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Studieplan för utbildning på forskarnivå 

Fysik  
 
English title: Physics 
 
TNFYSI00 
 
Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskar-
utbildningsnämnden) 2008-10-01, revision fastställd 2016-10-05 
 
Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en 
allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje 
doktorands individuella studieplan. 

Mål 
Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet 
skall forskarutbildningen ge ytterligare insikter inom ämnets viktigare 
delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde. Genom 
handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras väl 
förberedd för en kritisk och självständig forskarverksamhet eller för 
annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på djupgående ämnesinsikt 
och forskningserfarenhet. 
 
Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i muntlig 
och skriftlig form för olika målgrupper. Vikt skall även fästas vid att 
doktoranden skall kunna presentera resultat för allmänhet och 
beslutsfattare (3dje uppgiften). 

Ämnesbeskrivning 
Fysik är den vetenskap som studerar materia, energi, krafter och 
kraftfält samt hur dessa är relaterade i rum och tid på alla relevanta 
längd- och tidskalor. Forskning och forskarutbildning inom fysik 
bedrivs i huvudsak vid institutionen för Fysik och astronomi. 
Verksamheten bedrivs med både experimentella och teoretiska 
inriktningar, och omfattar grundforskning, problemorienterad 
forskning samt utveckling av nya metoder och instrumentering inom så 
gott som alla fysikens delområden. Även de speciella problem som är 
förknippade med lärandet av fysik studeras. Forskningen präglas av en 
nära växelverkan mellan teori och experiment samt en stor kontaktyta 
mot andra vetenskapsgrenar, både på det lokala, det nationella och det 
internationella planet. 
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Mer information om forskningen inom fysik kan fås bl.a. via sektionens 
hemsida http://physics.uu.se, genom att följa seminarier och 
föreläsningsserier och genom diskussioner med lärare i 
forskarutbildningen. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet 
Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår 
av studieplanens allmänna del. 

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till forskarutbildning i fysik har den som avlagt 
godkända prov på relevanta kurser i fysik, eller på kurser relevanta för 
ämnet, omfattande minst 90 högskolepoäng, eller som utom landet 
förvärvat motsvarande kunskaper. Närmare upplysningar om 
förkunskapskraven lämnas av studierektor för forskarutbildningen. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i fysik 
kontaktar relevant forskargrupp vid Institutionen för fysik och 
astronomi. Platser på utbildningen på forskarnivå tillsätts kontinuerligt. 

Utbildningens uppläggning 
För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell 
studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med 
forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten (på 
delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.  

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av 
doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning av 
uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. Betydelsefulla 
förändringar och eventuell oenighet om den individuella studieplanen 
skall rapporteras till prefekten eller, om så bedöms nödvändigt, till 
forskarutbildningsnämnden.  

Kurser 
Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags 
kursformer, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, 
fältstudier, etc. Kurserna ska ge bredare insikter inom ämnet som 
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komplement till den specialistkompetens som vinns i forsknings-
arbetet. 
 
Kurs i forskningsetik (om minst 2 högskolepoäng) är obligatorisk för 
licentiat- och doktorsexamen, liksom högskolepedagogiskutbildning 
för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå. 
 
Kursutbudet revideras fortlöpande. Information om aktuellt kursutbud 
kan erhållas via http://physics.uu.se. Fakultetsgemensamma kurser 
finns på http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/ 

Fordringar för doktorsexamen 
För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår 
i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels 
godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen 
omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav 
avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen 
omfattar minst 40 högskolepoäng.  

Fordringar för licentiatexamen 
En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng 
(två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna 
fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i 
etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om 
minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 30 
högskolepoäng. Doktorander i ämnet fysik uppmuntras att ta ut 
licentiatexamen. 

Övrigt 
Forskning i fysik bedrivs i ett omfattande internationellt samarbete, och 
förutsätter ett omfattande informationsflöde. Det är nödvändigt att 
doktoranden kan tillgodogöra sig texter inom ämnesområdet på 
engelska. 
 
Ytterligare information kan erhållas via http://physics.uu.se samt via 
fakultetens sida http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/ 
 
Senaste ändringar 2015-09-02 MK, 2016-09-14 MK  
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