kraven från en kvalificerad nationell och internationell arbetsmarknad 

inom områden som undervisning, grundläggande och tillämpad forskning eller utvecklingsarbete och för tjänster 

som medför ledningsansvar inom såväl privat som offentlig sektor. 

 
Utbildningen består dels av kurser, litteraturstudier och seminarier, dels av träning för att erhålla adekvata 

färdigheter i planering och utförande av forskningsarbete. Redovisning av forsknings- resultat är också en viktig 

del av utbildningen. I enlighet med Högskoleförordningen 6 kap § 33 ska samtliga doktorander som undervisar i 

utbildningen på grundnivå också genomgå en inledande universitetspedagogisk utbildning eller på annat sätt 

förvärva motsvarande kunskaper. 

Utbildningen leder till avläggande av licentiatexamen och/eller doktorsexamen. 

Behörighet och urval 

Grundläggande behörighet 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 

 

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kurs- fordringar om 

minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom 

landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakulteten kan för enskild sökande medge undantag från 

kraven på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Särskild behörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning vid IFM är den som fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng 

på avancerad nivå inom området för forskarutbildningsämnet. Den sökande skall ha genomfört ett större arbete 

(examensarbete) med en omfattning om minst 30 högskolepoäng, eller motsvarande omfattning, inom ett 

område relevant för forskarutbildningsämnet. 

För behörighet till forskarutbildning i ämnet Teoretisk fysik och kemi finns ytterligare särskilda 

behörighetskrav, se detta ämnes studieplan. 

Utbildningens genomförande 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till 

Studiehandboken). 

Utbildning på forskarnivå vid IFM ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga examensmål.  

Utbildningen skall ge doktoranden en bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde. 
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Doktoranden skall förvärva en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i synnerhet i 

sin forskningsinriktning genom att exempelvis aktivt delta i fördjupningskurser inom sitt område. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas inom forskarutbildningsämnet genom att doktoranderna 

dels genomgår kurser i forskningsetik, dels deltar i seminarier/seminarieserie och konferenser inom sitt 

ämne och genom arbete tillsammans med forskargruppen och med samarbetspartners. 

Doktoranderna skall visa intellektuell självständighet genom att bland annat skriva en avhandling. 

 

Utbildningen är upplagd så att studierna normalt kräver fyra år för doktorsexamen och två år för 

licentiatexamen. Härvid förutsätts att de studerande dels har de förkunskaper som krävs, dels bedriver studier på 

heltid. Om undervisning är inkluderad i doktorandtjänsten, så kan utbildningen till doktorsexamen förlängas 

med upp till ett år, och till licentiatexamen med upp till ett halvår. Utbildningen består dels av kurser, dels av 

utarbetandet av en avhandling och litteraturstudier i samband med denna. 

Kurser 
Gemensamt för alla forskarutbildningsämnen vid IFM: 

Ett stort antal forskarkurser ges inom institutionen varje år. Många av dessa kurser är gemensamma för de 

olika ämnesinriktningarna. På grund av forskarutbildningsinriktningarnas olika karaktär, så krävs att kursvalet 

för den enskilda forskarstuderanden anpassas till dennes bakgrund och inriktning. Forskarstuderande kan 

tillgodoräkna sig relevanta kurser från avancerad nivå eller forskarnivå, som examinerats innan registrering 

som doktorand gjorts, med upp till hälften av det totala kurspoängkravet, dock maximum 30 hp, efter 

godkännande av handledare och forskarstudierektor. 

 

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). 

 

Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser ingå. En kurs i vetenskapsteori, metodik och 

etik, 6 hp, är obligatorisk för alla forskarstuderande. Vidare är en pedagogisk/ didaktisk grundkurs, om minst 3 

hp, obligatorisk för alla undervisande doktorander. Även kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom 

sommarskolor, kan inkluderas, likaväl som självstudier inom speciella områden. 

För godkänd kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan annan 

form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. 

Kurskravet varierar mellan olika forskarstudieämnen vid IFM: 90/60 hp för doktorsexamen samt 45/30 hp för 

licentiatexamen, och anges i studieplanen för respektive forskarstudieämne. Av dessa poäng, så finns det ett 

minimikrav avseende kärnämneskurser, som anges nedan. 

Icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, management) samt speciella verksamheter såsom 

symposier och seminarier etc. kan rapporteras in såsom forskarutbildningskurser. Kursvalet görs alltid i samråd 

med handledaren. 

Ämnen med kurskrav minst 90 hp (dr) /45 hp (lic) 
Kurskravet är minst 90 hp för doktorsexamen, och minst 45 hp för licentiatexamen för följande 

forskarutbildningsämnen vid IFM: 
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Halvledarfysik, Materialvetenskap samt Teoretisk fysik och kemi. 

Avhandlingsdelen utgörs av 150 hp (doktor) respektive 75 hp (licentiat). 

Fördelning av kurspoäng för doktorsexamen (minst 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) 

Fördelning av kurspoäng för licentiatexamen (minst 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) 

Ämnen med kurskrav minst 60 hp (dr) /30 hp (lic) 
Kurskravet är minst 60 hp för doktorsexamen, och minst 30 hp för licentiatexamen för följande 

forskarutbildningsämnen vid IFM: 

Bioinformatik, Kemi, Biomolekylär och organisk elektronik, Biosensorer och bioelektronik, Teoretisk biologi, 

Bioteknologi, Biologi, Molekylär fysik, Tillämpad fysik, Tillämpad optik samt Ytors fysik och kemi. 

Avhandlingsdelen utgörs av 180 hp (doktor) respektive 90 hp (licentiat). 

Fördelning av kurspoäng för doktorsexamen (minst 60 hp): 

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

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt) 

Fördelning av kurspoäng för licentiatexamen (minst 30 hp): 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment)    

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander)  

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 hp (obligatoriskt) 

Avhandling 

a) Doktorsavhandling 
Omfattningen av den vetenskapliga undersökningen skall motsvara cirka 2,5–3 års forskningsarbete på heltid. 

Resultatet av undersökningen framläggs i en doktorsavhandling, vilken kan utformas antingen som ett 

sammanhängande verk eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser. 

 

Avhandlingen skall kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå att den i sin helhet bedöms uppfylla rimligt ställda 

krav för att antas till publicering i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. Beträffande avhandlingens 

framläggande och disputation förfares enligt allmänna föreskrifter. 

b) Licentiatavhandling 
Omfattningen av avhandlingsarbetet skall motsvara ca 1–1,5 års heltidsarbete. Avhandlingen kan bestå av en 

vetenskaplig uppsats eller en på vetenskaplig grund utarbetad utredningsrapport. Betyg på licentiatavhandlingen 

– godkänd eller underkänd – bestäms av huvudhandledaren sedan avhandlingen varit tillgänglig för granskning 

och försvarats vid ett offentligt seminarium. 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 
 

 

För båda typer av avhandlingar gäller att de kan utformas som lagarbete, men den studerandes andel skall 

innebära en självständig insats och särskilt redovisas i avhandlingens inledning. 

Undervisning 
Undervisningen meddelas i form av handledning, föreläsningar, seminarier och gruppövningar i den 

utsträckning lärarkrafter medger, samt i form av självstudier. Det är lämpligt att den studerande deltar i 

institutionens seminarieverksamhet vars syfte bl.a. är att orientera om aktuella forskningsområden som ej 

innefattas i avhandlingsarbetet. 

Ämnesbeskrivningar 
Institutionen för fysik, kemi och biologi består av fem vetenskapliga områden. Dessa består i sin tur av ett eller 

flera ämnesområden inom vilka forskarstudieämnen finns inrättade. 

För varje forskarstudieämne finns en allmän studieplan beslutad. 

Övergångsbestämmelser 
Vid beslut om ändring av allmän studieplan ska 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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Bioinformatik 
/Bioinformatics/ 

SCB kod: 10203  

Bestämmelser gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska högskolan, 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 

forskarutbildningen. 

Ämnesbeskrivning 
Utbildning på forskarnivå i bioinformatik syftar till att ge förmåga till självständigt bedrivande av 

forskning samt att tillföra fördjupade kunskaper och färdigheter inom området. Bioinformatik air 

ett tvärvetenskapligt ämne i gränslandet mellan matematik/statistik/data och biologi/kemi/ 

medicin. En stor del av bioinformatiken innefattar att med olika metoder tolka och förstå 

informationen i arvsmassan, DNA, och kartlägga funktionen hos proteiner. Inom bioinformatiken 

utvecklas metoder för datahantering och förutsägelser. Vidare används existerande 

bioinformatikmetoder för att lösa biologiskt och medicinskt relevanta problem, ofta i samarbeten 

med andra forskargrupper.  

 

Några aktuella forskningsområden inom bioinformatik är:  

 utveckling av metoder för förutsägelser av struktur och funktion med användning av 

maskininlärningsmetoder  

 utveckling av metoder för förutsägelser av protein-protein interaktioner 

 utveckling av metoder som integrerar experimentell data med beräkningar 

 studier av variationer i arvsmassan och korrelation av dessa med funktionella och 

strukturella egenskaper  

 användning av molekylmodellering för att studera dynamiska förlopp 

 genomjämförelser – både generellt och orienterat kring olika proteinfamiljer  

 proteinevolution  

 utveckling av metoder för att analysera data från storskalig sekvensbestämning och från 

masspektrometri.  

 utveckling av metoder för att konstruera och analysera gen och proteinnätverk  

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i IFMs gemensamma del för 

de allmänna studieplanerna, i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på 

forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till 

Studiehandboken).  

Examen 
Utbildning på forskarnivå i bioinformatik 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 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.  
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Behörighet och urval 
Den grundläggande och särskilda 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 på forskarnivå i forskarämnet Bioinformatik ger doktoranden förutsättningar att 

uppfylla samtliga examens mål. 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. 

Utbildningen ger doktoranden en bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde genom 

arbetet med de olika forskningsprojekten, genom att följa grundläggande och övergripande kurser 

(se exempel nedan under rubriken kurser), och genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom 

att delta i forskargruppens seminarier, och genom att aktivt delta i fördjupningskurser relevanta 

för forskningsprojekten. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Nedan några exempel på hur doktoranderna i forskarämnet Bioinformatik förvärvar färdigheter 

och förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra teoretiskt forskningsarbete 

 Genom att skriva och publicera vetenskapliga artiklar 

 Genom att delta i forskargruppens seminarier, gruppmöten och journal clubs. I detta ingår 

också att minst en gång per år 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.  Delta i diskussioner om forskningen.  

 Genom att delta i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet 

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

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

doktorander som undervisar) 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas inom forskarutbildningsämnet genom att 

doktoranderna:  

 genomför en obligatorisk kurs i forskningsetik 

 deltar i seminarier och konferenser inom sitt ämne 

 deltar i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas aktiviteter 

 arbetar tillsammans med sin forskargrupp och med samarbetspartners  

Doktoranderna inom Bioinformatik visar intellektuell självständighet genom att skriva och 

försvara en avhandling.  

Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen totalt 60 hp: 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment) 
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 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), samt 

 Kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp  

För licentiatexamen totalt 30 hp: 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), samt 

 Kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp  

Områdets kärnämnen 
Eftersom bioinformatik är ett tvärvetenskapligt ämne, anpassas valet av forskarutbildningskurser 

till doktorandernas bakgrund och inriktning. Ett grundläggande krav är att doktorander med 

huvudsakligen biologisk/biokemisk/kemisk/medicinsk bakgrund läser kurser i matematik, 

statistik, datavetenskap, programmering. Doktorander med bakgrund i matematik/statistik/data 

skall på motsvarande sätt läser kurser i biologi/biokemi/kemi/medicin. Innehållet i dessa och 

kompletterande kurser avgörs med utgångspunkt från de studerandes bakgrund och framtida 

inriktning.  

PPP – forskningsförberedande plan: Det första året som doktorand kan avslutas med en skriftlig 

och muntlig projektplanering, där doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av 

forskningsuppgiften och vägar att lösa den. Detta skriftliga dokument (10–20 sidor) presenteras 

vid ett seminarium, och ger tillsammans 10 hp som inräknas i kärnämnesdelen. Genomfört PPP, 

genomgången pedagogisk kurs (eller minst anmäld till) och ytterligare minst 18 hp av 

kurspoängen bör vara klart inom 16–18 månader från påbörjade forskarstudier. 
Doktorander antagna till forskarskolor följer dessa skolors regler för forskarutbildningskurser.  

a) Ett urval av grundläggande kurser som kan ingå i forskarutbildningen: 

Programmering, Biofysik, Molekylfysik, Biokemi, Cellbiologi, Struktur och dynamik i 

komplexa biologiska system, Forskningsmetodik, Vetenskaplig rapportering, 

Presentationsteknik, Pedagogisk kurs för doktorander.  

b) Ett urval av fördjupande kurser som kan ingå i forskarutbildningen: 

Grafisk databehandling, Bioinformatiska metoder, Algoritmer i bioinformatik, 

Maskininlärningstekniker, Statistik i bioinformatik, Programmering, Databaser, 

Proteiner, Masspektrometri, Bioinformatik i medicinen.  

 

Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. Dessa kan 

vara kurser av betydelse inom bioinformatik samt en breddorientering utanför det valda 

specialområdet. Som exempel kan nämnas kurser inom e-vetenskap, datavetenskap, matematik, 

biologi, biokemi, kemi och biomedicin av speciellt intresse för den valda forskningsinriktningen.  

 

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

som självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, 

seminarier, uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningskurser. 

Icke-kärnämnen 

Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, 

ledarskap, intellectual properties, management) 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). 
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För godkänd kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa 

fall kan annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med examinatorn. 

Övrigt 

I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller 

publicerade. 
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Biologi  
/Biology/  

 

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 
Forskarstudieämnet Biologi omfattar tre inriktningar med likalydande studieplan: 

 Biologi med inriktning mot Ekologi /Biology with specialization in Ecology/SCB kod: 10611 

 Biologi med inriktning mot Etologi /Biology with specialization in Ethology/SCB kod:10613 

 Biologi med inriktning mot Genetik /Biology with specialization in Genetics/SCB kod: 10609 

 Biologi med inriktning mot Zoologi /Biology with specialization in Zoology/SCB kod: 10608 

 

Biologi är läran om organismer i sin miljö. Inom Ekologi studeras våtmarkers organismer, ekologi och 

funktion, naturvårdsbiologi samt biologisk miljöövervakning och forskningen vid IFM är inriktad mot 

tillämpad ekologi. Inom Etologi studeras djurs beteende och forskningen vid IFM är inriktad mot 

tillämpningar av ämnet inom olika former för djurhållning (djurvälfärd inom lantbruket och 

djurparker, etologi och bevarandebiologi). Inom Genetik studeras geners funktion, reglering och 

evolution, från molekylärnivå upp till individ- och populationsnivå och forskningen vid IFM är 

inriktad mot domesticeringsprocesser, genetiska system, livshistoriefenotyper och evolutionär- och 

populationsgenetiska frågeställningar. Inom Zoologi studeras djur med ett perspektiv utifrån djuret 

självt (anatomi och fysiologi) och också studier av djurens interaktioner med miljön och med andra 

arter. Zoologiforskningen vid IFM är inriktad på grundläggande studier av fåglars kardiorespiratoriska 

fysiologi, sinnesfysiologi, samt tillämpade studier av djurvälfärd och bevarandebiologi i djurpark. 

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. 

Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge såväl breddad som fördjupad kunskap inom biologin, 

särskilt med avseende på tillämpade aspekter inom miljöövervakning, bevarandebiologi, djurvälfärd 

och domesticeringsprocesser. Utbildningen är knuten till pågående forskningsprogram inom ämnet 

och ska ge teoretisk och praktisk kunskap inom såväl traditionell metodik som moderna molekylära 

metoder. Utbildningen ska, förutom teoretiska och praktiska kunskaper, ge färdighet i biologiska 

arbetsmetoder, samt insikter i biologins särställning och relationer till andra forskningsområden. 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Biologi 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 högskolepoäng 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. 
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Behörighet och urval 
Den grundläggande och särskilda behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, och i IFMs gemensamma del för de allmänna 

studieplanerna. I korthet är den behörig att antas till forskarutbildning i Biologi som har fullgjort 

kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området för de olika 

inriktningarna nom forskarutbildningsämnet, dvs. Ekologi, Etologi, Genetik eller Zoologi. Den 

sökande skall ha genomfört ett större arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 

högskolepoäng inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. Detaljer om hur urvalet görs 

anges i respektive utannonsering. 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i forskarämnet Biologi 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. 

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

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

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att 

delta i forskargruppens seminarier, och genom att aktivt delta i fördjupningskurser relevanta för 

forskningsprojekten. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Nedan ges några exempel på hur doktoranderna i Biologi förvärvar färdigheter och förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

 Genom att delta i IFM Biologis seminarier. I detta ingår att minst en gång per år redovisa 

uppnådda resultat, presentera planer för det fortsatta arbetet och kritiskt diskutera 

forskningsarbetet 

 Genom att aktivt delta i den aktuella forskningsgruppens regelbundna möten 

 Genom att delta i relevanta nationella och internationella konferenser och där presentera 

forskningsresultat muntligt och/eller som poster. Delta i diskussioner om forskningen 

 Genom att samarbeta med andra nationella och internationella forskargrupper 

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

management, patent- och materialrätt, vetenskapsteori (obligatorisk för antagna fr.o.m. 1 juli 

2007), pedagogik (obligatorisk för doktorander som undervisar) 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt inom Biologi förvärvas genom att doktoranderna:  

 följer en obligatorisk kurs i forskningsetik 

 deltar i seminarier samt nationella och internationella konferenser inom sitt ämne 

 årligen håller ett doktorandseminarium kring egna resultat, eller försöksuppställningar 

 deltar i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas aktiviteter 

 arbetar tillsammans med sin forskargrupp och med samarbetspartners  
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Kurser och fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen:  

 minst 38 hp i områdets kärnämnen (inklusive eventuella tillgodoräknade moment), 

 pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander),  

 vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007) 

 

För licentiatexamen:  

 minst 15 hp i områdets kärnämnen (inklusive eventuella tillgodoräknade moment),  

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander),  

 Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007) 

Introduktionsuppsats 
Under det första året ska doktoranden 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.  

Seminarieserier 
Den forskarstuderande 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).  

Områdets kärnämnen 
Valet av forskarutbildningskurser anpassas till de studerandes bakgrund och inriktning inom 

forskningsområdet. Inom inriktning Ekologi t.ex. kurser i biostatistik. Inom inriktning Etologi kurser i 

neurobiologi samt specialiserade etologikurser. Inom inriktning Genetik kurser i kvantitativ genetik, 

molekylärgenetik och populationsgenetik. Inom inriktning Zoologi kurser i fysiologi, neurobiologi, 

molekylärgenetik och systembiologi. Specialiserade metodkurser är också relevanta (t.ex. realtids-

PCR, pyrosekvensering, microarrayanalys, bioinformatik och Next-Generation-Sequencing metoder). 

