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Förslag om förändringar av programutbudet inom 
materialfysik på avancerad nivå 
 
Bakgrund 
Inför ett beslut om inrättande av nya utbildningsprogram ska lämpligheten och 
förutsättningarna för ett nytt program beaktas av berörd fakultet. 

Vid Tekniska högskolan finns för närvarande två masterprogram inom området 
materialfysik. Ett svenskspråkigt program 6MFYS Masterprogram i fysik och 
nanovetenskap (MFYS) och ett engelskspråkigt program 6MMSN Masterprogram i 
Materials Science and Nanotechnology (MSN). Båda programmen har haft 
svårigheter att attrahera studenter. Vid terminsstart ht 2019 hade det förra 
programmet en registrerad student och det senare programmet hade inga 
studenter. 

EF-nämnden har utarbetat ett förslag till ett nytt masterprogram, förankrat på 
IFM, vilket i princip innebär en revidering av MSN och nedläggning av MFYS. 
Programmet föreslås ha namnet ”Materials Physics for Nano and Quantum 
Technology”.  

Bifogat förslag är framtaget av programnämnden EF där såväl 
verksamhetsföreträdare, allmänföreträdare som studenterna är representerade. I 
framtagandet av det förändrade programutbudet har ett förenklat förfarande 
tillämpats utifrån fakultetsstyrelsens beslut DNR LIU-2016-00004. Förfarandet är 
möjligt när ett befintligt utbildningsprogram ersätts med ett nytt program som i 
relevanta avseenden är identiskt med det ursprungliga programmet.  

Inför beslutet har samråd skett med fakultetens ledningsgrupp för 
grundutbildning (LGU) den 20 april. 
 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

• att till universitetsstyrelsen föreslå att de två befintliga masterprogram i 
materialfysik slås samman till ett nytt engelskspråkigt masterprogram i 
Materials Physics for Nano and Quantum Technology med start läsåret 
2021/2022. 

• att antagningen till programmen 6MFYS Masterprogram i fysik och 
nanovetenskap samt 6MMSN Masterprogram i Materials Science and 
Nanotechnology upphör från och med ht 2021 och att programexamen 
utfärdas som längst till och med 30 juni 2023. Kurser för examen inom båda 
programmen kommer kunna erbjudas inom ramen för det nya 
masterprogrammet. 
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• att uppdra till EF-nämnden att snarast ta fram en komplett utbildningsplan 
och kursplaner, i den mån nya kurser behöver utvecklas, samt 
informationsmaterial för det nya programmet. 

   
Underlag i ärendet 
Bilaga: Förslag om sammanslagning av masterprogrammen i Fysik och 
Nanovetenskap och Materials Science and Nanotechnology 
 
Delges: 
Rektor 
Utbildningsrådet Ragnhild Löfgren 
Programnämnderna  
IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus 
Borga, Jan Lundgren, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Lena 
Strömbäck, Ludwig Modahl Edström, Linnea Bergman och Magdalena Smeds. 
Vidare har närvarit föredragande Håkan Örman och Marcus Ekholm, 
personalföreträdare Janerik Lundquist, kanslichef Annalena Kindgren samt 
styrelsens sekreterare Maria Boberg. 
 
 
 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
PROGRAMNÄMNDEN FÖR ELEKTROTEKNIK, FYSIK OCH MATEMATIK 

Bilaga 1: Förslag om sammanslagning av 
masterprogrammen i fysik och nanovetenskap och 
Materials Science and Nanotechnology 

Efter beslut vid sammanträdet den 2 april 2020 föreslår EF-nämnden att ett nytt 
masterprogram i materialfysik ersätter de två befintliga programmen 6MFYS 
Masterprogram i fysik och nanovetenskap (MFYS) och 6MMSN Masterprogram i 
Materials Science and Nanotechnology (MSN). Det nya programmet föreslås ha 
namnet Materials Physics for Nano and Quantum Technology. 

Nedläggande av masterprogrammen MFYS och MSN 

LiTH har sedan Bolognaprocessen drivit två utbildningar på mastersnivå inom 
områdena fysik och materialvetenskap. De två utbildningarna är idag det nationella 
Masterprogram i fysik och Nanovetenskap (MFYS) och det internationella 
Masterprogram i Materials Science and Nanotechnology (MSN). Båda 
utbildningarna har få studenter och skulle inte kunna bära sina egna kostnader. De 
är därför beroende av att samläsa kurser med varandra och, än viktigare, att kunna 
samläsa med masterprofiler på civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och 
elektroteknik (Y) och dess internationella variant (Yi).  

Då de ekonomiska ramarna succesivt minskat genom åren finns nu ett behov av 
en större översyn av det totala kursutbudet inom teknisk fysik på avancerad nivå. 
Målet har då varit att få en ekonomiskt mer hållbar situation genom att reducera 
antal kurser, men utan att samtidigt förlora väsentligt innehåll. Ett syfte har också 
varit att säkerställa att hög kvalitet i de kurser som ges bibehålls, genom att 
tillgängliga resurser inte sprids ut på för många kurser. Ett förslag om detta har 
lämnats från IFM till EF-nämnden, vilket nu ingår i nämndens remiss inför 2021.  

Programmen MFYS och MSN har idag ett till största delen gemensamt 
kursutbud, 23 gemensamma kurser av 33 på MFYS respektive 27 på MSN, där 
kurserna även i den nationella mastern med få undantag ges på engelska. Den 
föreslagna förändringen av kursutbudet inom huvudområdet teknisk fysik på 
avancerad nivå innebär att programmen kommer att bli än mer lika. Eftersom det 
nu också går att ha två antagningsomgångar till ett program finns det inte längre 
några starka skäl för att driva dem som två separata program med de extra 
kostnader detta innebär.  