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).  

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex statistik, presentationsteknik, 

ledarskap och projektledning) ingå. Vidare ska doktorander med inriktning Etologi och Zoologi 

genomgå kurs i försöksdjurskunskap, helst under det första året. 

Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. Dessa kan vara 

kurser med en breddorientering utanför det valda specialområdet. Som exempel kan nämnas kurser i 

fysik eller kemi av speciellt intresse för den valda forskningsinriktningen. 

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

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment. 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). För godkänd kurs fordras godkänd 

examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan annan form av 
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kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. I en sammanläggningsavhandling 

bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller publicerade. 

 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 
 

 

Biomolekylär och organisk elektronik 
/Biomolecular and Organic Electronics/ 

SCB kod: 10304, 20299, 21001 

 

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 
Forskningen inom ämnet är inriktad mot organiska elektroniska material, med avseende på deras 

elektroniska, optiska, elektrokemiska och mekaniska egenskaper, samt på användningen av dessa 

material i gränssnitt mot biologiska system. 

Utbildningen på forskarnivå bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid institutionen IFM och 

universitetet i övrigt, samt vid andra universitet. Avsikten är att erbjuda studerande med olika 

bakgrund möjligheten till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Forskarstuderande som är 

antagen till forskarutbildningsämnet kan också vara medlem i någon av de två forskarskolorna Agora 

Materiae resp Forum Scientium. Inom dessa finns speciella krav, men dessa ryms alla inom ämnets 

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 studenten skall efter färdig utbildning ha: 

– Goda ämneskunskaper inom de områden av fysik, kemi, elektronik och biologi 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 

Vid behov kan ämnesspecifika syften och lärandemål i form av kunskaper, färdigheter och förmågor 

anges här. 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Biomolekylär och organisk elektronik leder till en doktorsexamen eller 

licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen 

omfattar minst 120 högskolepoäng (hp) varav kurser motsvarar studier om minst 30 hp och 

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

motsvarar studier om 60 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 hp.  

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande och särskilda 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.  
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Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i forskarämnet Biomolekylär och organisk elektronik 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. 

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

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

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i synnerhet 

i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att delta i 

forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner, och genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser relevanta för forskningsområdet. 

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 i forskarämnet Biomolekylär och organisk elektronik 

förvärvar färdigheter och förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

 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. Delta i diskussioner om forskningen. 

 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 någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet 

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

management, patent- och materialrätt, metodik/etik (obligatorisk för antagna from 30 juni 

2007), pedagogik (obligatorisk för doktorander som undervisar) 

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 60 hp: 

 Minst 38 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 30 hp: 
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 Minst 15 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).  

Områdets kärnämnen 

På grund av forskarutbildningsämnets interdisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurser 

anpassas till de studerandes bakgrund och inriktning. Ett grundläggande krav är att studenter oavsett 

inriktning på grundutbildningen läser kurser inom området polymerfysik och bioelektronik. 

PPP – forskningsförberedande plan. Det första året som doktorand kan avslutas med en skriftlig och 

muntlig projektplanering, där doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av forskningsuppgiften och 

vägar att lösa den. Detta skriftliga dokument (15-30 sidor) presenteras vid ett seminarium, och ger 

tillsammans 10 hp som inräknas i kärnämnesdelen. 

Exempel på kurser för studerande med bakgrund i fysik: Kvantmekanik, Elektrodynamik, Fasta 

tillståndets fysik, Statistisk fysik och termodynamik, Molekylära vibrationer, Materialoptik, 

Tunnfilmsoptik, Biofysik, Polymerfysik (doktorandnivå), Organisk kemi för icke-kemister, 

Halvledarfysik, Optiska mätmetoder. 

Exempel på kurser för studerande med bakgrund i biologi/kemi: Kvantmekanik, Kvantkemi för 

kemister, Biofysik, Optiska mätmetoder, Molekylfysik, Mätmetoder inom biofysik, Magnetisk 

resonansspektroskopi, Biokemi, Cellbiologi, Struktur och dynamik i komplexa biologiska system, 

Bioinformatik, Beräkningsbiologi, Statistisk fysik och termodynamik. 

Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. Dessa kan vara 

kurser av betydelse inom Biomolekylär och organisk elektronik samt en breddorientering utanför det 

valda specialområdet. Som exempel kan nämnas kurser i fysik, biologi, kemi av speciellt intresse för 

den valda forskningsinriktningen.  

Icke-kärnämnen 

Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex vetenskapsfilosofi, 

forskningsetik, vetenskapsteori, vetenskaps- och teknikhistoria) ingå.  

Övrigt 

Deltagande i kurser vid andra institutioner eller lärosäten, seminarieserier, refereeuppdrag och egna 

presentationer, olika former av sommarskolor och externa skolor samt industriforskning. Den närmare 

planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras i den 

individuella studieplanen. För godkänd kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig 

och/eller muntlig. I vissa fall kan annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med 

handledaren. I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena vara 

accepterade eller publicerade. 
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Biosensorer och bioelektronik 
/Biosensors and Bioelectronics/ 

SCB koder: 10401, 21001, 20601 

 

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 

Biosensorer är analytiska enheter som innehåller ett biologiskt material, ett material med biologiskt 

ursprung eller ett biomimetiskt material intimt förknippad med eller integrerat i en fysikalisk/kemisk 

givare eller ett mikrosystem. Biosensorer ger vanligtvis en digital elektronisk signal, som är 

proportionell mot koncentrationen av en specifik analyt eller grupp av analyter. Exempel på 

biosensorer inkluderar immunosensorer, enzymbaserade biosensorer, organism - och helt cellbaserade 

biosensorer. De appliceras på en mängd olika analytiska problem inklusive användning inom medicin, 

biomedicinsk forskning, läkemedelsutveckling, miljö, livsmedel, processindustri, säkerhet och försvar. 

Det framväxande området bioelektronik försöker utnyttja biologin tillsammans med elektronik i ett 

större sammanhang som omfattar, till exempel, biologiska bränsleceller, bionik och biomaterial för 

informationsbehandling, lagring av information, elektroniska komponenter och manöverdon. En viktig 

aspekt är gränssnittet mellan biologiska material och mikro/nanoelektronik. För ytterligare information 

se: www.ifm.liu.se/biosensors 

Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid institutionen IFM och 

universitetet i övrigt, speciellt Hälsouniversitetet. Avsikten är att erbjuda studerande med olika 

bakgrund möjligheten till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Forskarstuderande som är 

antagen till forskarutbildningsämnet Biosensorer och bioelektronik är i allmänhet också medlem i 

forskarskolan Forum Scientium. Inom denna finns speciella krav på deltagande i aktiviteter, men dessa 

ryms alla inom Biosensorer och bioelektroniks 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 studenten skall efter färdig utbildning ha: 

– Goda ämneskunskaper inom de områden av fysik, kemi, elektronik och biologi 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 Biosensorer och bioelektronik 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 30 hp och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 90 hp. Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser motsvarar studier om 60 hp 

och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 hp. 

http://www.ifm.liu.se/biosensors
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Behörighet och urval 
Den grundläggande och särskilda 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 anges i respektive utannonsering. 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i forskarämnet Tillämpad fysik 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. 

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

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

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att 

delta i forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner, och genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser relevanta för forskningsområdet. 

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 i forskarämnet Tillämpad fysik förvärvar färdigheter och 

förmågor: 

• Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

• 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. Delta i diskussioner om forskningen. 

• 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 någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet 

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

management, patent- och materialrätt, metodik/etik (obligatorisk för antagna from 30 juni 

2007), pedagogik (obligatorisk för doktorander som undervisar) 

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 
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Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen, totalt 60hp: 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007). 

För licentiatexamen, totalt 30 hp: 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007). 

Områdets kärnämnen 
På grund av forskarämnets tvärvetenskapliga karaktär, kommer forskarutbildningskurserna att anpassas 

till studentens bakgrund och inriktning. Det är vanligt att doktorander i ämnet har en blandad bakgrund 

inom kemi, fysik, biologi och/eller teknik. Avancerade kurser kommer att skräddarsys för att ge varje 

doktorand/grupp en god utbildning. Avancerade kurser som typiskt kommer att ingå är: biosensorer, 

biokemi/bioteknik, material/nanomaterial, optik, elektrokemi och analytisk kemi. Övriga kurser 

kommer att skräddarsys för att komplettera tidigare kunskaper, och ge en utbildning på avancerad nivå 

för att stödja det specifika forskningsområdet. Innehållet i dessa och kompletterande kurser kommer 

att fastställas genom en analys av den studerandes bakgrund och dennes framtida 

forskningsinriktning. 

Som supplement kommer kurser avsedda att komplettera den grundläggande utbildningen att ingå. 

Dessa kurser kan vara av betydelse för forskarämnet Biosensorer och bioelektronik och ge en breddad 

orientering utanför det valda området av specialisering. Exempel är kurser i fysik, biologi, kemi av 

speciellt intresse för forskningen. 

 

PPP – forskningsförberedande plan: Det första året som doktorand kan avslutas med en skriftlig 

och muntlig projektplanering, där doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av forskningsuppgiften 

och vägar att lösa den. Den innehåller en utförlig litteraturgenomgång. Detta skriftliga dokument (15–

30 sidor) presenteras vid ett seminarium ca 12 månader från antagningen. Det ger sammanlagt 10 hp 

som inräknas i kärnämnesdelen. 

 

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, 

immateriella rättigheter och patent, management) ingå. Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 

2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik 

om 6 högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande kompetens. Vidare är en pedagogisk/didaktisk 

grundkurs, om minst 3 hp, obligatorisk för alla undervisande doktorander. 

 

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

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment. 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). För godkänd kurs fordras godkänd 

examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan annan form av 

kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. I en sammanläggningsavhandling 

bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller publicerade. 
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Bioteknologi 
/Biotechnology/ 

SCB kod: 20901, 20908, 20999 

 

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 
Forskningen är inriktad mot bioteknikens tillämpningar inom elektronik, kemi, biologi och medicin. 

Den bes t å r  av så vä l  utarbetandet av nya mätmetoder och komponenter som grundläggande forskning. 

Forskningen avser huvudsakligen industriell bioteknik, bioprocessteknik, sensormetoder, samt metoder 

för testning och diagnostik. 

Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid institutionen IFM och 

universitetet i övrigt. Avsikten är att erbjuda studerande med olika bakgrund möjligheten till 

forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Forskarstuderande som är antagen till 

forskarutbildningsämnet bioteknologi är i allmänhet också medlem i forskarskolan Forum Scientium. 

Inom denna finns speciella krav på deltagande i aktiviteter, men dessa ryms alla inom bioteknologis 

studieplan. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens Studiehandbok, 

i IFMs gemensamma del för de allmänna studieplanerna, samt i högskoleförordningens examensordning. 

Specifikt för ämnet är att studenten skall efter färdig utbildning ha: 

 Goda ämneskunskaper inom de områden av fysik, kemi, elektronik och biologi 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 
Forskarutbildning i bioteknologi leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare kan också 

utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng (hp) varav 

kurser motsvarar studier om minst 30 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 90 hp. 

Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser motsvarar studier om 60 hp och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 180 hp. 

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande och särskilda 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. 
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet bioteknologi genom 

att doktoranden genomför ämnets kurser, särskilt kursen "Trender inom biotekniken". 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom bioteknologi och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser (Bioteknologi, forskningskurs), utför 

självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, och deltar i diskussioner vid seminarier och 

konferenser. 

 

Doktorander i bioteknologi förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

- självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete;  

- genomföra den obligatoriska kursen Experimentella tekniker 

- bör delta i de internationella konferenserna European Congress of Biotechnology (ECB) och 

European Symposium of Biochemical Engineering (ESBES).   

- minst en gång per termin redovisa i Bioteknologis seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i bioteknologi genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet. 

 

Doktoranderna inom bioteknologi visar intellektuell självständighet genom att skriva en avhandling 

(sammanläggningsavhandling). 

Sammanläggningsavhandlingen för doktorsexamen omfattar normalt fyra till sex publicerade och/eller 

submitterade arbeten. Om licentiatavhandling skrivs omfattar denna två till tre submitterade eller 

publicerade arbeten. Om doktorsavhandling skrivs efter en licentiatavhandling kan denna begränsas till 

tre publicerade eller submitterade arbeten om dessa inte redan ingått i licentiatavhandlingen. 

Doktoranden ska i samtliga arbeten utfört huvuddelen av arbetet och vara första eller andraförfattare till 

manuskript.  

Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen totalt 60 hp: 

 Minst 38 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 30 hp: 

 Minst 15 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) 

En målsättning är att doktoranden under sitt första år att vid ett vetenskapligt möte eller konferens ska 

presentera sina resultat. Detta inkluderas inte i kursdelen och ger därför inte kurspoäng. 

Områdets kärnämnen 
På grund av forskarutbildningsämnets interdisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurser 

anpassas till de studerandes bakgrund och inriktning. Ett grundläggande krav är att studenter med 

huvudsakligen biologisk och kemisk inriktning på grundutbildningen läser grundläggande fysik och/eller 

matematikkurser och att studenter med fysik- eller matematikinriktning läser biologi och/eller 

kemikurser. Innehållet i dessa och kompletterande kurser avgörs med utgångspunkt från de studerandes 

bakgrund och framtida inriktning. 

PPP – forskningsförberedande plan. Det första året som doktorand avslutas med en skriftlig och 
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muntlig projektplanering, där doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av forskningsuppgiften och 

vägar att lösa den. Detta skriftliga dokument (15-30 sidor) presenteras vid ett seminarium, och ger 

tillsammans 10 hp som inräknas i kärnämnesdelen. Genomfört PPP, genomgången pedagogisk kurs (eller 

minst anmäld till) och ytterligare minst 18 hp av kurspoängen bör vara klart inom 12 månader från 

påbörjade forskarstudier. 

Obligatoriska kurser  

Bioteknologi, forskningskurs (10 hp) Experimentella tekniker i bioteknik (10 hp) Litteraturkurs - trender i 

bioteknik (10 hp) 

Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. Dessa kan vara kurser 

av betydelse inom bioteknologi och angränsande områden samt en breddorientering utanför det valda 

specialområdet. Som exempel kan nämnas kurser i fysik, biologi, kemi av speciellt intresse för den valda 

forskningsinriktningen 

Icke-kärnämnen 

Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, 

intellectual properties, management) ingå. 

Övrigt 

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

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningskurser. 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). För godkänd kurs fordras godkänd 

examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan annan form av kunskapsredovisning 

ske efter överenskommelse med handledaren. 

I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller 

publicerade. 



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 
 

 

Halvledarfysik 
/Semiconductor Physics/ 

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 
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respektive doktorands individuella studieplan. Nedan finns mer generella exempel på hur 

examensmålen kan behandlas och examineras. 

 

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) 
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Kemi 
/Chemistry/  

 

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 
Forskarstudieämnet Kemi omfattar tre inriktningar med likalydande studieplan: 

 Kemi med särskild inriktning mot Fysikalisk kemi /Chemistry with specialization in Physical 

Chemistry/ SCB koder: 10402, 10407 

 Kemi med särskild inriktning mot Materialkemi /Chemistry with specialization in Material 

Chemistry/SCB koder: 10404, 10406 

 Kemi med särskild inriktning mot Organisk kemi /Chemistry with specialization in Organic 

Chemistry/ SCB koder: 10405 

 Kemi med särskild inriktning mot Proteinvetenskap /Chemistry with specialization in Protein 

Science/SCB koder: 10402, 10601, 10603 

 

Utbildningen på forskarnivå i Kemi skall ge den studerande förmågan att självständigt bedriva 

forskningsarbete, samt ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom området. Forskningens 

tillämpningar är inriktade mot frågeställningar inom biologi, fysik, materialvetenskap och medicin. 

Kemi är som vetenskap utpräglat tvärvetenskaplig vilket också avspeglas i kemiforskningen vid IFM: 

En betydande utveckling inom forskarutbildningen är fokus mot kemisk biologi. Kemisk biologi 

möjliggör att utföra kemiska experiment direkt i levande celler. Inom detta fält samverkar flera 

inriktningar främst proteinvetenskap och organisk kemi med cellbiologisk expertis. Inom de 

fysikaliska och materialkemiska forskningsområdena sker en stor och aktiv samverkan med 

forskningen och forskarutbildningen inom materialvetenskaperna och teoretisk fysik och kemi.  

Inom inriktningen Fysikalisk kemi pågår forskning inom beräkningskemi, kemisk bindning, 

kvantkemi, molekylsimuleringar och statistisk termodynamik, med anknytning till 

molekylspektroskopi, fotokemi, strukturkemi och speciellt nanokemi. Forskningen är av 

ämnesöverskridande karaktär och sker ofta i samarbete med flera andra ämnesområden vid IFM, 

såsom oorganisk kemi, ytkemi och flera materialfysikområden, samt med grupper vid andra lärosäten 

nationellt såväl som internationellt. 

Inom inriktningen Materialkemi pågår forskning och studier inom främst materialkemisk syntes av 

klassiskt sett oorganiska material främst genom syntes av tunna filmer med chemical vapor deposition 

(CVD) och syntes av nanostrukterade material med våtkemiska metoder. Forskningen är inriktad på att 

utveckla syntesmetoderna för att kunna styra materialegenskaper. Merparten av denna forskning sker i 

nära samverkan med Materialvetenskap. Forskning sker även inom organiska material designade 

utifrån ett molekylärt perspektiv för applikationer inom biomaterial, regenerativ medicin, elektronik, 

fotonik och biosensorer.  

Inom inriktningen Organisk kemi ingår forskningsområden som organisk syntes, läkemedelskemi och 

bioorganisk kemi för tillämpningar inom kemisk biologi. Dessutom utvecklas metoder inom analytisk 

kolhydratkemi och forensisk kemi. 
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Inom inriktningen Proteinvetenskap pågår forskning och studier av en rad aspekter av proteinkemi, 

proteiners struktur, funktion och dynamik samt identifiering och design av enzymer. Biofysikaliska, 

biokemiska, kemisk biologiska, och strukturbiologiska metoder används. Metodutveckling bedrivs 

specifikt inom områdena NMR spektroskopi, fluorescensspektroskopi och dataanalys. Inom 

inriktningen studeras proteinveckning, proteininteraktioner, transkriptionsaktivering, 

proteinaggregering och relaterade sjukdomar, chaperonfunktion, proteinevolution samt metabolism. 

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. 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Kemi 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 30 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 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 och särskilda 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 på forskarnivå i Kemi ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga examensmål. 

Hur de olika examensmålen behandlas och examineras anges mer specifikt i respektive doktorands 

individuella studieplan. Nedan finns generella exempel på hur examensmålen kan behandlas och 

examineras. 

Utbildningen ger doktoranden en bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde framförallt 

genom arbetet med de olika forskningsprojekten och genom att följa grundläggande och övergripande 

kurser (se exempel nedan under rubriken kurser). Forskarstuderande som är antagna till 

forskarutbildningsämnet Kemi kan också vara medlemmar i en forskarskola (t.ex. Forum Scientium 

eller Agora Materiae). 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att 

delta i forskargruppens seminarier, och genom att aktivt delta i fördjupningskurser relevanta för 

forskningsprojekten. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Nedan några exempel på hur doktoranderna i forskarämnet Kemi förvärvar färdigheter och förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

 Genom att delta i forskargruppens seminarier. I detta ingår att minst en gång per år 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.   
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 Genom att delta i så kallade icke-kärnämneskurser som presentationsteknik, ledarskap, 

management, patent- och materialrätt, metodik/etik (obligatorisk för antagna from 30 juni 

2007), pedagogik (obligatorisk för doktorander som undervisar) 

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 

 arbetar tillsammans med sin forskargrupp och med samarbetspartners  

Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen, totalt 60hp: 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inklusive eventuella tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007) 

För licentiatexamen, totalt 30 hp: 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inklusive eventuella tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 juli 2007) 

Områdets kärnämnen 
Exempel på kärnämneskurser inom Fysikalisk kemi: Fysikalisk kemi termodynamik, Fysikalisk 

organisk kemi, Fysikalisk kemi spektroskopi, Kvantmekanik, Beräkningskemi, Beräkningsfysik, 

Kemisk bindning, Numeriska beräkningsmetoder, Elektrokemi, Programmering, Yt- och kolloidkemi, 

Fasta tillståndets fysik, Kvantkemi, Ytfysik, Materialkemi, Nanofysik, Nanokemi, Statistisk 

termodynamik, Avancerad fysikalisk kemi. 

Exempel på kärnämneskurser inom Materialkemi: Avancerad oorganisk kemi, avancerad material 

kemi, strukturkemi, trender i periodiska systemet, chemical vapor deposition, vakuumteknik, 

tunnfilmsfysik, fasta tillståndets fysik, gruppteori, elektronmikroskopi, materialoptik, diffusion, 

dislokationer, svepprobmikroskopi, tunnfilms XRD, polymerkemi, organisk elektronik. 

Exempel på kärnämneskurser i Organisk kemi: Avancerad organisk kemi, Fysikalisk organisk kemi, 

Avancerad organisk syntes, NMR, Proteinkemi, Läkemedelskemi, Farmakologi, Nanokemi, 

Naturproduktskemi, Masspektrometri, Kolhydratkemi, Separationstekniker. 

Exempel på kärnämneskurser inom inriktningen Proteinvetenskap: Avancerad biokemi, Proteinkemi, 

Proteinveckning, Biofysikalisk kemi, Fluorescensspektroskopi, NMR spektroskopi, Proteiners 

struktur, funktion och dynamik, Bioinformatik, Biomolekylära sjukdomsprocesser, Naturproduktskemi 

I speciella fall kan någon annan kurs av grundläggande karaktär tänkas ingå i en individuell 

studieplan. Detta avgörs av handledaren. 

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, 

intellectual properties, management) ingå. Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli, 2007 ska för att 

få examen ha genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik om 6 

högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande kompetens. Vidare är en pedagogisk/didaktisk 

grundkurs, om minst 3 hp, obligatorisk för alla undervisande doktorander. 
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Övrigt 
Även kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom sommarskolor, kan inkluderas, likaväl som 

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom aktivt deltagande i 

symposier, seminarier, konferenser och uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som 

forskarutbildningsmoment. 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). För godkänd kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. 

I vissa fall kan annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. I en 

sammanläggningsavhandling bör en betydande del av de ingående arbetena vara accepterade eller 

publicerade.  
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Materialvetenskap 
/Materials Science/ 

SCB kod: 10304 

 

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 
Forskarstudieämnet Materialvetenskap omfattar tre inriktningar med likalydande studieplan: 

 Materialvetenskap med inriktning mot tunnfilmsfysik  

  (Materials Science with specialization in Thin Film Physics) 

 Materialvetenskap med inriktning mot nanostrukturerade material  

   (Materials Science with specialization in Nanostructured Materials) 

 Materialvetenskap med inriktning mot plasma- och ytbeläggningsfysik  

   (Materials Science with specialization in Plasma and Coatings Physics)  

 

Ämnet omfattar materialvetenskap med en särskild koppling till den kondenserade materiens fysik och 

nanoteknologi. Ämnet är avsett att förmedla en metodik för grundforskning parad med kunskaper för att 

skapa och analysera tunna filmer, ytbeläggningar och nanostrukturer. Våra examinerade 

materialforskare ska behärska viktiga samband mellan tillväxt, struktur och egenskaper hos avancerade 

funktionella och strukturella material. Häri ingår syntes genom vakuumförångning, sintring, våtkemi, 

avancerad materialkarakterisering, teori och simulering. 

 

Doktorander som är antagna till forskarutbildningsämnet Materialvetenskap är ofta också medlemmar i 

forskarskolor, t.ex Agora Materiae. Inom denna finns speciella krav på deltagande i aktiviteter, men 

dessa ryms alla inom Materialvetenskaps studieplan. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i IFMs gemensamma del för de 

allmänna studieplanerna, i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt 

i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  
 

Examen 
Utbildningen på forskarnivå i Materialvetenskap 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 och särskilda 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. 
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Materialvetenskap 

genom att doktoranden deltar i kärnämneskurserna (se nedan) med ett brett omfång samt deltar i 

undervisningen av grundutbildningskurser inom materialvetenskap. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom materialvetenskap och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt och 

deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, etc. 

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning under vägledning 

av seniora forskare och genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

 

Doktorander i Materialvetenskap förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt eller experimentellt eller både teoretiskt och 

experimentellt forskningsarbete 

 delta i seminarieverksamheten i forskarskolan Agora Materiae eller liknande 

 minst en gång per termin redovisa i forskargruppens seminarieserie hittills uppnådda resultat 

och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 presentera sin egen forskning på internationella konferenser 

 delta i att kritiskt granska både sin egen och andras forskningsarbeten. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Materialvetenskap genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i vetenskapsteori och forskningsetik. Doktoranderna inom Materialvetenskap visar 

intellektuell självständighet genom att skriva en inledning till en sammanläggningsavhandling eller 

monografiavhandling. 

 

Fördelning av kurspoäng 
För doktorsexamen minst 90 högskolepoäng (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) 

 

För licentiatexamen totalt 45 högskolepoäng (hp): 

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

 Pedagogik 3 högskolepoäng (hp) (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori, metodik och etik, 6 högskolepoäng (hp) (obligatoriskt) 

 

Kurser från grundutbildningen på avancerad nivå kan tillgodoräknas med upp till 30 hp för 

doktorsexamen och upp till 15 poäng för licentiatexamen. Endast kurser som inte ingår i den 

grundläggande eller särskilda behörigheten kan tillgodoräknas. I samband med beslut om 

tillgodoräknande avgör handledare och ämnesföreträdare i samråd vilka kurser som ingår i kategorin 

kärnämne respektive icke-kärnämne. 
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Områdets kärnämnen 
Kärnämneskurs  Nivå 

Analysteknik; t.ex. AFM, TEM, XRD, NMR, ERDA, RBS A/F 

Beräkningsmetoder inom materialvetenskap A/F 

Biomaterial och -mellanytor A/F A/F 

Diffusion F F 

Elektrodynamik / Magnetism F F 

Dislokationer /defekter A/F A/F 

Fasta tillståndets fysik, I & II (förutsätter Materiefysik) F F 

Gruppteori F F 

Halvledarfysik / Komponentfysik) A/F A/F 

Keramlära / Materialkemi forts. A/F A/F 

Kristalltillväxt / Epitaxi A/F A/F 

Kvantmekanik / -dynamik / -kemi A/F A/F 

Kärnbildning, tillväxt och mikrostruktur F F 

Magnetism i ytor och tunnfilm F F 

Materialoptik F F 

Materialkemi (oorganisk kemi) A A 

Materialvetenskap / Fysikalisk metallurgi A A 

Materiefysik A A 

Mekaniska egenskaper, deformation & brott A A 

Molekylära vibrationer; Raman och FTIR A/F A/F 

Mångpartikelfysik A/F A/F 

Nanofysik A/F A/F 

Plasmafysik A/F 

Polymerteknologi A/F A/F 

Statistisk och termisk fysik F F 

Tribologi A/F A/F 

Tunnfilmsfysik A/F A/F 

Vakuumteknologi  A 

Ytfysik A/F 

 
 

I speciella fall kan någon annan kurs av grundläggande karaktär tänkas ingå i en individuell studieplan. 

Detta avgörs av handledaren. 

Kurser givna vid IFM, andra institutioner vid Linköpings universitet eller andra lärosäten, liksom 

sommarskolor, kan tillgodoräknas efter samråd med handledaren. 

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser med relevans för forskarstudierna (t ex 

presentationsteknik, ledarskap, intellectual properties, management) 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 och/eller muntlig tentamen. I 

vissa fall kan annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med examinatorn, 

handledaren och avdelningschefen. 
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Övrigt 
Ämnet rekommenderar sammanläggningsavhandlingar med minst 5 artiklar för doktorsexamen och 2–3 

artiklar för licentiatexamen. I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena 

vara accepterade eller publicerade.  
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Molekylär fysik 
/Molecular Physics/ 
SCB kod: 1611, 10402, 20903 

Bestämmelser gemensamma för all forskarutbildning 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, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), gemensamma 

allmänna studieplan för forskarutbildningen. 

Ämnesbeskrivning 

Forskningen avser bland annat självorganiserande och biomimetiska system, nanomaterial och deras 

karaktärisering, biomaterial, molekylär design och ytmodifiering, biofouling, sensormaterial och - 

metoder, bio- och kemiska sensorer och -system, metoder för medicinsk diagnostik. 

Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid institutionen IFM och 

universitetet i övrigt, speciellt Hälsouniversitetet. Avsikten är att erbjuda studerande med olika bakgrund 

möjligheten till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Forskarstuderande som är antagna till 

forskarutbildningsämnet Molekylär fysik är i allmänhet också medlemmar i någon av de två i 

forskarskolorna Agora Materiae resp Forum Scientium. Inom dessa finns speciella krav på deltagande i 

aktiviteter, men dessa ryms alla inom Molekylär fysiks studieplan.  

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens Studiehandbok, 

i IFMs gemensamma del för de allmänna studieplanerna, samt i högskoleförordningens examensordning. 

Specifikt för ämnet är att studenten skall efter färdig utbildning ha: 

 Goda ämneskunskaper inom de områden av fysik, kemi, biologi  och materialvetenskap 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 

Forskarutbildning i Molekylär fysik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare kan 

också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng (hp) 

varav kurser motsvarar studier om minst 30 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 90 hp. 

Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser motsvarar studier om 60 hp och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 180 hp. 

Behörighet och urval 

Den grundläggande och särskilda 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 på forskarnivå i forskarämnet Molekylär fysik 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. 

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

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

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas 
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verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i synnerhet i 

sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att delta i 

forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner, och genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser relevanta för forskningsområdet. 

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 i forskarämnet Molekylär fysik förvärvar färdigheter och 

förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

 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. Delta i diskussioner om forskningen. 

 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 någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet 

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

management, patent- och materialrätt, metodik/etik, pedagogik  

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 60hp: 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment),  

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), 

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

För licentiatexamen, totalt 30 hp: 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment), 
 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), 

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

Områdets kärnämnen 
På grund av forskarutbildningsämnets interdisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurser 

anpassas till de studerandes bakgrund och inriktning. 

Vanligt är att forskarstuderande i ämnet vid antagning har förkunskaper på avancerad nivå inom 

matematik och fysik. För dessa är fördjupningskurser inom fysik, och kurser som ger bredd inom kemi 

och/eller biologi att betrakta som kärnämnen. För forskarstuderande som har förkunskaper på avancerad 

nivå inom kemi och/eller biologi är på motsvarande sätt fördjupningskurser inom dessa områden och 

breddning inom fysik att betrakta som kärnämnen. 

Ett grundläggande krav är att studenter med huvudsakligen biologisk och kemisk inriktning på 

grundutbildningen läser grundläggande fysik och/eller matematikkurser och att studenter med fysik- eller 

matematikinriktning läser biologi och/eller kemikurser. Innehållet i dessa och kompletterande kurser 

avgörs med utgångspunkt från de studerandes bakgrund och framtida inriktning. 
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PPP – forskningsförberedande plan 
Det första året som doktorand kan avslutas med en skriftlig och muntlig projektplanering, där 

doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av forskningsuppgiften och vägar att lösa den. Detta skriftliga 

dokument (15-30 sidor) presenteras vid ett seminarium, och ger tillsammans 10 hp som inräknas i 

kärnämnesdelen. Genomfört PPP, genomgången pedagogisk kurs (eller minst anmäld till) och ytterligare 

minst 18 hp av kurspoängen bör vara klart inom 16–18 månader från påbörjade forskarstudier. 

Exempel på kurser för studerande med bakgrund i fysik: 
Atom- och molekylfysik, Kvantmekanik, Statistisk fysik och termodynamik, Fasta tillståndets fysik, 

Termodynamik, Material i medicin, Elektromagnetism, Elektroniska komponenter, Ytfysik, Biofysik, 

Optiska mätmetoder, Molekylära vibrationer, Biofysik, Organisk kemi för icke-kemister, 

Synkrotronljusbaserade metoder, Sensorteknik, Experimentella metoder inom biologi och medicin. 

Exempel på kurser för studerande med bakgrund i biologi/kemi: 
Kvantmekanik, Kvantkemi för kemister, Biofysik, Optiska mätmetoder, Mätmetoder inom biofysik, 

Material i medicin, Magnetisk resonansspektroskopi, Biokemi, Cellbiologi, Struktur och dynamik i 

komplexa biologiska system, Bioinformatik, Beräkningsbiologi, Statistisk fysik och termodynamik. 

Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. Dessa kan vara kurser 

av betydelse inom molekylär fysik samt en breddorientering utanför det valda specialområdet. Som 

exempel kan nämnas kurser i fysik, biologi, kemi av speciellt intresse för den valda 

forskningsinriktningen 

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, 

intellectual properties, management) ingå. Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att 

få examen ha genomgått av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i vetenskapsteori, metodik och etik 

om 6 högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande kompetens. Vidare är en pedagogisk/didaktisk 

grundkurs, om minst 3 hp, obligatorisk för alla undervisande doktorander. 

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

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment. Den närmare planeringen av 

kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras i den individuella 

studieplanen). För godkänd kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I 

vissa fall kan annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. 

I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller 

publicerade. 
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Teoretisk biologi 
/Theoretical Biology/ 

SCB kod: 10699 

 

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 
Forskning och forskarutbildning inom teoretisk biologi vid IFM behandlar i huvudsak struktur och 

dynamik i komplexa biologiska system, speciellt med inriktning mot ekologi och epidemiologi. 

Forskningen har en teoretisk inriktning med ffa simulering och analys av modeller av ekologiska 

system. Exempel på aktuella frågeställningar är ekosystemens sårbarhet för olika typer av störningar; 

bevarande av biologisk mångfald i dynamiska landskap; kontroll av skadeorganismer, spridning av 

smittsamma sjukdomar, och effektiv hantering av näringsämnen i växtproduktion. Forskningen 

innefattar både grundläggande teoribildning och applikationer för mer tillämpade frågeställningar. 

 

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. 

Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge såväl breddad som fördjupad kunskap inom teoretisk 

biologi. Ett viktigt mål med utbildningen är att ge den studerande: 

 

(i) färdigheter i att utföra sårbarhetsanalyser och riskbedömningar i biologiska system. 

(ii) fördjupade ämneskunskaper inom teoretisk biologi 

(iii) kunskaper och färdigheter inom programmering samt matematiska och statistiska modeller.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk Biologi 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 30 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier 

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

Särskild behörighet 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Teoretisk Biologi är den som har fullgjort 

kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området för 

forskarutbildningsämnet. Den sökande ska ha genomfört ett större arbete (examensarbete) med en 

omfattning om minst 30 högskolepoäng inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. 
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Teoretisk Biologi 

genom att doktoranden deltar i kurser inom teoretisk ekologi, evolution och matematisk modellering 

av biologiska system. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom teoretisk biologi och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i fördjupningskurser inom ekologi, epidemiologi, och 

matematik, utför självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid 

seminarier och konferenser, etc. 

 

Doktorander i teoretisk biologi förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika ekologiska och biologiska system.  

 deltaga i seminarieverksamheten inom biologi och teoretisk biologi 

 deltaga i kurser inom olika programmeringsspråk och databashantering 

 deltaga i kurser inom statistik och matematisk modellering  

 

Doktorander i teoretisk biologi utvecklar sin muntliga och skriftliga kommunikation samt sitt kritiska 

tänkande genom att: 

 minst en gång per termin redovisa i teoretisk biologi seminarieserie hittills uppnådda resultat 

och    

planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 deltaga i nationella och internationella konferenser och där presentera sin egen forskning.  

 i samarbete med andra skriva vetenskapliga artiklar och rapporter. 

 själv och i samarbete med andra granska och analysera vetenskapliga artiklar. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i teoretisk biologi genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet.  

För forskarutbildningsämnet Teoretisk Biologi är kurskravet minst 60 högskolepoäng för 

doktorsexamen varav som mest 30p kan tillgodoräknas från moment på kurser på avancerad nivå. 

 

Fördelning av kurspoäng  
För doktorsexamen totalt 60 hp:  

 Minst 38 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 30 hp:  

 Minst 15 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 efter 1 fr.o.m. 

2007)  
Doktorander antagna till forskarskolor följer dessa skolors regler för forskarutbildningskurser.  

 

Kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom sommarskolor, kan inkluderas, likaväl som 

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment. 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). 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 handledaren. I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de 

ingående arbetena vara accepterade eller publicerade.  
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Teoretisk fysik och kemi  
/ Theoretical Physics and Chemistry /  

SCB koder: 10304, 10407, 10399 

 

Bestämmelser gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska högskolan, 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 forskarutbildningen.  

Ämnesbeskrivning  
Forskningen som bedrivs inom Teoretisk fysik och kemi utgör en del av det vetenskapliga området 

Teori och modellering vars breda naturvetenskapliga profil delar en gemensam kärna av matematisk 

modellering, numeriska metoder och datorsimulering. Specifikt för forskningen inom Teoretisk fysik 

och kemi är att den baseras på fysikens grundläggande lagar, utifrån vilka en mikroskopisk förståelse 

för fysikaliska processer och materialegenskaper eftersträvas. Forskningen är primärt fokuserad på 

teoretisk materialvetenskap, teoretisk kemi, nanovetenskap, molekylfysik, fysikalisk kemi, 

elektromagnetisk modellering och ickelinjär fysik; ett exempel på ledmotiv i forskningen är att via 

uppnådd förståelse för kopplingen mellan struktur och egenskaper kunna medverka till en utveckling 

av nya och förbättrade material inom en rad tillämpningsområden. Arbetet är nära förankrat i 

experimentell verksamhet vid och utanför institutionen IFM och detta samspel mellan teori och 

experiment utgör kärnan och drivkraften för forskningen inom Teoretisk fysik och kemi. 