För att rationalisera verksamheten föreslås därför att de två programmen slås 
samman till ett program, vilket formellt innebär att de nuvarande programmen 
MFYS och MSN föreslås läggas ned och att ett nytt program föreslås inrättas. Under 
förutsättning att det nya programmet inrättas förväntas avvecklandet inte ge 
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upphov till några större problem för redan antagna studenter eller andra 
merkostnader.  

Inrättande av ett nytt mastersprogram 

Ett nytt mastersprogram som ersätter MFYS och MSN föreslås innehållsmässigt ta 
sin utgångspunkt i starka forskningsmiljöer med internationell lyskraft och 
befintliga utbildningsområden vid LiTH inom områdena materialfysik, 
nanoteknologi och kvantteknologi. Dessa områden återspeglas redan i de tre 
masterprofilerna inom huvudområdet teknisk fysik på civilingenjörsprogrammen Y 
och Yi: Material- och nanofysik (MNF); Teori, modellering och datorberäkningar 
(TMD) samt Fotonik och kvantteknologi (PQT). Det nya masterprogrammet 
föreslås ligga nära och samordnas med dessa profiler med ett till största delen 
gemensamt kursutbud. 

Ett preliminärt namnförslag på det nya masterprogrammet är Materials Physics 
for Nano and Quantum Technology (MPNQ). Programmet ska ha antagning av både 
svenska och internationella studenter, och syftar till teknologie masterexamen i 
teknisk fysik eller teknologie masterexamen i fysik, 120 hp. Planerad start är 
HT2021. 

Programmet MPNQ svarar, på samma sätt som MFYS och MSN tidigare, mot 
såväl nationella som internationella behov av fysiker med inriktning mot 
materialfysik och nanoteknologi, såväl inom universitet, näringsliv och samhället i 
övrigt. Jämfört med de två tidigare programmet innebär MPNQ innehållsmässigt 
även en breddning genom att kvantteknologi och datorberäkningar ges ett större 
utrymme i programmets kursutbud. Båda dessa områden är under stark utveckling 
med ökade efterfrågan, och bedöms därför även vara attraktivt för presumtiva 
studenter. De möjliga huvudinriktningarna inom MPNQ motsvarar främst de tre 
relevanta masterprofilerna inom Y och Yi, även om det finns möjlighet till andra 
individuella val. I programmet ingår även en särskild obligatorisk kurs om 
kommunikation, etik och hållbar utveckling. 

Vid IFM finns en mycket omfattande forskningsverksamhet inom områdena 
materialfysik och nanovetenskap; till detta ska läggas teknikvetenskapligt inriktad 
forskningsverksamhet mot kvantteknologi och datorberäkningar vid ISY respektive 
IDA. Förutsättningarna för forskningsanknytning, tillgång på lärare och kompetens 
är därför mycket goda för MPNQ, både på kort och lång sikt. 

Genom att programmet ersätter två tidigare program och samordnas väl med 
profiler på Y och Yi bedöms kostnaderna för att upprätthålla ett masterprogramm 
inom de aktuella områdena bli mindre än tidigare. Ett uppdaterat innehåll torde 
även skapa förutsättningar för att attrahera fler studenter. 
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Preliminär programplan 

Kurskod kursnamn HP Nivå VOF 

Termin 1 (HT 2021)    
Period 1    
TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X O 
TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X O 
TFYA97 Modern optiks 6 A1X O 
Period 2    
TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X O 
TFYA90 Beräkningsfysik 6 A1X O 
TFYm03 Fasta tillståndets fysik I 6 A1X O 

Termin 2 (VT 2022)    
Period 1    
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X O 
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X V 
TFYA38 Optoelektronik 6 A1X V 
TFYm04 Fasta tillståndets fysik II 6 A1X V 
TFYm06 Tillväxt och karakterisering 6* A1X V 
TFYt06 Avancerad kvantmekanik 6 A1X V 
TSITxx06 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X V 
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X V 
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X V 
Period 2    
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X O 
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X V 
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X V 
TFYm06 Tillväxt och karakterisering 6* A1X V 
TSITxx05 Kvantalgoritmer och kvantinformation 6 A1X V 
TSITxx06 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X V 
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X V 
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Termin 3 (HT 2022)    
Period 1    
TFYA18 Fysikens matematiska metoder 6 A1X V 
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X V 
TFYA40 Analytisk mekanik 6 A1X V 
TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X V 
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X V 
TFYm05 Nanofysik 6 A1X V 
TSIT03 Kryptologi 6 A1X V 
TSITxx07 Kvantkommunikation 6 A1X V 
TATA75 Relativitetsteori 6* A1X V 
TBMT57 Biomedicinsk optik 6 A1X V 
Period 2    
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X V 
TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X V 
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X V 
TFYt04 Avancerad elektromagnetism 6 A1X V 
TFYt05 Elementarpartikelfysik 6 A1X V 
TSIN02 Internetteknik 6 A1X V 
TSIT02 Datasäkerhet 6 A1X V 
TATA75 Relativitetsteori 6* A1X V 
TDDE01 Maskininlärning 6 A1X V 

Termin 4 (VT 2023)    
Period 1    
TQXX30 Examensarbete 30* A1X O 
Period 2    
TQXX30 Examensarbete 30* A1X O 
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