Grovt förenklat kan forskningen indelas i fyra huvudmoment, nämligen modellering, metodutveckling, 

simulering och analys. En modell utarbetas för att beskriva den komplexa verkligheten på ett praktiskt 

hanterbart sätt utan att förlora nödvändig flexibilitet. Modellen innefattar ett antal grundläggande 

fysikaliska ekvationer vars lösningar är kopplade till systemets egenskaper. För att kunna lösa 

ekvationerna krävs ofta en utveckling av nya metoder som kan implementeras i datorprogram och 

simuleras på högpresterande datorer. En analys av resultaten visar om ny och användbar vetskap kan 

extraheras från modellen eller om den eventuellt måste omarbetas. Angreppssättet är generellt 

applicerbart i teoretiskt forsknings- och utvecklingsarbete och det är vår ambition att 

forskningsutbildningen skall ge en god grund för fortsatt FoU-arbete i såväl akademi som näringsliv. 

 

Mål och syfte  
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i IFMs gemensamma del för de 

allmänna studieplanerna och i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå 

samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen i Teoretisk fysik och kemi ska doktoranden 

 visa en djup kunskap och förståelse i de teoretiskt grundläggande ämnena kvantmekanik, 

statistisk mekanik och fasta tillståndets fysik 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik för teoretiskt forsknings- och utvecklingsarbete 

 visa förmåga att genomgöra numeriska simuleringar utförda på högpresterande datorer 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen i Teoretisk fysik och kemi ska doktoranden 

 visa förmåga att använda vetenskaplig metodik för att bedriva självständiga forskningsprojekt 

samt att genomföra kritiska bedömningar av nya resultat 

 visa förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade 

uppgifter 
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 visa förmåga att genom egen forskning bidra till kunskapsutvecklingen inom teoretisk fysik 

och/eller teoretisk kemi 

 visa förmåga att presentera och diskutera forskning och forskningsresultat vid nationella och 

internationella konferenser för vetenskapssamhället och för samhället i övrigt 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande inom 

områdena teoretisk fysik och/eller teoretisk kemi 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen i Teoretisk fysik och kemi ska doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet att bedriva egen forskning inom 

teoretisk fysik och/eller teoretisk kemi 

 visa fördjupad insikt om betydelsen av teoretisk fysik och kemi i samhället och människors 

ansvar för dess användning 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk fysik och kemi 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 

högskolepoäng. 

Behörighet och urval  
Den grundläggande och särskilda behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå och i IFMs gemensamma del för de allmänna 

studieplanerna. Den särskilda behörigheten för Teoretisk fysik och kemi innefattar därutöver att kurser 

på grundutbildningsnivå har slutförts i ämnena kvantmekanik, statistisk mekanik, elektrodynamik och 

fasta tillståndets fysik. Undantag för regeln om särskild behörighet får göras om synnerliga skäl 

föreligger. Undantag från regeln beslutas i samråd mellan huvudhandledare och studierektor. 

Utbildningens genomförande  
Utbildning på forskarnivå i ämnet Teoretisk fysik och kemi ger doktoranden förutsättningar att 

uppfylla samtliga mål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier och medverkan vid nationella och internationella konferenser. 

 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Teoretisk fysik 

och kemi genom ett urval av följande moment; doktoranden följer grundläggande och övergripande 

kurser, deltar i undervisningen av grundutbildningskurser, arbetar med forskningsprojekt, deltar i de 

mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet, förbereder och genomför presentationer av sin 

forskning vid nationella och internationella konferenser. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Teoretisk fysik och kemi och i synnerhet vad 

gäller sin forskningsinriktning genom att utföra självständigt arbete inom ett eller flera 

forskningsprojekt samt delta i diskussioner vid seminarier och konferenser.  

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Doktoranden förvärvar färdigheter och förmågor genom att 

 självständigt planera och genomföra teoretiskt forskningsarbete 

 delta i forskargruppens seminarieverksamhet. I detta ingår att minst en gång per år redovisa 

uppnådda resultat och presentera planer för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 delta i konferenser och presentera sin egen forskning. Detta uppövar förmågan att presentera 
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sitt arbete inför kollegor och utstå kritisk granskning 

 delta i så kallade icke-kärnämneskurser som presentationsteknik, ledarskap, management, 

metodik/etik, pedagogik 

 

Doktoranden utvecklar sina vetenskapliga värderingar och förhållningssätt genom att 

 följa en obligatorisk kurs i forskningsetik 

 delta i forskargruppens seminarieverksamhet 

 ingå i interna och externa forskningssamarbeten 

 

Doktoranden visar intellektuell självständighet genom att självständigt driva forskningsprojekt och 

presentera uppnådda resultat i olika interna och externa sammanhang. 

 

Kursverksamhet 
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 kursverksamheten i sin helhet indelas kurser som tillhörande eller icke-tillhörande  

forskarutbildningsämnets kärnämnen. Till sina kärnämnen räknar Teoretisk fysik och kemi in de 

grundläggande ämnena analytisk mekanik, kvantmekanik, statistisk mekanik, elektrodynamik, 

relativitetsteori, teoretisk kemi, fasta tillståndets fysik, molekylfysik och fysikalisk kemi samt 

tillhörande tillämpade ämnen. Kurser indelas i nivåerna avancerad grundutbildningsnivå och 

forskarnivå.  

 

Kurser inkluderade i grundexamen får endast medräknas i forskarexamen i den mån de inte varit 

nödvändiga för att uppfylla den särskilda behörigheten (se Studiehandbok för utbildning på 

forskarnivå, avsnitt 5.6). Krav om särkild behörighet till forskarstudieämnet Teoretisk fysik och kemi 

innefattar kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad grundutbildningsnivå inom fysik. 

Kurspoängsfördelning 

 Kurser på forskarnivå tillhörande kärnämnen skall utgöra minst 25 högskolepoäng av 

licentiatexamen och minst 45 högskolepoäng av doktorsexamen. 

 Kurser på avancerad grundutbildningsnivå får utgöra högst 15 högskolepoäng av 

licentiatexamen och högst 30 högskolepoäng av doktorsexamen. 

Obligatoriska kurser 
Obligatoriska kurser på forskarnivå föreligger i enlighet med tabell 1.  

Tabell 1: Obligatoriska kurser och minimalt kurspoängskrav för licentiat- respektive doktorsexamen i 

forskarutbildningsämnet Teoretisk fysik och kemi.  

 

Kurs 

Högskolepoäng 

Licentiatexamen
a 

Doktorsexamen 

Kvantmekanik 6 6 

Statistisk mekanik 6 6 

Fasta tillståndets fysik 6 6 

   

Metodik/etik 6 6 

Pedagogik
b 

3 3 
a
För licentiatexamen ingår endast två  av de tre kärnämneskurserna som obligatoriska moment.

 b
Obligatorisk 

endast för undervisande studenter. 
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Rekommenderade kurser 
Det föreligger en allmän rekommendation att prioritera kurser i kärnämnen. 

Forskarstuderande uppmuntras att deltaga vid nationella och internationella intensivkurser 

(s.k. sommarskolor) inom sina respektive forskningsområden. 

En kurs i vetenskaplig programmering på högpresterande datorer rekommenderas. Om en 

bredare industriell kompetens önskas så rekommenderas en grundläggande kurs i finita 

elementmetoder. 

Valbara kurser 

Inga definitiva restriktioner anges för vad som är att betrakta som valbara kurser för 

forskarutbildningen. Detta diskuteras vid upprättande av den individuella studieplanen varvid 

huvudhandledaren har slutlig bestämmanderätt. 

Övriga obligatoriska moment 

I forskarutbildningen ingår obligatoriska moment rörande presentation av egen forskning. 

Dessa moment får tillgodoräknas som forskarutbildningskurser med 2 högskolepoäng för 

licentiatexamen och totalt 5 högskolepoäng för doktorsexamen. De obligatoriska momenten 

lyder: 

 Licentiatutbildning ska inkludera deltagande och presentation av egen forskning vid 

minst ett nationellt eller internationellt vetenskapligt möte. Detta moment får 

tillgodoräknas som forskarutbildningskurs med 2 högskolepoäng. 

 Doktorsutbildning ska inkludera deltagande och presentation av egen forskning vid 

minst ett större internationellt vetenskapligt möte samt muntlig presentation av egen 

forskning vid minst ett nationellt eller internationellt vetenskapligt möte. Dessa 

moment får tillgodoräknas som forskarutbildningskurs med 3 högskolepoäng. 

 

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

studieplan som gällde vid antagningstillfället. Huvudhandledaren och forskarstuderande kan i 

samråd besluta att i stället följa den nya studieplanen. Ett sådant beslut skall dokumenteras i 

den individuella studieplanen. 

 

. 
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Tillämpad fysik 
/Applied Physics/  

SCB koder: 10399, 10499, 20599, 21199 

 

Bestämmelser gemensamma för all forskarutbildning 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, Institutionen för fysik, kemi 

och biologi (IFM), gemensamma allmänna studieplan för forskarutbildningen. 

 

Ämnesbeskrivning  
Forskningen är inriktad mot fysikens tillämpningar inom elektronik, kemi, biologi och medicin. Den 

består av såväl utarbetandet av nya mätmetoder och komponenter som grundläggande forskning. 

Forskningen avser bland annat biomaterial och deras växelverkan med kroppen, sensormaterial och - 

metoder, bio- och kemiska sensorer och -system, metoder för medicinsk diagnostik. 

Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid institutionen IFM och 

universitetet i övrigt. Avsikten är att erbjuda studerande med olika bakgrund möjligheten till 

forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Forskarstuderande som är antagna till 

forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik är i allmänhet också medlemmar i någon av de två 

forskarskolorna Agora Materiae respektive Forum Scientium. Inom dessa finns speciella krav, men 

dessa ryms alla inom Tillämpad fysiks studieplan. 

 

Mål och syfte  
Gemensamma mål och syften med utbildning 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 studenten skall efter färdig utbildning ha: 

 Goda ämneskunskaper inom de områden av fysik, kemi, elektronik och biologi 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 Tillämpad fysik 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 30 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 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 och särskilda 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 på forskarnivå i forskarämnet Tillämpad fysik 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 de olika forskningsprojekten, genom att följa grundläggande och övergripande kurser (se 

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att 

delta i forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner, och genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser relevanta för forskningsområdet. 

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 i forskarämnet Tillämpad fysik förvärvar färdigheter och 

förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

 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. Delta i diskussioner om forskningen. 

 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 någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet 

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

management, patent- och materialrätt, metodik/etik om minst 6 hp (obligatorisk för antagna 

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

 

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 60hp: 

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik om minst 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 

juli 2007) 
För licentiatexamen, totalt 30 hp: 

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl ev tillgodoräknade moment) 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander) 

 Vetenskapsteori/etik/metodik om minst 6 hp (obligatoriskt för alla antagna fr.o.m. 1 

juli 2007) 

Områdets kärnämnen 
På grund av forskarutbildningsämnets interdisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurser 

anpassas till de studerandes bakgrund och inriktning. Forskarstuderande i ämnet som vid antagning har 

förkunskaper på avancerad nivå inom matematik och fysik följer fördjupningskurser inom fysik, och 

kurser som ger bredd inom kemi och/eller biologi. Dessa är då att betrakta som kärnämnen. För 
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forskarstuderande som har förkunskaper på avancerad nivå inom kemi och/eller biologi är på 

motsvarande sätt fördjupningskurser inom dessa områden och breddning inom fysik att betrakta som 

kärnämnen. Ett grundläggande krav är att studenter med huvudsakligen biologisk och kemisk 

inriktning på grundutbildningen läser grundläggande fysik och/eller matematikkurser och att studenter 

med fysik- eller matematikinriktning läser grundläggande biologi och/eller kemikurser. Innehållet i 

dessa och kompletterande kurser avgörs med utgångspunkt från de studerandes bakgrund och framtida 

inriktning. 

 

PPP – forskningsförberedande plan: Det första året som doktorand kan avslutas med en skriftlig och 

muntlig projektplanering, där doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av forskningsuppgiften och 

vägar att lösa den. Detta skriftliga dokument (15–30 sidor) presenteras vid ett seminarium, och ger 

tillsammans 10 hp som inräknas i kärnämnesdelen. Genomfört PPP, genomgången pedagogisk kurs 

(eller minst anmäld till) och ytterligare minst 18 hp av kurspoängen bör vara klart ca 12 månader från 

påbörjade forskarstudier. 

 

Exempel på kurser för studerande med bakgrund i fysik: Atom- och molekylfysik, Kvantmekanik, 

Statistisk fysik och termodynamik, Fasta tillståndets fysik, Termodynamik, Material i medicin, 

Elektromagnetism, Elektroniska komponenter, Ytfysik, Biofysik, Optiska mätmetoder, Molekylära 

vibrationer, Biofysik, Organisk kemi för icke-kemister.  

 
Exempel på kurser för studerande med bakgrund i biologi/kemi: Kvantmekanik, Kvantkemi för 

kemister, Biofysik, Optiska mätmetoder, Mätmetoder inom biofysik, Material i medicin, Magnetisk 

resonansspektroskopi, Biokemi, Cellbiologi, Struktur och dynamik i komplexa biologiska system, 

Bioinformatik, Beräkningsbiologi, Statistisk fysik och termodynamik. 

 

Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. Dessa kan vara 

kurser av betydelse inom tillämpad fysik samt en breddorientering utanför det valda specialområdet. 

Som exempel kan nämnas kurser i fysik, biologi, kemi av speciellt intresse för den valda 

forskningsinriktningen. 

 

Icke-kärnämnen 
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser (t ex presentationsteknik, ledarskap, 

intellectual properties, management) ingå. Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 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. Vidare är en pedagogisk/didaktisk 

grundkurs, om minst 3 hp, obligatorisk för alla undervisande doktorander. 

 

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

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment. 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). För godkänd kurs fordras godkänd 

examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan annan form av 

kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. I en sammanläggningsavhandling 

bör en större del av de ingående arbetena vara accepterade eller publicerade. 
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Tillämpad optik  
/Applied Optics/  

SCB koder: 10304, 21001 

 

Bestämmelser gemensamma för all forskarutbildning 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, Institutionen för fysik, kemi 

och biologi (IFM), gemensamma studieplan för forskarutbildningen.  

 

Ämnesbeskrivning  
Forskningen i Tillämpad optik är inriktad mot materialoptik avseende nanostrukturer, ytor och tunna 

ytskikt som finns i naturen eller som är artificiellt framställda. Centrala mättekniska moment i 

studieplanen är tillämpning och utveckling av optiska mätmetoder, optiska modeller för materialanalys, 

och sensorsystem. Vidare omfattas grundläggande studier av ytprocesser såsom tunnfilmstillväxt och 

makromolekylär adsorption för potentiella tillämpningar i diagnostiska metoder inom industri och 

medicin. Forskarutbildningen bedrivs ofta i samarbete med andra avdelningar vid institutionen IFM 

och internationellt. Avsikten är att erbjuda studerande möjligheten till forskarutbildning i en 

internationell miljö. Forskarstuderande som är antagen inom Tillämpad optik kan tillåtas följa 

studieplanen för Forum Scientium eller Agora Materiae om så befinnes vara lämpligt.  

 

Mål och syfte  
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i IFMs gemensamma del för de 

allmänna studieplanerna och i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå 

samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Tillämpad optik 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 30 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 90 

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

motsvarar studier om 180 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 på forskarnivå i forskarämnet Tillämpad optik 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. 
Utbildningen ger doktoranden en bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde t.ex. genom 

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

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att 
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delta i forskargruppens seminarier och genom att aktivt delta i fördjupningskurser relevanta för 

forskningsprojekten. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Nedan några exempel på hur doktoranderna i forskarämnet Tillämpad optik förvärvar färdigheter och 

förmågor: 

 Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

 Genom att delta i forskargruppens seminarier. I detta ingår att minst en gång per år 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. 

 Genom att delta i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet. 

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

management, patent- och materialrätt, metodik/etik, pedagogik, etc. 

 

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 

 Deltar i någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas aktiviteter 

 Arbetar tillsammans med sin forskargrupp och med samarbetspartners  

 
Fördelning av kurspoäng  
För doktorsexamen:  

 Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment), 

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), samt  

 Kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp (obligatoriskt, gäller alla antagna 

fr.o.m.1 juli 2007).  

För licentiatexamen:  

 Minst 15 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment),  

 Pedagogik 3 hp (obligatoriskt för undervisande doktorander), samt  

 Kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp (obligatoriskt, gäller alla antagna 

fr.o.m.1 juli 2007)  

 

Områdets kärnämnen  
På grund av forskarutbildningsämnets interdisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurser 

anpassas till de studerandes bakgrund och forskarstudiernas inriktning. Vanligt är att 

forskarstuderande i ämnet vid antagning har förkunskaper på avancerad nivå inom matematik och 

fysik. För dessa är fördjupningskurser inom fysik och kurser som ger bredd inom kemi och/eller 

biologi att betrakta som kärnämnen. För forskarstuderande som har förkunskaper på avancerad nivå 

inom kemi och/eller biologi är på motsvarande sätt fördjupningskurser inom dessa områden och 

breddning inom fysik att betrakta som kärnämnen.  

PPP – forskningsförberedande plan: Det första året som doktorand avslutas med en skriftlig och 

muntlig projektplanering där doktoranden i egna ord lägger fram sin bild av forskningsuppgiften och 

vägar att lösa den. Detta skriftliga dokument på 10-20 sidor presenteras vid ett seminarium och ger 

tillsammans 7 hp som inräknas i kärnämnesdelen.  
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IRS – internt refereesystem: Som ett obligatoriskt moment på 3 hp ska varje doktorand till 

doktorsexamen granska minst 6 rapporter från den egna avdelningen som ett led i övning i kritisk 

granskning.  

Exempel på rekommenderade kärnämneskurser 
Kvantmekanik, Fasta tillståndets fysik, Termodynamik, Elektromagnetism, Tunnfilmsoptik, Ytfysik, 

Optiska mätmetoder, Biofysik, Organisk kemi för fysiker, Materialoptik, Halvledarfysik, Fysikalisk 

modellering. Dessutom kan kurser som avser att ge en komplettering av grundutbildningen ingå. 

Dessa kan vara kurser av specifik betydelse inom forskningsprojektområdet samt en breddorientering 

utanför det valda specialområdet. Som exempel kan nämnas kurser såsom: Numeriska metoder, 

Biokompatibilitet, Polymerfysik, Molekylfysik, Biokemi, Tunnfilmstillväxt, Optoelektronik, 

Elektronmikroskopi, Svepprobtekniker, Röntgendiffraktion, Struktur och dynamik i komplexa 

biologiska system och Material i medicin.  

 

Icke-kärnämnen  
Förutom ämnesinriktade kurser kan också icke-kärnämneskurser, t ex presentationsteknik, 

ledarskap, ”intellectual properties” och management ingå. Enligt ovan är kurser i Vetenskapsteori, 

metodik och etik om 6 hp och pedagogisk grundkurs om minst 3 hp obligatoriska.  

 

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

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningskurser. 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). För godkänd kurs fordras godkänd 

examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan annan form av 

kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren. En målsättning är att 

doktoranden under sitt första år presenterar sina resultat vid ett vetenskapligt möte eller 

konferens. I en sammanläggningsavhandling bör en större del av de ingående arbetena vara 

accepterade eller publicerade. 
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Ytors fysik och kemi 
/Surface Physics and Chemistry/  

SCB kod: 10304, 21001, 20504 

 

Ämnesbeskrivning 
Forskningen är inriktad mot fysikaliska och kemiska processer och fenomen vid ytor och gränsytor. 

Den består av såväl grundläggande forskning som utarbetandet av nya material, mätmetoder och 

komponenter. Forskningen ligger inom tillämpningsområden som organisk elektronik, organiska 

magneter, organisk spinntronik, bioteknik, och analytisk kemi. Forskarutbildningen bedrivs ofta i 

samarbete med andra avdelningar vid institutionerna IFM och ITN, samt med forskargrupper inom och 

utanför Sverige. Ämnet är mångdisciplinärt med fokus på en blandning av fysik och kemi samt med 

inslag av elektronik, materialvetenskap eller biologi beroende på vald inriktning. Doktorander som är 

antagna till forskarutbildningsämnet Ytor Fysik och Kemi är välkomna att också bli medlemmar i 

någon av de två i forskarskolorna Agora Materiae respektive Forum Scientium. Inom dessa finns 

speciella krav, men dessa ryms alla inom forskarämnets studieplan. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildning 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 studenten skall efter färdig utbildning ha: 

 Goda ämneskunskaper inom de områden av fysik, kemi, elektronik och biologi 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 

 Grundläggande färdigheter i statistiska metoder för experimentdesign och resultatanalys 

 Goda färdigheter i projektplanering och projektledning 

 Grundläggande kunskaper om patent och IP-rättigheter 

 Goda färdigheter i vetenskaplig kommunikation 

 God förmåga att sammankoppla grundläggande forskning med tekniska tillämpningar 

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Ytors fysik och kemi 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 30 högskolepoäng och 

avhandlingsarbetet motsvarar studier om 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 och särskilda 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. 
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Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i forskarämnet Ytors fysik och kemi 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. 

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

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

exempel nedan under rubriken kurser), genom att delta i någon av de mångvetenskapliga 

forskarskolornas verksamhet, mm. 

Doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom sitt forskarutbildningsämne och i synnerhet 

i sin forskningsinriktning bland annat genom arbetet med forskningsprojekten, genom att delta i 

forskargruppens seminarier, presentationer och diskussioner, och genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser relevanta för forskningsområdet. 

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 i forskarämnet Ytors fysik och kemi förvärvar färdigheter 

och förmågor: 

• Genom att självständigt planera och genomföra experimentellt forskningsarbete 

• 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. Delta i diskussioner om forskningen. 

• 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 någon av de mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet 

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

management, patent- och materialrätt, metodik/etik (obligatorisk för antagna from 30 juni 

2007), pedagogik (obligatorisk för doktorander som undervisar) 

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 60 hp: 

– Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inkl. eventuella tillgodoräknade moment) 
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–  Minst 8 hp i områdets yrkesförberedande kurser, se lista nedan.  

För licentiatexamen totalt 30 hp: 

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

–  De två obligatoriska yrkesförberedande kurserna definierade av ämnesområdet, se lista nedan 

(inkl. eventuella tillgodoräknade moment) 

Dessutom kan tillkomma ytterligare kurskrav gemensamma för IFM, LiTH och/eller LiU. 

 

Områdets kärnämnen 

På grund av forskarutbildningsämnets multidisciplinära karaktär krävs att forskarutbildningskurserna 

anpassas till de studerandes bakgrund och inriktning. Innehållet i dessa och kompletterande kurser 

avgörs av handledaren i samråd med doktoranden med utgångspunkt från de studerandes bakgrund 

och framtida inriktning. 

Exempel på kurser för studerande med inriktning mot organisk fysik: 

Kvantmekanik 

Kvantkemi 

Fasta tillståndets fysik 

Elektromagnetism 

Statistisk fysik och termodynamik 

Ytfysik Fotoelektronspektroskopi Synkrotronljusbaserade mätmetoder Organisk kemi 

Organisk elektronik 

Polymerfysik 

Kvantmekanik 

Kvantkemi 

Fasta tillståndets fysik 

Elektromagnetism 

Statistisk fysik och termodynamik 

Ytfysik  

Fotoelektronspektroskopi  

Synkrotronljusbaserade mätmetoder  

Magnetism 

Metallorganisk kemi 

Organisk elektronik 

Elektrokemi 

Exempel på kurser för studerande med inriktning mot transport och separation vid ytor: 

Elektrokemi 

Statistisk fysik och termodynamik 

Mikroskopi Biofysikalisk kemi Mikrosystem och nanoteknik 

Kemiska sensorer och sensor teknik 

Biosensorer  

Nanofysik  

Polymerfysik  

Bioteknologi  

Nanoteknologi  
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Proteinkemi  

Organisk elektronik 

Yrkesförberedande kurser 
Samtliga doktorander i Ytors fysik och kemi skall läsa yrkesförberedande kurser som ligger utanför 

kärnämnena. Dessa kurser har fokus på allmänna färdigheter efterfrågade av näringsliv och/eller 

universitet. Exempel på yrkesförveredande kurser är: 

Projektledning (obligatorisk) 

Patent och IP-rättigheter (obligatorisk) 

Ledarskap och gruppdynamik 

Statistiska metoder för experimentdesign, processkontroll och resultatanalys 

Industriell ekonomi 

Vetenskaplig kommunikation på engelska i skrift 

Entreprenörskap 

Anslagsansökningar och forskningspolitik 

Andra kurser av yrkesförberedande karaktär tillkomma, om handledaren anser det befogat. 

 

Övrigt 
Kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom sommarskolor, kan inkluderas, likaväl som 

självstudier inom speciella områden. Också speciella verksamheter såsom symposier, seminarier, 

uppdragsforskning etc. kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment om handledaren anser det 

befogat. 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). För 

godkänd kurs fordras godkänd examination, som kan vara skriftlig och/eller muntlig. I vissa fall kan 

annan form av kunskapsredovisning ske efter överenskommelse med handledaren.  Vetenskaplig 

och/eller ingenjörsmässig kvalitet och kvantitet in det utförda forskningsarbetet ligger till grund för 

bedömning av doktorsavhandlingen. För doktorander som genomför en serie av relativt små delprojekt 

rekommenderar ämnesområdet sammanläggningsavhandlingar med ca.4 artiklar för doktorsexamen 

och 2 artiklar för licentiatexamen, men färre artiklar kan accepteras t.ex. i kombination med betydande 

metod/utrustningsutveckling eller vid genomförande av ett stort enskilt projekt för genombrottsforskning. 
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Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid  
Institutionen för medicinsk teknik 
 

Forskarutbildningsämnen vid Institutionen för medicinsk teknik:  

 Medicinsk informatik /Medical Informatics/ SCB kod: 10299 

 Medicinsk teknik /Biomedical Engineering/SCB kod: 20601 

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 på forskarnivå 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. Doktoranden ska efter genomgången utbildning på forskarnivå självständigt kunna 

bedriva och leda forsknings- och utvecklingsprojekt speciellt inom ämnets verksamhetsram. 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i medicinsk informatik samt medicinsk teknik 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 30-45 högskolepoäng och resterande 

avhandlingsarbete motsvarar studier om 75-90 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 60-90 högskolepoäng och resterande 

avhandlingsarbete motsvarar studier om 150-180 högskolepoäng. För licentiatexamen och 

doktorsexamen ska minst hälften av kursdelen vara på forskarnivå. 

Ämnenas breda och tvärdisciplinära karaktär möjliggör för forskarstudier av både teoretisk och/eller 

experimentell inriktning. Fördelningen av högskolepoäng mellan kursdel och avhandlingsdel bestäms 

därför individuellt utifrån forskningsuppgiftens karaktär och fastställs av prefekt vid antagning till 

forskarutbildning. 

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. Där utöver ska 

den sökande ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Detta 
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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. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnena Medicinsk informatik samt Medicinsk teknik ger doktoranden förutsättningar 

att uppfylla samtliga examensmål. 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 doktorandens förmåga att bedriva och synliggöra sin forskning. Valet av kurser görs alltid i 

samråd med huvudhandledare och specificeras i den individuella studieplanen. 

Allmän kursdel 
Den allmänna kursdelen är gemensam och obligatorisk för alla doktorander som är antagna till något 

av forskarutbildningsämnena vid Institutionen för medicinsk teknik. Vid utbildningens början ska 

huvudhandledare och doktorand planera för genomförandet av den allmänna kursdelen. Denna plan 

fastställs av prefekten i den individuella studieplanen. Den allmänna delen utgörs av kurser inom 

följande områden:  

– Grundläggande högskolepedagogik (enligt avsnitt 5.5 i fakultetens Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå) 

– Anatomi och fysiologi 

– Att skriva och publicera vetenskapliga arbeten 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen även ha genomgått av 

fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Ämnesspecifik kursdel 
Utöver den allmänna kursdelen ska ämnesspecifika kurser väljas så att doktoranden ges möjlighet att 

uppnå en bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet. Valet av ämnesspecifika kurser ska 

även ske så att doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom ämnet, med fokus mot 

avhandlingsarbetets inriktning. Inriktningen på de ämnesspecifika kurserna beskrivs under avsnittet 

för respektive ämne. 

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). 

Avhandlingsarbetet 
Genom det egna avhandlingsarbetet ska doktoranden ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 

vetenskaplig metodik samt att förvärva djup kunskap inom ämnet. Därför ska doktoranden hålla sig à 

jour med utvecklingen genom att löpande följa litteraturen inom ämnet. Doktoranden ges även 

möjlighet till att förvärva och utveckla färdigheter och förmågor inom ämnet, samt att utveckla 

värderingsförmågor och förhållningssätt inom ämnet, genom att: 

– självständigt identifiera och formulera relevanta medicintekniska frågeställningar inom det 

egna forskningsarbetet. 

– självständigt planera och genomföra teoretiskt och/eller experimentellt forskningsarbete.  

– regelbundet presentera den egna forskningen på seminarier vid Institutionen för Medicinsk 

Teknik. 

– regelbundet presentera den egna forskningen på nationella och internationella konferenser 

inom ämnet. 
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– aktivt deltaga i seminarieserier och konferenser för att diskutera och kritiskt granska sin 

egen och andra deltagares forskningsarbete. 

Doktoranden ska även visa intellektuell självständighet genom författandet av en avhandling. 

Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar återfinns i 

fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

a) Riktlinjer för 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) Riktlinjer för 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.  

Övrigt 

För varje doktorand utses vid utbildningens början en huvudhandledare samt minst en biträdande 

handledare varefter utbildningens innehåll, inriktning och mål fastställs i den individuella 

studieplanen. Ett viktigt led i utbildningen är att doktoranden ges möjlighet till progression i 

självständighet och kritiska tänkande. 
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Medicinsk informatik 
/Medical Informatics/ 

SCB kod: 10299 

Kontaktperson: se aktuell lista på <www.imt.liu.se> 

Ämnesbeskrivning 
Det övergripande syftet med den verksamhet som bedrivs inom ämnet medicinsk informatik är att på 

ett ändamålsenligt sätt samla in, extrahera, analysera, visualisera och presentera kliniskt relevant 

information. 

Metoder för att samla in, generera, bearbeta och använda olika typer av information är i ständig 

utveckling och mängden tillgänglig patientinformation ökar lavinartat. Ämnet har här olika 

delområden. Exempelvis fokuserar ett av dessa delområden särskilt på analys av bildvolymer och 

volymsekvenser från exempelvis magnetkamera och datortomograf. Ett annat område fokuserar på 

metoder för att representera innehållet i patientjournalen så att den blir automatiskt bearbetningsbar. 

Gemensamt för samtliga områden 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. 

Utbildningens genomförande 
 

Ämnesspecifik kursdel 
Innehållsmässigt har ämnet beröringspunkter med ett flertal tekniska ämnen såsom datorteknik, 

informationsteori, signalteori, reglerteknik, statistik, optimeringslära och datalogi. Viktiga 

beröringspunkter finns 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. Domänkunskaper som direkt faller inom ämnet medicinsk informatik omfattar kurser med 

inriktning mot: 

– Anatomi och fysiologi 

– Medicinska informationssystem 

– Bildgenereringsmetoder inom medicinen 

– Medicinsk signal- och bildbehandling 

– Filtrering av Multidimensionella data 

– Analys av lokal struktur i bilder och bild-volymer 

– Segmentering av bilddata 

– Geometriska transformationer och bildsammanfogning 

– Neuronnät och adaptiv signalanalys 

– Artificiell intelligens 

– Medicinska beslutsstödssystem 

– Standardisering i medicinsk informatik 

– Medicinska ontologier, terminologier och klassifikationer 

– Medicinska informationsmodeller 

 

För att ge doktoranden möjlighet att uppnå både en bred och djup kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet ska valet av ämnesspecifika kurser ligga i linje med avhandlingsarbetets inriktning. 

Den tvärvetenskapliga karaktären på ämnet gör att även kurser från andra ämnen kan inkluderas i den 

ämnesspecifika kursdelen om de syftar till att stärka doktorandens förmåga att lösa 

forskningsuppgiften.  
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Medicinsk teknik 
/Biomedical Engineering/ 

SCB kod: 20601 

Kontaktperson: se aktuell lista på <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. Ämnets 

tvärvetenskapliga karaktär innebär att forskningen kräver både medicinsk kunskap och 

ingenjörsmässiga färdigheter och förmågor, samt en grundläggande förståelse för teknikens roll inom 

hälso- och sjukvården. 

Utbildningens genomförande 
 

Ämnesspecifik kursdel 
Innehållsmässigt har ämnet beröringspunkter med ett flertal tekniska ämnen såsom elektroteknik, 

digitalteknik, signalteori, reglerteknik, mätteknik, mekanik och statistik. Viktiga beröringspunkter 

finns 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. 

Domänkunskaper som direkt faller inom ämnet medicinsk teknik omfattar kurser med inriktning mot: 

– Anatomi och fysiologi 

– Bildgenererande tekniker inom medicinen 

– Biomedicinsk instrumentteknik 

– Biomedicinsk modellering och simulering 

– Biomedicinska material 

– Biomekanik 

– Biooptik 

– Fysiologisk mätteknik 

– Medicinsk signal- och bildbehandling 

– Medicinska givare och instrument 

– Neuroteknik 

– Systembiologi 

– Teknisk audiologi 

– Terapeutiska och diagnostiska system inom medicinen 

– Vävnadsrekonstruktion (Eng: ”Tissue engineering”) 

För att ge doktoranden möjlighet att uppnå både en bred och djup kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet ska valet av ämnesspecifika kurser ligga i linje med avhandlingsarbetets inriktning. 

Den tvärvetenskapliga karaktären på ämnet gör att även kurser från andra ämnen kan inkluderas i den 

ämnesspecifika kursdelen om de syftar till att stärka doktorandens förmåga att lösa 

forskningsuppgiften. 
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Datorseende 
/Computer Vision/ 
SCB kod: 10207 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet datorseende är en specialisering inom dator- och informationsbehandlingsområdet för studium 

av system och metoder för automatiserad bearbetning och tolkning av bildinformation. Forskningen 

inom området syftar till att finna effektiva metoder för detta. Ämnet har beröringspunkter med ett 

flertal tekniska ämnen såsom datorteknik, informationsteori, signalteori, reglerteknik, statistik, 

optimeringslära och datalogi. Viktiga beröringspunkter finns även med icketekniska ämnen såsom 

medicin och psykologi. De problem som studeras inom ämnesområdet omfattar ofta en kombination 

av ett flertal av dessa delområden, vilket ger ämnet en interdisciplin är karaktär. Ämnet möjliggör 

inriktning längs matematisk metodologi såväl som tillämpad teknik. 

 

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).  

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Datorseende 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 studier om 

minst 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier 

om 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 datorseende är den som avlagt civilingenjörsexamen 

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

nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning. 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datorseende ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Utbildningen ger doktoranden kunskap och förståelse inom forskningsområdet Datorseende genom att 

doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, läser nedanstående 

doktorandgrundkurser inom Datorseende, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser 

inom Datorseende.  

Doktoranden förvärvar kunskap och förståelse inom Datorseende och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt 

arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser och 

delta i samarbete med industrin. 
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Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan 

omfatta teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

 

Doktorander i Datorseende förvärvar färdigheter och förmågor genom att   

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa i Datorseendes seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering för 

det fortsatta avhandlingsarbetet  

 delta i några av de stora internationella konferenserna 

 utnyttja internationella konferenser för att  presentera sin egen forskning och därigenom  träna  

sin förmåga att uppträda inför kollegor från olika  forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning  och de andra deltagarnas forskningsarbete.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Datorseende genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- och 

industrisamarbeten. 

Kurser 
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). 

Som regel revideras studieplanen efterhand allt eftersom individens intresse utvecklas mot något av 

ämnets olika delområden. Kurser kan läsas individuellt eller i grupp. I det senare fallet anordnas ofta 

lärarledda seminarier. Som regel ges en eller två sådana seminarieserier per läsår. Kursinnehållet väljs 

efter de forskarstuderandes intresseinriktningar. De kurser som ges inom ämnesområdet datorseende 

varierar från ett år till ett annat för att kunna tillgodose aktuella inriktningar i forskningsverksamheten. 

Exempel på kurser som kan ges:  

 Allmän kurs i Datorseende 12 hp 

 2-Dimensionella filter 7,5 hp 

 Synsinnets informationsbehandling: Perception 7,5 hp 

 Synsinnets informationsbehandling: Fysiologi 7,5 hp 

 Introduktion till Artificiell intelligens 7,5 hp  

 Hierarkisk informationsbehandling 9 hp 

 Linjär filterteori 7,5 hp 

 Multidimensionell adaptiv filtrering 9 hp 

 Robotseende 7,5 hp 

 Tensorkalkyl och representation 7,5 hp 

 Kvantmekanik, tolkning och seende 9 hp 

Till detta kan läggas olika påbyggnadskurser inom eget och angränsande ämnesområden. Vidare kan i 

kursdelen ingå: 
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 Kurser inom civilingenjörsutbildningen som ej ingått i den studerandes grundexamen, max 15 

hp. 

 Självständigt utvärderande litteraturstudiekurs med redovisning i rapportform, max 15 hp. 

 Uppdragsforskning (skild från avhandlingsarbete), max 15 hp. 

 

 

Det är önskvärt, men inget krav, att en del av kurspoängen inhämtas från kurser inom andra 

ämnesområden. Det är också angeläget att de forskarstuderande aktivt deltar i ämnets 

seminarieverksamhet. Bland annat bör varje forskarstuderande vid åtminstone några tillfällen under 

utbildningstiden själv hålla seminarium över sin egen forskningsverksamhet.  

 

Avhandling 
Doktoranderna inom Datorseende visar intellektuell självständighet genom att författa en monografi- 

eller sammanläggningsavhandling.  

Avhandlingsarbetet för såväl doktorsexamen som licentiatexamen sker som regel inom ramen för 

något av de inom ämnet pågående forskningsprojekten. Dessa är större projekt som löper under flera 

år, involverar ett flertal personer och vanligen utförs i nära samarbete med industrin eller andra 

institutioner. Syftet med denna uppläggning är att de forskarstuderande från början skall komma i nära 

kontakt med konkreta, praktiska problem. Det är angeläget att doktorander engagerar sig i denna 

projektverksamhet. 
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Datorteknik 
/Computer Engineering/ 

SCB kod: 10206 

Ämnesbeskrivning 
Ämnesområdets forskning inriktas på konstruktion av VLSI-kretsar (Very Large Scale Integration) för 

höga prestanda och låg effektförbrukning, innehållande en eller flera processorer. I forskningen ingår 

även konstruktion av gränssnittet mellan hård- och mjukvara, realtidssystem och prestandamätningar 

på realtidssystem. 

 

Vidare ingår konstruktion av mikroarkitekturer och RTL-arkitekturer (Register Transfer Level) 

utgående från VLSI-implementeringen. Speciellt intresse ägnas superskalära processorer och 

parallelldatorsystem för DSP- tillämpningar, prestandaoptimering grundad på schemaläggning och 

arbetsfördelning. 

 

Även s.k. blandade arkitekturer med multipla datavägar och processorer, hårdvaruacceleration ingår i 

ämnesområdets forskning. Datorarkitekturforskningen i Europa inriktas i allmänhet inte mot generella 

system. I stället riktas intresset mot tillämpnings- och domänspecifika processorer för kommunikation, 

reglering och hemelektronik. Detta medför att kunskap inom tillämpningsområden, såsom 

kommunikationsteori, signalbehandling och reglerteknik är nödvändiga inom detta forskningsområde. 

 

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).  

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Datorteknik 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 studier om 

minst 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier 

om 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 datorteknik är den som avlagt civilingenjörsexamen på 

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

nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning. 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datorteknik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Utbildningen ger doktoranden kunskap och förståelse inom forskningsområdet Datorteknik genom att 

doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, läser nedanstående 
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doktorandgrundkurser inom Datorteknik, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

Datorteknik.  

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Datorteknik och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt 

arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser och 

delta i samarbete med industrin. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan 

omfatta teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

Doktorander i Datorteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom att   

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa i Datorteknik seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering för 

det fortsatta avhandlingsarbetet  

 delta i några av de stora internationella konferenserna. 

 utnyttja internationella konferenser för att  presentera sin egen forskning och därigenom  träna  

sin förmåga att uppträda  inför kollegor från olika  forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning  och de andra deltagarnas forskningsarbete.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Datorteknik genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- och 

industrisamarbeten. 

Kurser 
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).   

Upp till en tredjedel av kurspoängen kan inhämtas från kurser givna vid andra institutioner inom LiTH 

eller annorstädes. Kurspoängen bestäms av handledaren. Sammansättningen av kurser planeras 

individuellt tillsammans med handledaren. För doktorsexamen krävs att samtliga obligatoriska kurser 

fullföljs.  

Obligatoriska kurser 

 Avancerad datorarkitektur 

 Parallelldatorarkitektur 

 Konstruktion av digitala signalprocessorer 

 Grundläggande VLSI-konstruktion 

 Avancerad VLSI-konstruktion 

Exempel på valfria kurser 

 Kompilatorteknik 

 Realtidsoperativsystem 

 Datornätverk 

 Systemspecifikation 

 Systemkonstruktion 

 Kommunikationsteori 

 Signalbehandling 

 Halvledarkomponenter 

 Tillverkning av kiselkomponenter  
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Avhandling 
Doktoranderna inom Datorteknik visar intellektuell självständighet genom att författa en monografi- 

eller sammanläggningsavhandling.  
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Elektroniska kretsar och system  
/Integrated Circuits and Systems/ 
SCB kod: 20299 

 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet Elektroniska kretsar och system omfattar fysikaliska och tekniska aspekter på analys, 

konstruktion och tillverkning av halvledarkomponenter, integrerade kretsar samt elektroniska system 

baserade på integrerade kretsar. Utbildningen på forskarnivå bygger vidare på de centrala delarna av 

civilingenjörsutbildningen inom grundutbildningsprogrammen för teknisk fysik och elektroteknik samt 

datateknik. 

 

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).  

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Elektroniska kretsar och system 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 studier om minst 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 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 Elektroniska kretsar och system är den som avlagt 

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

examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning. 

 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnet Elektroniska kretsar och system ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin.  

 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Elektroniska 

kretsar och system genom att doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, läser 

doktorandgrundkurser inom Elektroniska kretsar och system, samt deltar i undervisningen av 

grundutbildningskurser inom elektronik.  

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Elektroniska kretsar och system och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna inom 

ämnet, utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid 

seminarier och konferenser och delta i samarbete med industrin. 
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Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan 

omfatta teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

 

Doktorander i Elektroniska kretsar och system förvärvar färdigheter och förmågor genom att: 

 

 Självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete. 

 Regelbundet redovisa i Elektroniska kretsar och system seminarieserie hittills uppnådda 

resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet. 

 Delta och utnyttja internationella konferenser för att presentera sin egen forskning och 

därigenom träna sin förmåga att uppträda inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt 

granska både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Elektroniska kretsar och system genom att 

doktoranderna dels genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem 

inom forsknings- och industrisamarbeten. 

 

Kurser 
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 samt avdelningschefen och 

dokumenteras i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 

5.3). 

 

Vidare rekommenderas grundläggande kurser från angränsande områden, såsom systemteknik eller 

datavetenskap, där så är lämpligt för forskningsprojektet. Av kurspoängen avsätts maximalt 25 % till 

kurser av icke-teknisk karaktär, såsom pedagogik, artikelskrivande, presentationsteknik, eller 

engelska. I linje med Linköpings universitets bestämmelser gäller dock att doktoranden åtminstone ska 

genomgå en kurs i pedagogik. 

 

Avhandling 

Doktoranderna inom Elektroniska kretsar och system visar intellektuell självständighet genom att 

författa en monograf eller sammanläggningsavhandling. 
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Fordonssystem 
/Vehicular Systems/ 
SCB kod: 21199 

 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet Fordonssystem omfattar styrning, reglering, diagnos och övervakning av funktioner i fordon. 

Angreppssättet är systemtekniskt och omfattar bl.a. utnyttjande av fysikalisk beskrivning, simulering,  

sensorhantering och styrning, där många olika angreppssätt kan kombineras. Utveckling av sådana 

system kräver god kunskap från ett flertal områden så som regler- och styrteknik, mekanik, mätteknik, 

signalbehandling, termodynamik, fordonsdynamik, datalogi samt människa–maskin-interaktion. 

Centrala forskningsområden inom ämnet är metodutveckling och tillämpningar inom diagnos, 

modellering, fordonsframdrivning och beteende. 

 

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).  

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Fordonssystem 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 75 

högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 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 Fordonssystem är den som avlagt 

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

examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning.  

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Fordonssystem ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Fordonssystem 

genom att doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, läser 

doktorandgrundkurser inom Fordonssystem, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser 

inom Fordonssystem.  

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Fordonssystem och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i fördjupningskurser, utföra självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser och delta i samarbete 

med industrin. 
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Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan 

omfatta teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

Doktorander i Fordonssystem förvärvar färdigheter och förmågor genom att   

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa i Fordonssystem seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering 

för det fortsatta avhandlingsarbetet  

 delta i några av de stora internationella konferenserna t.ex. inom IFAC, IEEE, och SAE 

 utnyttja internationella konferenser för att  presentera sin egen forskning och därigenom  träna  

sin förmåga att uppträda inför kollegor från olika  forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning  och de andra deltagarnas forskningsarbete.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Fordonssystem genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- och 

industrisamarbeten. 

Kurser 
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).   

Det är önskvärt att doktoranden väljer några kurser utanför ämnesområdet, framför allt inom 

matematik, systemteknik eller datalogi. Vidare kan specialanpassade litteraturkurser, projektarbete, 

seminariekurser och industriprojekt ingå i kursdelen. Sådana kursmoment ska innan de påbörjas 

godkännas av handledaren vad avser inriktning, uppläggning och omfattning. 

Avhandling 

Doktoranderna inom Fordonssystem visar intellektuell självständighet genom att författa en 

monografi- eller sammanläggningsavhandling.  



Allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087   
Beslut 2014-12-03, FST 14/7.09  Forskarutbildningsnämnden 
 

 

 
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 forskningsrubriker 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 på forskarnivå anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Informationskodning 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om minst 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav 

kurser motsvarar studier om 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 ämnet informationskodning är den som avlagt 

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

examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning. 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Informationskodning ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Utbildningen ger doktoranden kunskap och förståelse inom ett eller flera av de forskningsområden 

som tillhör ämnet Informationskodning genom att doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, 

MAI eller IDA, läser nedanstående doktorandgrundkurser inom Informationskodning, samt deltar i 

undervisningen av grundutbildningskurser inom Informationskodning. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom ett av de områden som ingår i ämnet 

Informationskodning och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av 
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fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i 

diskussioner vid seminarier och konferenser och delta i samarbete med industrin. 

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan 

omfatta teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

Doktorander i Informationskodning förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa hittills uppnådda resultat och planering för det fortsatta 

avhandlingsarbetet i Informationskodnings seminarieserie 

 utnyttja internationella konferenser för att presentera sin egen forskning och därigenom träna 

sin förmåga att uppträda inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Informationskodning genom att doktoranderna 

dels genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- 

och industrisamarbeten. 

Kurser 

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).   

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. 

Obligatoriska kurser 

 Informationsteori 

 Signalteori 

 Kommunikationsteori 

 Signalbehandling 

Exempel på valfria kurser 

 Datorseende 

 Kodningsteori 

 Datorarkitektur 

 Visuell perception 

 VLSI design 

 

 

Avhandling 
Doktoranderna inom Informationskodning visar intellektuell självständighet genom att författa en 

monografi- eller sammanläggningsavhandling.  
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Kommunikationssystem 
/Communication Systems/ 
SCB kod: 20203 

 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet omfattar alla tekniska och metodologiska aspekter av kommunikationsnät, speciellt 

kommunikation över trådlösa länkar och nätverk, samt implementeringsaspekter av den teknik som 

används i sådana länkar och nät. 

 

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).  

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Kommunikationssystem 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 studier om minst 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav 

kurser motsvarar studier om 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 Kommunikationssystem är den som avlagt 

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

examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning.  

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Kommunikationssystem ger doktoranden förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med 

industrin. 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

Kommunikationssystem genom att doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, 

läser nedanstående doktorandgrundkurser inom Kommunikationssystem, samt deltar i undervisningen 

av grundutbildningskurser inom Kommunikationssystem.  

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Kommunikationssystem och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt 

arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser och 

delta i samarbete med industrin. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan 

omfatta teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  
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Doktorander i Kommunikationssystem förvärvar färdigheter och förmågor genom att   

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa i Kommunikationssystem seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering för det fortsatta avhandlingsarbetet  

 Delta i några av de stora internationella konferenserna t.ex. ICASSP, ICC, Globecom, 

Asilomar, ISIT och ISCAS. 

 utnyttja internationella konferenser för att presentera sin egen forskning och därigenom träna  

sin förmåga att uppträda inför kollegor från olika  forskningsfält och kritiskt granska  både sin 

egen forskning  och de andra deltagarnas forskningsarbete.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Kommunikationssystem genom att doktoranderna 

dels genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- 

och industrisamarbeten. 

 

Kurser 

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).   

Följande är exempel på kurser som typiskt ingår i forskarutbildningen: 

 Kommunikationsteori 

 Trådlös kommunikation 

 Detektion och estimeringsteori 

 Statistisk signalbehandling 

 Kommunikationsnät 

 Informations- och  kodningsteori 

 Effektiva algoritmer och implementeringsaspekter 

Kurser inom relaterade områden, såsom reglerteknik, elektronik, datorteknik, 

bildkodning/bildbehandling, antennteknik, matematisk statistik eller tillämpad matematik, 

rekommenderas i den mån det anses lämpligt för forskningsprojektet.  

 

Övriga kurser 

Doktoranderna ska aktivt delta i ämnets seminarieverksamhet. Normalt ger varje doktorand ett 

seminarium om sin egen forskning varje termin. Doktoranden ska normalt också regelbundet 

presentera sina resultat vid välrenommerade nationella och internationella konferenser.  

 

Avhandling 

Doktoranderna inom Kommunikationssystem visar intellektuell självständighet genom att författa en 

monografi- eller sammanläggningsavhandling.  

Avhandlingen bör omfatta ett aktuellt ämne inom området och arbetet med denna sker normalt inom 

ramen för de forskningsprojekt som pågår på avdelningen. Arbetet som ingår i avhandlingen bör 

normalt ha publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter eller konferenser. 
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Reglerteknik 
/Communication Systems/ 
SCB kod: 20202 

 

Ämnesbeskrivning 
Det reglertekniska grundproblemet är att i närvaro av störningar styra ett system för att uppnå ett givet 

syfte, med hänsyn till a priori kunskaper och begränsningar av tex teknisk och ekonomisk natur.  

Förutom på tekniska system kan metoderna i princip tillämpas på t ex ekonomiska och biologiska 

system. I sina tillämpningar gränsar ämnet mot flertalet tekniska ämnen men också mot exempelvis 

produktionsekonomi och medicinsk teknik. Ämnet i sig är dock inte knuten till någon viss tillämpning 

utan ger en allmän metodik att studera och analysera dynamiska system. Den teoretiska delen av 

ämnet har starka kopplingar till Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära och Datalogi. 

Forskningen inom ämnet rör modellering och identifiering, analys och syntes samt signalbehandling 

för olinjära dynamiska system med tillämpningar inom reglerteknik. 

 

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).  

Examen 

Forskarutbildning i Reglerteknik 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 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 60 

högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 120 

högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 120 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 reglerteknik är den som avlagt civilingenjörsexamen 

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

nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning.  

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Reglerteknik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Reglerteknik 

genom att doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, läser nedanstående 

doktorandgrundkurser inom Reglerteknik, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser 

inom Reglerteknik.  

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Reglerteknik och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt 
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arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser och 

delta i samarbete med industrin. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan 

omfatta teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

Doktorander i Reglerteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom att   

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa i Reglertekniks seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering 

för det fortsatta avhandlingsarbetet  

 delta i några av de stora internationella konferenserna t.ex. Conference on Decision and 

Control eller  IFAC World Congress. 

 delta i det nationella svenska reglerteknikarbetet genom t.ex. bidrag till Reglermötet.  

 utnyttja internationella konferenser för att  presentera sin egen forskning och därigenom  träna  

sin förmåga att uppträda inför kollegor från olika  forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning  och de andra deltagarnas forskningsarbete.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Reglerteknik genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- och 

industrisamarbeten. 

Kurser 
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).   

De nedan angivna poängtalen på kurser är riktvärden och kan variera beroende på genomförandet. 

Exakt poängvärde bestäms av handledaren. Doktoranden uppmuntras att bredda utbildningen med 

kurser inom andra ämnesområden och institutioner. 

Grundkurser (ges vartannat år)  

 Dynamiska system (9-12hp) 

 Identifiering (12hp) 

 Olinjär Reglering (9-12hp) 

 Robust flervariabel reglering (12hp) 

Övriga kurser 

 Linjär estimering 

 Adaptiv filtrering och feldetektering 

 Hybrida system 

 Adaptiv reglering 

 Optimal styrning 

 Signalbehandling 

 Algebraiska metoder i reglertekniken 

 Parametrisk optimering 

 Modellbygge 

 Praktiska reglerproblem 

 

Avhandling 

Doktoranderna inom Reglerteknik visar intellektuell självständighet genom att författa en monografi- 

eller sammanläggningsavhandling.  
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Fysikalisk elektronik  
/Physical Electronics/  
SCB kod: 10399 

Ämnesbeskrivning 
Utbildningen på forskarnivå i fysikalisk elektronik omfattar forskning på förståelse av funktioner och 

processtillverkning av komponenter (elektriska, fotoniska och sensorelement) med tillhörande 

material. Materialen omfattar såväl fasta som mjuka material. Utbildning på grundläggandeförståelse 

om materialtillväxt och materialegenskaper relevanta för komponenter ingår.  

 

Både teoretisk som experimentell forskning ingår i forskarutbildningsämnet. Ämnet omfattar från 

atomär nivå till klusternivå till mikronivå förståelsen av grundläggande fysikaliska och kemiska 

processer relevanta för tillämpade funktioner för komponenter. Utbildningen sker som en kombination 

av grundforskning och tillämpning och bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö i nära samarbete med andra 

akademiska grupper samt företag. Under utbildningens gång skall studenterna utveckla både sin 

analytiska förmåga som sin experimentella skicklighet inom ämnesområdet. Utbildningen är tänkt att 

förbereda studenten för en karriär såväl i näringslivets som i universitetsvärlden. 

 

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).  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i fysikalisk elektronik 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 75 

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 fysikalisk elektronik är den som avlagt 

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

examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen består dels av kurser, dels av forskningsarbete och leder till avläggande av licentiat 

examen och/eller doktorsexamen. Bred kunskap och förståelse och förtrogenhet med vetenskaplig 

metodik fås framför allt genom att publicera sina arbeten i accepterade vetenskapliga tidskrifter. 

Doktoranden i fysikalisk elektronik förvärvar dessa färdigheter mycket genom att delta i 

internationella konferenser och genom självständigt planera och genomföra vetenskapliga arbeten. 

Värderingsförmågor och förhållningssätt i fysikalisk elektronik utvecklas vidare bland annat genom att 

delta i kurser i forskningsetik och olika seminarier. Doktoranden kan också visa sin intellektuella 

självständighet genom att bland annat författa en monografiavhandling. Redovisning av 

forskningsresultat både internt och externt är en viktig del av utbildningen. Då utbildningen berör 

teoretiska och experimentella frågeställningar inom både mjuka och hårda material och uppbyggnad 

av materialen från atomnivå via kluster till nano- och mikronivå rekommenderas kurser inom 
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grundläggande fysik/kemi till mer tillämpade kurser inom komponentteknologier. Samtliga 

forskarstuderande nyantagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser 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).  

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 skall regelbundet hålla handledare informerad om arbetets fortskridande. Alla 

doktorander som antas fr.o.m. 1 juli 2007, ska ha minst två handledare. Detsamma gäller dem som 

antagits tidigare och begär att få två handledare. En av handledarna skall utses till huvudhandledare 

(Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 4.1). 

 

Kunskapsprov  
Kunskapskontroll kan ske genom skriftlig eller muntlig tentamen eller på annat lämpligt sätt.  
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Infrainformatik 
/Infra Informatics/ 

SCB kod: 20105, 20204 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet Infrainformatik behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, utnyttjande, styrning 

och analys av infrastruktur och system för transporter av människor och gods samt för 

telekommunikation. Av speciellt intresse är informationsteknologins påverkan på systemen och hur 

matematisk modellering kan användas för att beskriva systemen. Ämnet har ett tvärvetenskapligt och 

systemanalytiskt angreppssätt där helheten, dynamiken och komplexiteten i systemet speciellt beaktas, 

och ämnet har sin utgångspunkt från såväl industriella som samhälleliga planeringsprocesser. Vid 

sidan av områdets rent tekniska aspekter ingår även beaktande av icke-tekniska förutsättningar såsom 

humanistiska och beteendevetenskapliga problemställningar.  

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Utbildningen på forskarnivå ska ge en förmåga att se sammanhangen över hela ämnesområdet och den 

ska ge en fördjupning av ämneskunskaperna inom ett av följande delområden: bygglogistik, 

kvantitativ logistik, mobil telekommunikation och trafiksystem. Utbildningen ska också ge färdigheter 

i vetenskaplig metodik, projektledning samt insikt i avancerat ingenjörsarbete. Det senare sker i regel 

inom ramen för något tillämpat forskningsprojekt. Den studerande ska erhålla en god förmåga att 

kritiskt och självständigt planera, leda, genomföra och kommunicera forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Efter utbildningen ska den studerande vara väl förberedd för insatser inom 

forskning och utvecklingsarbete, såväl i näringslivet som i den akademiska världen.  

Examen  

Utbildning på forskarnivå i Infrainformatik 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 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier 

om minst 60 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar 

studier om 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 forskarutbildning i infrainformatik är den som avlagt civilingenjörsexamen på 

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

nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning.  

Utbildningens genomförande  

Utbildningen består dels av kurser och dels av forskningsarbete och den leder fram till avläggande av 

licentiat- och/eller doktorsexamen. Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet Infrainformatik. Detta sker genom val av kurser som både ger en breddning inom 

det egna ämnesområdet och närliggande discipliner samt ger en fördjupning inom de områden som är 

relevanta för avhandlingsarbetet. Valet av kurser är beroende av den studerandes förkunskaper och 

forskningsinriktning och fastställs av huvudhandledaren.  
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Vidare ger utbildningen djup kunskap och förståelse inom infrainformatik, och det valda delområdet, 

genom individens forskningsinriktning, samt genom att aktivt delta i fördjupningskurser, utföra 

självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt och delta i diskussioner vid seminarier och 

konferenser. 

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. Doktorander i Infrainformatik förvärvar 

färdigheter och förmågor genom att självständigt planera och genomföra forskningsarbete. 

 

Uppläggningen av kurser varierar. En del kurser föreläses medan andra bygger på självstudier, 

individuellt eller i grupp. Kurser kan erbjudas vid den egna institutionen, vid andra institutioner inom 

LiTH, vid andra universitet eller vid s.k. sommarskolor. Generellt förutsätter kurserna stor 

självständighet i arbetet jämfört med kurser inom grundutbildningen.   

 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik om 6 högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande 

kompetens.  

 

Doktoranden förväntas under studietiden delta aktivt i den vetenskapliga verksamheten vid 

institutionen och skall vid seminarier regelbundet redovisa uppnådda resultat för medarbetarna vid 

institutionen. Resultatet av forskningen skall också presenteras i vetenskapliga rapporter och vid 

internationella konferenser och symposier. Den som går vidare mot doktorsexamen bör, om möjligt, 

förlägga 3–6 månaders studier vid något annat universitet inom eller utanför Sverige.  

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Infrainformatik genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet. 

Doktoranderna inom Infrainformatik visar intellektuell självständighet genom att skriva en 

avhandling. 

Licentiat- och doktorsavhandlingen kan utformas antingen som ett sammanhängande verk (monografi) 

eller som en sammanställning av separata rapporter. Ett lämpligt kvalitetskrav för 

doktorsavhandlingen är att innehållet skall kunna accepteras för publicering i välrenommerade 

tidskrifter inom ämnesområdet.   

 

För varje doktorand utses i början av studierna en huvudhandledare. Därutöver kan en eller flera 

biträdande handledare utses. Samtliga doktorander som antas fr.o.m. 1 juli 2007 ska ha minst två 

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

(Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 4.1). Handledarnas roll är att vägleda den 

studerande under studietiden bland annat när det gäller val av kurser samt val av forskningsuppgift. 

Doktoranden och handledarna ska ha regelbundna möten för att diskutera och samråda om 

forskningsarbetets fortskridande. Doktoranden ska regelbundet hålla handledare informerad om 

arbetets fortskridande.  

 

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).  
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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). 
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Medieteknik 
/Media Technology/ 

SCB kod: 10199 

Ämnesbeskrivning 

Modern medieteknik omfattar ett stort antal områden med stark informations- och datorteknisk 

prägel. Ämnet behandlar hela kedjan ifrån datainsamling, bearbetning, syntes och kommunikation 

av text, ljud och bild samt metoder och verktyg för sådana verksamheter. 

Exempel på områden som omfattas är 

– bildanalys 

– bildreproduktion 

– grafisk teknik 

– färgvetenskap 

Ämnet har nära beröringspunkter med och överlappar delvis andra forskningsområden. Några 

exempel är datorgrafik, visualisering och interaktion, elektronik, datateknik. 

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).  

 
Målet är dels att ge fördjupade kunskaper inom något delområde inom medietekniken som 

nämndes ovan och en förmåga att se sammanhang över hela området, dels att utveckla en 

förmåga till självständigt forskningsarbete. Utbildningen ska också utveckla förmågan att 

förmedla forskningsresultat och tjäna som förberedelser till framtida yrkesverksamhet. 

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Medieteknik 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 40 högskolepoäng och 

avhandlingsarbetet motsvarar studier om minst 80 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 Medieteknik är den som avlagt 

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

annan examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och 

fördjupning. 

Utbildningens genomförande 

Utbildningen består dels av kurser och dels av forskningsarbete och den leder fram till avläggande 

av licentiat- och/eller doktorsexamen. Utbildningen är upplagd på ett sådant sätt att studierna 
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normalt kräver två års heltidsstudier för licentiatexamen och fyra års heltidsstudier för 

doktorsexamen. Utbildningen sker i samspel mellan grundforskning och tillämpningar och bedrivs 

i samarbete med andra akademiska grupperingar samt företag. 

 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap inom forskningsområdet medieteknik genom att 

doktoranden deltar i ämnesrelaterade kurser samt deltar i undervisningen av 

grundutbildningskurser inom medieteknik.  Valet av kurser är beroende av den studerandes 

förkunskaper och inriktning och valet fastställs av huvudhandledaren. Kurserna ska ge en 

breddning inom både det egna ämnesområdet och närliggande discipliner samt ge en fördjupning 

inom de områden som är relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser kan erbjudas vid den egna 

institutionen, vid andra institutioner inom LiU, vid andra universitet eller vid s.k. sommarskolor. 

Generellt förutsätter kurserna stor självständighet i arbetet jämfört med kurser inom 

grundutbildningen. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom medieteknik och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser inom bildanalys, 

bildreproduktion, grafisk teknik, färgvetenskap etc. samt utför självständigt arbete inom ett eller 

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

utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning och genom att genomgå 

en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

 

Doktorander i medieteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

- självständigt och med vägledning av handledare lösa en kvalificerad forskningsuppgift. 

- aktivt delta i den vetenskapliga verksamheten vid institutionen och vid seminarier 

regelbundet redovisa uppnådda resultat för medarbetarna vid institutionen.  

 

- delta på nationella och internationella konferenser inom sin forskningsinriktning 

 

- samt presentera resultatet av forskningen i vetenskapliga rapporter 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i medieteknik genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsmetodik/etik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet. 

 

Doktoranderna inom Medieteknik visar intellektuell självständighet genom att skriva licentiat- 

och/eller doktorsavhandlingen som ett sammanhängande verk (monografi) eller som en 

sammanställning av separata rapporter. Ett lämpligt kvalitetskrav för doktorsavhandlingen är att 

innehållet skall kunna accepteras för publicering i välrenommerade tidskrifter inom 

ämnesområdet. 

 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser 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). 

Handledning 

Samtliga doktorander som antas fr.o.m. 1 juli 2007, skall ha minst två handledare. Detsamma 
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gäller dem som antagits tidigare och begär att få två handledare. En av handledarna skall utses till 

huvudhandledare. Handledarnas roll är att vägleda doktoranden under studietiden bland annat när 

det gäller val av kurser samt val av forskningsuppgift. Doktoranden och handledarna skall ha 

regelbundna möten för att diskutera och samråda om forskningsarbetets fortskridande. 
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Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik 
/Science and Engineering Education/  

SCB kod: 50302 

 
Ämnesbeskrivning 
Ämnet Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik behandlar lärande, undervisning och 

kunskapsbildning i och om naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Detta medför ett särskilt intresse 

för studenters och yrkesverksammas förvärvande och utveckling av kunskaper i naturvetenskaper, 

teknik, och teknologi, om urval av innehåll i och organisering av utbildning, kunskaper om och insikt i 

relationer mellan naturvetenskap, teknik, problemlösningsförmåga och om naturvetenskapliga 

forskningsresultat och teknikutvecklingens roll för människor och för samhällsförändringar.  

Utbildningen på forskarnivå utgår från tvärvetenskapliga och ämnesövergripande perspektiv. För att 

nå framgång inom forskning i naturvetenskapernas respektive ingenjörsvetenskapernas didaktik krävs 

såväl en disciplinär förankring i naturvetenskaper respektive inom de tekniska områdena, som kunskap 

i utbildningsvetenskaplig metodologi samt i tvärvetenskapliga perspektiv.  Metoder och teoribildning 

är som regel samhällsvetenskapliga, statistiska och/eller humanistiska, men forskningen utgår från det 

naturvetenskapliga, tekniska, och/eller ingenjörsvetenskapliga innehållet.  

 

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).  

Forskarutbildningen i naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik syftar till att de 

studerande ska uppnå:  

• grundläggande kunskap inom naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik samt 

fördjupad kunskap inom något delområde,  

• fördjupade kunskaper i relevanta naturvetenskapliga, tekniska eller ingenjörsvetenskapliga 

ämnesområden och/eller i humanistiska, samhällsvetenskapliga, estetiska ämnesområden,  

• förmåga att följa och värdera forskningsutvecklingen inom ämnesområdet 

naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik,  

• färdighet och förmåga till självständigt och kritiskt vetenskapligt arbete i ett tvärvetenskapligt 

perspektiv,  

• bidra med ny kunskap inom naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik.  

 

Avhandlingsarbetet ska ägnas åt något relevant problem inom området naturvetenskapernas eller 

ingenjörsvetenskapernas didaktik och ska visa att författaren självständigt har förmåga att planera, 

genomföra, redovisa och kommunicera ett större vetenskapligt arbete.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik 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 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. 
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Särskild behörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning i Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik är 

den som uppfyller kraven för examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng på avancerad 

nivå inom naturvetenskap eller teknik. Den sökande ska ha genomfört ett självständigt arbete 

(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ett område som är relevant för 

forskarutbildningsämnet.  

 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnet Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik ger doktoranden 

förutsättningar att uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och 

avhandlingsarbete, kurser, deltagande i seminarier samt medverkan vid nationella och internationella 

konferenser.  

 

Då ämnet är av interdisciplinär karaktär anpassas kurserna till doktorandens bakgrund och inriktning. 

Utbildningen ger doktoranden breda kunskaper inom de naturvetenskapliga, tekniska eller 

ingenjörsvetenskapliga ämnesområdena och närliggande discipliner samt bred kunskap och förståelse 

inom forskningsområdet naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik genom att 

doktoranden deltar i dels kurser inom naturvetenskap, teknik eller ingenjörsvetenskap dels i kurser om 

ämnesdidaktik, lärande, kommunikation, vetenskapsfilosofi och närliggande discipiner. För såväl 

licentiat- som doktorsexamen ska den första gruppen av kurser omfatta minst 30 högskolepoäng och 

den andra gruppen av kurser omfatta minst 30 högskolepoäng.  

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom naturvetenskapens och 

ingenjörsvetenskapernas didaktik och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser, utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt samt genom 

deltagande i diskussioner vid seminarier och konferenser. Doktoranden utvecklar förtrogenhet med 

vetenskaplig metodik genom egen forskning och genom att genomgå en obligatorisk kurs i 

forskningsmetodik. 

 

Doktorander i Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik förvärvar färdigheter och 

förmågor genom att  

- självständigt planera och genomföra teoretiskt och/eller empiriskt forskningsarbete;  

- minst en gång per läsår redovisa i Ämnets seminarieserie hittills uppnådda resultat och 

planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

- på internationella konferenser och presentera sin egen forskning och därigenom få träna på sin 

förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält samt kritiskt granska både sin 

egen forskning och andra deltagares forskningsarbete. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas 

didaktik genom att doktoranderna dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier 

inom ämnet. Doktoranderna inom Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik visar 

intellektuell självständighet genom att författa en avhandling. Avhandlingen kan utformas som ett 

sammanhängande verk (monografi) eller som en sammanläggning av publicerade uppsatser 

(sammanläggningsavhandling). Avhandlingen ska kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin 

helhet eller i sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i 

vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. 

 

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). 
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Organisk elektronik 
/Organic Electronics/ 

SCB kod: 10399; 20299  

Ämnesbeskrivning 

Inom utbildningen på forskarnivå i organisk elektronik bedrivs forskning kring elektroniska 

komponenter baserade på organiska molekyler och polymerer. Med dessa material kan traditionella 

elektroniska egenskaper åstadkommas, och i tillägg kan funktioner kopieras från naturen och olika 

biologiska system. Materialen gör det möjligt att realisera elektroniska komponenter med unika 

egenskaper. Exempel på sådana elektronikkoncept är elektroniska pigment och organiska transistorer. 

Dessa ligger till grund för nya möjligheter som till exempel elektroniskt papper, energiskördning och 

bioelektronik.  

Inom denna utbildning ges jämte elektronik och organisk fysik också möjligheten att fördjupa sig 

inom biologi, kemi och informatik. Utbildning och forskning sker vid ett unikt laboratorium och i en 

tvärvetenskaplig miljö. Här ges stort utrymme till att samarbeta världen över och för närvarande 

bedrivs samarbetsprojekt med en rad olika forskargrupper världen över och med nationell och 

internationell industri. 

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).  

Efter genomförande av utbildningen i organisk elektronik har doktoranden goda kunskaper i 

elektronik, kemi och organisk fysik både på system-, komponent- och elektronikmaterialnivå med 

inriktning emot organiska material. Vidare ska utbildningen ge den studerande goda kunskaper inom 

metoder för att självständigt tillverka och analysera organiska elektroniska komponenter eller material. 

Utbildningen ska också ge färdigheter i vetenskaplig metodik och projektledning samt insikt i 

avancerat ingenjörsarbete. Doktoranden ska erhålla en god förmåga att kritiskt och självständigt 

planera, leda, genomföra och kommunicera forsknings- och utvecklingsprojekt. Efter utbildningen ska 

doktoranden vara väl förberedd för insatser inom forskning och utvecklingsarbete, såväl i näringslivet 

som i den akademiska världen. 

Examen  

Utbildning på forskarnivå i organisk elektronik 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 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier 

om minst 80 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. 
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Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet organisk elektronik är den som fullgjort 

kursfordringar om minst 60 hp på avancerad nivå inom det tvärvetenskapliga området för 

forskarutbildningsämnet. Den sökande ska ha genomfört ett självständigt arbete (examensarbete) om 

minst 30 hp inom ett område som är relevant för forskarutbildningsämnet. 

Utbildningens genomförande 

Utbildningen i ämnet Organisk elektronik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser, och arbete med vetenskapliga 

artiklar, samt i förekommande fall samverkan med industrin. Utbildningen är upplagd på ett sådant sätt 

att studierna normalt kräver två års heltidsstudier för licentiatexamen och fyra års heltidsstudier för 

doktorsexamen. 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.   

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet organisk 

elektronik genom att doktoranden deltar i forskarutbildningskurser som väljs och anpassas efter den 

studerandes bakgrund och utbildning. Kurserna skall främst väljas bland dem som ges vid Linköpings 

universitet, men kan även bestå av sommarskolor eller liknande. Beroende på förkunskaper och 

inriktning kan kurserna täcka områden såsom materiefysik, termodynamik, organisk kemi, 

kretselektronik, organisk elektronik, och materialtekniska analysmetoder. Vidare breddkunskap 

erhålles genom regelbundet deltagande i seminarier inom avdelningen. 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. Vidare är en pedagogisk grundkurs, om minst 

3 högskolepoäng, obligatorisk för alla forskarstuderande som undervisar. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom området Organisk elektronik och i synnerhet 

i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i fördjupningskurser, utföra självständigt arbete inom 

ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser, etc. 

Doktorander i Organisk elektronik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

- självständigt planera och genomföra eget forskningsarbete;  

- aktivt medverka i alla de arbetsmoment som ingår i framtagandet av en vetenskaplig artikel; 

- delta på minst två nationella eller internationella konferenser med relevans för ämnet och där 

presentera sin egen forskning inför kolleger från olika forskningsfält; 

- delta regelbundet i seminarieverksamheten inom området 

- delta (frivilligt) i någon av de forskarskolor som erbjuds inom LiU 

Förtrogenhet med vetenskaplig metodik förvärvas genom egen forskning med stöd av handledare, och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. Värderingsförmågor och förhållningssätt 

utvecklas i Organisk elektronik genom att doktoranderna dels genomgår en kurs i forskningsetik. 

Doktoranderna inom Organisk elektronik visar intellektuell självständighet genom att planera och 

genomföra eget forskningsarbete, genom att analysera resultaten och bidra aktivt till utarbetandet av 

vetenskapliga manuskript, samt genom att sammanställa dessa till en sammanläggningsavhandling. 

Avhandlingen bör i normalfallet innehålla minst fyra vetenskapliga artiklar. 
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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). 

Handledning  

För varje doktorand utses i början av studierna en huvudhandledare. Därutöver skall en eller flera 

biträdande handledare utses. Handledarnas roll är att vägleda den studerande under studietiden bland 

annat när det gäller val av kurser samt val av forskningsuppgift. Den studerande och handledarna skall 

ha regelbundna möten för att diskutera och samråda om forskningsarbetets fortskridande.  
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Teoretisk och tillämpad matematisk fysik 
/Theoretical and Applied Mathematical Physics/  

SCB kod: 10399 

Ämnesbeskrivning 
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik är inriktad på att utveckla 

fysikaliska modeller och motsvarande matematik- och beräkningsverktyg för att utforska problem 

inom olika områden av modern fysik, inklusive nanofysik och elektronik, fotonik, materialvetenskap 

och teoretisk biologi. För att förklara olika fysikaliska fenomen och beskriva egenskaper hos 

fysikaliska system använder teoretisk fysik matematiska modeller och datorsimuleringar. I sin tur ger 

matematisk fysik avancerade verktyg för att analysera och lösa dessa modeller. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

 

Huvudmålet med utbildningen på forskarnivå i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik är att ge 

doktoranden fördjupade kunskaper inom en vald del av teoretisk fysik. Vidare ska utbildningen ge 

doktoranden kunskaper och förståelse för moderna matematiska metoder som används inom 

naturvetenskaplig och teknisk forskning. Således kommer både doktorandkurser och forskning att 

lägga vikt vid såväl färdigheter inom tillämpad matematik som vid kunskaper inom naturvetenskap 

och teknik. Kombinationen syftar till att ge den studerande förmåga och tillit att utföra självständig 

forskning i form av metodutveckling eller i form av tillämpning av matematiska metoder genom 

teoretiska studier av ett fysikaliskt problem. Ett av ändamålen är att programmets utexaminerade 

doktorer/licentiater ska kunna arbeta såväl i näringsliv som vid universitet. Utbildningen ska också ge 

färdigheter i vetenskaplig metodik och projektledning samt insikt i avancerat ingenjörsarbete. 

Doktoranden ska erhålla en god förmåga att kritiskt och självständigt planera, leda, genomföra och 

kommunicera forsknings- och utvecklingsprojekt. Efter utbildningen ska doktoranden vara väl 

förberedd för insatser inom forskning och utvecklingsarbete, såväl i näringslivet som i den akademiska 

världen.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 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 Teoretisk och tillämpad matematisk fysik är den som 

har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området för 

forskarutbildningsämnet. Den sökande skall ha genomfört ett större arbete (examensarbete) med en 

omfattning om minst 30 högskolepoäng inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. Vidare 

krävs att kurser på lägst grundnivå G2 eller avancerad nivå i kvantmekanik, statistisk mekanik, 

elektrodynamik och fasta tillståndets fysik har slutförts. Undantag från regeln om särskild behörighet 

får göras om synnerliga skäl föreligger.  
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i 

seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser, samt i förekommande fall 

samverkan med industrin. Utbildningen är upplagd på ett sådant sätt att studierna normalt kräver två 

års heltidsstudier för licentiatexamen och fyra års heltidsstudier för doktorsexamen. 1,5 

högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.   

 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet fysik genom att 

doktoranden också deltar i breddningskurser, även från andra institutioner, samt normalt deltar i 

undervisningen av grundutbildningskurser inom fysik. Kurserna ska ge en breddning inom både det 

egna ämnesområdet och närliggande discipliner samt ge en fördjupning inom de områden som är 

relevanta för avhandlingsarbetet. Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Teoretisk 

och tillämpad matematisk fysik och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser, utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i 

diskussioner vid seminarier och konferenser, etc.  

 

Kurser kan erbjudas vid den egna institutionen, vid andra institutioner inom LiTH, vid andra 

universitet eller vid s.k. sommarskolor eller forskarskolor. Beroende på förkunskaper och inriktning 

bör kurserna täcka områden som kondenserade materians teori, fältteori, programmering av 

högpresterande datorer (HPC), numeriska metoder, fysikens matematiska metoder, partiella 

differentialekvationer, etc.  Samtliga forskarstuderande nyantagna 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. Vidare är en pedagogisk grundkurs, om minst 3 högskolepoäng, obligatorisk 

för alla forskarstuderande som undervisar.  

 

Doktorander i Teoretisk och tillämpad matematisk fysik förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera, genomföra och analysera teoretiskt och beräkningsmatematiskt 

forskningsarbete;  

 aktivt medverka i alla de arbetsmoment som åtgår för att åstadkomma en vetenskaplig artikel; 

 årligen delta på en nationell eller internationell konferens med relevans för ämnet och där 

presentera sin egen forskning inför kolleger från olika forskningsfält 

 delta regelbundet i seminarieverksamheten inom området 

 

Resultatet av forskningen skall presenteras i internationella vetenskapliga tidskrifter och vid 

internationella konferenser och symposier. Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i 

Teoretisk och tillämpad matematisk fysik genom att doktoranderna dels genomgår kurser i 

forskningsetik och dels deltar i seminarier inom ämnet. Doktoranderna inom Teoretisk och tillämpad 

matematisk fysik visar intellektuell självständighet genom att under utbildningen ha samtliga de roller 

som krävs vid utarbetandet av vetenskapliga manuskript inom området (planering, modellering, 

beräkning, tolkning, skrivarbete etc.). Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik 

genom egen forskning, genom seminarier inom det egna ämnet, och genom en obligatorisk kurs i 

forskningsmetodik. 

 

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). 

 

Handledning  
För varje forskarstuderande utses i början av studierna en huvudhandledare. Därutöver skall en eller 

flera biträdande handledare utses. Handledarnas roll är att vägleda den studerande under studietiden 

bland annat när det gäller val av kurser samt val av forskningsuppgift. Den studerande och 
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fortskridande.  
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Visualisering och interaktion  
/Visualization and Interaction/ 

SCB Koder: 10299, 10209, 10204  

Ämnesbeskrivning 
Visualisering bygger på den mänskliga hjärnans oöverträffade förmåga att inhämta och analysera 

visuell information.  I visualisering görs representationer av stora och/eller komplexa data och 

fenomen vilka gestaltas på ett för människan anpassat språk. I mänsklighetens historia finns många 

exempel på hur visualiseringar varit effektiva och fått stor spridning. Exempel på detta finns redan i 

form av grottmålningar och de berömda medicinska illustrationerna av Leonardo da Vinci. Nuförtiden 

skapas visualiseringar oftast digitalt med hjälp av datorer och de görs med sådan hastighet att data 

bearbetning och visualiseringen kan göras interaktivt. Forskningen inom visualisering och interaktion 

är mångvetenskaplig och sträcker sig från grundläggande data- och signalanalys, till 

programvarumetodik för datorgrafik, datahantering och simulering, och inkluderar även 

frågeställningar inom områden såsom design, perception och interaktion.    

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Specifikt för Visualisering och interaktion gäller att en examinerad doktor ska: 

 Kunskap och förståelse: Besitta fördjupade kunskaper inom ämnet visualisering och 

interaktion såväl som inom de discipliner som ligger till grund för forskning och utveckling 

inom visualisering och interaktion samt ha god kännedom om tillämpningsområden av 

visualisering. 

 Färdighet och förmåga: Under utbildningens gång skall doktoranden utveckla färdigheter i 

ledande algoritmer inom datahantering och bearbetning samt bild rendering och interaktion. 

Dessutom skall erfarenhet av att utveckla applikationer för specifika tillämpningar inhämtas. 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt: Ha god förståelse för den specifika 

forskningsmetodiken inom området som baseras på cyklisk teknisk utveckling, 

implementation och utvärdering.  

Examen  
Forskarutbildning i visualisering och interaktion 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 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 

motsvarar studier om minst 75 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. 

Särskilt för ämnet gäller att behörig att antas till forskarutbildning i ämnet är den som avlagt 

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

examen på avancerad nivå med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning.  
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Utbildningens genomförande 
Utbildningen sker i samspel mellan grundforskning och tillämpning och bedrivs i en tvärvetenskaplig 

miljö i nära samarbete med andra akademiska grupper samt företag. Utbildningen är tänkt att 

förbereda doktoranden för en karriär såväl i näringslivet som i universitetsvärlden. 

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

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

Den doktoranden ska regelbundet hålla handledare informerad om arbetets fortskridande.  

Utbildning på forskarnivå i ämnet visualisering och interaktion 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 

näringsliv och statliga organisationer i samhällets samtliga sektorer. 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet visualisering 

genom att doktoranden deltar i bredningskurser. Då ämnet är av interdisciplinär karaktär anpassas 

urvalet av dessa kurser till de studerandes bakgrund och inriktning.  

Doktoranden förvärvar djupare kunskap och förståelse inom visualisering och interaktion och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser kurser inom området 

och genomföra litteraturstudier enskilt och i grupp samt utföra självständigt arbete inom ett eller flera 

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

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning och deltagande i 

projekt som ofta genomförs i samarbeten med andra forskare och forskargrupper, och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik samt genom att läsa kursen Vetenskapsmetodik i 

medieteknisk forskning. 

Doktorander i visualisering interaktion förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt och praktiskt forskningsarbete 

 samverka med andra forskargrupper och användare av utvecklad metodik och programvara 

 delta i forskningsavdelningens seminarieverksamhet 

 minst en gång per termin redovisa i seminarieserien inom medie- och informationsteknik 

hittills uppnådda resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 delta i nationella och internationella konferenser, och presentera sin egen forskning och 

därmed 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 visualisering och interaktion genom att 

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

ämnet. Doktoranderna inom området visar intellektuell självständighet genom att under 

doktorandtiden skriva översiktsartiklar baserade på litteraturstudier. 

Rekommenderade grundläggande doktorandkurser innefattar: Matematiska metoder för avancerad 

medieteknik, Vetenskapsmetodik i medieteknisk forskning, Avancerad Vetenskaplig Visualisering och 

Avancerad Informationsvisualisering. Kurser ges även i samarbete med institutionerna för 

Datavetenskap och Systemteknik. Även kurser i ämnen såsom datorgrafik, interaktion, datautvinning 

(eng. data mining), utvärdering av användbarhet, på avancerad nivå kan vara av värde för studier inom 
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ämnet. Då ämnet är mycket specialiserat och forskningsfronten rör sig snabbt ingår även kurser i form 

av litteraturstudier i specifika forskningsområden. Deltagande i seminarieserien inom medie- och 

informationsteknik är obligatoriskt. Doktorander deltar även i undervisningen av 

grundutbildningskurser inom programmen Medieteknik och Grafisk Design och Kommunikation. 

Avhandlingen inom visualisering och interaktion är en sammanläggningsavhandling som baseras på 

minst fem artiklar publicerad i tidskrifter och konferenser med internationell peer review.  

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). 
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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 på 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 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens 

examensordning(återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

Övriga mål och syften anges i de ämnesspecifika delarna av studieplanerna.   

Examen 
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 
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 

Utbildning på forskarnivå vid matematiska institutionen ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga examensmål. Inom alla våra ämnesområden består utbildningen av forsknings- och 

avhandlingsarbete, kurser, deltagande i seminarier, samt medverkan vid nationella och 

internationella konferenser.  
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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. Doktoranden 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. 

Doktoranden förvärvar bred kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde genom de 

grundläggande kurskraven (som specificeras i de ämnesspecifika delarna av studieplanen) samt 

genom att vara delaktig i institutionens forskningsmiljö, som innehåller kompetens inom många delar 

av både ren och tillämpad matematik. Vidare finns alltid möjlighet till ytterligare bredd genom att ta 

del av andra institutioners relevanta kurser, samt genom vår forskarskola i tvärvetenskaplig 

matematik. Alla doktorander förväntas även delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom sitt område, och i synnerhet i sin egen 

forskningsinriktning, genom att aktivt delta i fördjupningskurser som väljs ut i samråd med 

handledarna (enligt beskrivningar i de ämnesspecifika delarna av studieplanen), delta vid relevanta 

konferenser samt genom sitt eget forskningsarbete. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, genom 

samarbete med sina handledare och eventuellt andra mer erfarna forskare, samt genom att gå en 

obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Doktoranden förvärvar färdigheter och förmågor genom att självständigt planera och genomföra 

teoretiskt forskningsarbete, aktivt delta och presentera sin forskning vid konferenser och seminarier, 

samt eventuellt undervisa kurser på grundutbildningsnivå.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas genom att doktoranden dels genomgår kurser i 
forskningsetik och dels deltar aktivt i seminarier inom ämnet. Vid institutionen har vi seminarieserier 
i ren och tillämpad matematik, beräkningsmatematik, matematisk statistik, optimeringslära och 
ämnesdidaktik. Doktoranderna bör också delta i seminarieserien Research Seminars, 2 hp. 

Avhandling 

Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar återfinns i 
fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

För både doktorsexamen och licentiatexamen ska doktoranden författa en avhandling. Det är ett krav 
att doktoranden visar på intellektuell självständighet genom att på ett omfattande sätt bidra 
produktionen av de forskningsresultat som ska ingå i avhandlingen.  

För doktorsexamen ska avhandlingen vara av sådan vetenskaplig kvalitet att resultaten kan 
publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift på god nivå. Avhandlingen kan utformas som ett 
sammanhängande verk (monografiavhandling) eller som en sammanfattning 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.  
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Vetenskapsteori, metodik och etik 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m 1 juli 2007 skall för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Pedagogisk utbildning 

Alla doktorander som undervisar på LiU eller något annat lärosäte 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 doktorand 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 doktorander som antas fr.o.m 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 doktoranden under studietiden. 

Tillgodoräknanden 

Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av doktoranden; 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 doktorander, 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.  
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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 beräkningsmatematik 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 bred kunskap 
och förståelse inom forskningsområdet beräkningsmatematik är obligatoriska. Dessa grundläggande 
kurser i beräkningsmatematik motsvarar ca 60 hp. Vidare kan kurser på forskarnivå i andra relevanta 
ämnen såsom strömningsteknik, vågrörelselära, tillämpad matematik, datalogi, optimeringslära, 
matematisk statistik, visualisering och reglerteknik också ingå i examen. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom beräkningsmatematik genom urvalet av 
övriga kurser under punkt 2, 3 och 5, som görs med hänsyn till avhandlingsarbetet i samråd med 
handledaren.  

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. 

Grundläggande matematiska kurser 

Dessa kurser ges i samarbete med andra ämnesområden på institutionen. Kurserna kan/bör utformas 
med alternativa utgångar med hänsyn till doktorandens intressen och behov. Exempel på sådana 
kurser är: 

 Funktionalanalys  

 Mått- och integrationsteori 

 Partiella differentialekvationer 

 Konvex analys 
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 Linjär algebra 

 Icke-linjär analys 

 Sannolikhetsteori och stokastiska processer. 

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. 

Andra kompetenshöjande kurser 

 Universitetspedagogik 

 Forskningsmetodik/etik 

 Forskningsseminarier. 
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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 doktoranden 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. 

Doktoranden ska efter utbildningen kunna kritiskt granska och värdera forskningsresultat och 
självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt. 

Utbildningens genomförande 

Kurser 

Doktoranden ska inhämta kunskaper både i ämnet matematik och i ämnesdidaktik. Till detta 
ändamål ska doktoranden 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 kunskap och förståelse inom forskningsområdet matematikdidaktik bör 
doktoranden välja kurser från samtliga dessa grupper. Dessutom läses en kurs i matematikens filosofi 
och historia, 8 hp. Vidare kan kompletterande kurser 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. 
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För att doktoranden ska förvärva djup kunskap och förståelse inom matematikdidaktik, och i 

synnerhet inom sitt forskningsområde, kan modifieringar av ovanstående göras med hänsyn till 

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

ställs genom deltagande i forskningsmiljön. De individuellt bestämda kurserna fastställs i samråd 

mellan doktoranden och huvudhandledare. I vissa kurser ges undervisning medan övriga inhämtas 

genom litteraturstudier. 
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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. Doktoranden 
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. För 
att utbildningen ska ge den studerande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 
matematik 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. Vidare kan kurser på 
forskarnivå i andra relevanta ämnen såsom beräkningsmatematik, matematisk statistik, 
optimeringslära, biologi, datalogi, fysik, informationsteori, kontinuumsmekanik, reglerteori, etc. 
också ingå i examen. Även fakultetsgemensamma kurser kan ingå i examen. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom matematik, och i synnerhet inom sitt 

forskningsområde, genom att välja lämpliga fördjupningskurser vilket görs med hänsyn till 

avhandlingsarbetet i samråd med handledaren.   

Följande är ett urval av avdelningens forskarutbildningskurser: 

Algebra och diskret matematik  

 Algebra 

 Algebraisk geometri 

 Galoisteori 

 Grafteori 

 Gröbnerbaser 

 Kombinatorik 

 Kommutativ algebra 

 Matrisanalys 

 Representationsteori. 
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Analys och differentialekvationer 

 Distributionsteori 

 Dynamiska system 

 Fourieranalys 

 Funktionalanalys 

 Icke-linjär analys 

 Integrationsteori 

 Komplex analys 

 Operatorteori 

 Partiella differentialekvationer 

 Potentialteori 

 Regulariseringsteori. 

Geometri och topologi  

 Algebraisk topologi 

 Allmän topologi 

 Differentialgeometri 

 Mångfalder och fiberknippen. 
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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 inte 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 

För att utbildningen ska ge doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 
matematisk statistik ska kursdelen för doktorsexamen i normalfallet innehålla åtminstone 30 hp 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. Vidare kan kurser på forskarnivå i andra 
relevanta ämnen såsom matematik, tillämpad matematik, beräkningsmatematik, optimeringslära, 
biologi, datalogi, fysik, ekonomi, informationsteori, systemteori, reglerteori etc. också ingå i examen. 
Även fakultetsgemensamma kurser kan ingå i examen. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom matematisk statistik, och i synnerhet inom 

sitt forskningsområde, genom att välja lämpliga fördjupningskurser vilket görs med hänsyn till 

avhandlingsarbetet i samråd med handledaren.   

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. 
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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 doktoranden bred kunskap 
och förståelse inom forskningsområdet optimeringslära, och en fortsättningsnivå, som syftar till att 
ge djup kunskap och förståelse inom ämnet, och i synnerhet inom den studerandes eget 
forskningsområde. 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. 

Grundläggande del 

Här återfinnes en gemensam bas av grundläggande optimeringsteori. 

 Linjär optimering 

 Olinjär optimering 

 Diskret optimering 

 Nätverksoptimering. 
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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. 
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(d) Tillämpade ämnen (högst 30 hp) 

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

(e) Andra kompetenshöjande ämnen: 

 Universitetspedagogik 

 Vetenskapsteori 

 Forskningsmetodik 

 Forskningsseminarier 


