
                                                                                               
 

 
Forskarutbildningen regleras av Högskolelagen, Högskoleförordningen samt lokala regler och riktlinjer för Luleå 
tekniska universitet som återfinns i Forskarutbildningshandbok vid Luleå tekniska universitet och Arbets- och 
beslutsordningen vid Luleå tekniska universitetet (http://visa.adm.luth.se/LtuIntranet/Portal/Search). 

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING  
I 

TEKNISK PSYKOLOGI 
 

 Tekniska fakultetsnämnden 2002-04-26 
Senast reviderad: TFN–dekanus 2005-02-18 

 
  
Ämnesområde 
Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med 
hänsyn tagen till människors perceptuella, kognitiva och motoriska förutsättningar samt 
psykologiska och sociala behov.  Tyngdpunkten ligger på analyser av samspelet mellan 
människor och tekniska system. Av vikt är även organisatoriska perspektiv på införande av ny 
teknik liksom utformning av den fysiska miljön. 
 
Uppläggning av forskarutbildningen 
Utbildningen omfattas av fyra års heltidsstudier (160 poäng), fördelade på en kursdel om 60-80 
poäng samt en avhandling om 80-100 poäng.  Licentiatexamen omfattar en kursdel om 30-40 
poäng och en licentiatuppsats om 40-50 poäng.  Studierna genomförs företrädesvis inom en 
anställning som doktorand med minst 80 % forskarutbildning samt 20 % undervisning eller 
annat institutionsarbete.  
 
Forskningsarbetet kommuniceras med vetenskapssamhället och det övriga samhället genom 
vetenskapliga artiklar, deltagande i konferenser samt deltagande i samarbetsprojekt. 
 
För varje doktorand upprättas en individuell studieplan (enligt fastställd mall) som årligen följs 
upp av handledare, doktorand och prefekt gemensamt.  
 
Behörighet/Urval 
Grundläggande behörighet: 
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
(http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc)  
 
Särskild behörighet: 
Kandidat-/magisterexamen 120 p/160 p med huvudämnet psykologi/civilingenjörsexamen 
180 p med inriktning lämplig för forskningsprojektet samt kurser i teknisk psykologi och 
människa-maskin interaktion. Den som har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper i 
annan ordning anses behörig. 
 
Urval:  
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc)  
 
Meriterande är personliga egenskaper samt bredd inom grundläggande kunskaper av vikt för 
forskningsämnet teknisk psykologi och då speciellt kunskaper som rör människans samspel med 
tekniska system. 
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Prov som ingår i utbildningen 
Utbildningen omfattas av fyra års heltidsstudier (160 poäng), fördelade på en kursdel om 60-80 
poäng samt en avhandling om 80-100 poäng. Licentiatexamen omfattar en kursdel om 30-40 
poäng och en licentiatuppsats om 40-50 poäng. 
 
Obligatoriska inslag utgörs av kurser i kvalitativ och kvantitativ metod samt teknisk psykologi 
och psykologins historia. Övriga kurser väljs i samråd med handledare/examinator och skall 
syfta till att ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Vilka kurser som ingår i examen 
fastställs i den individuella studieplanen. Examineringen sker genom muntliga eller skriftliga 
prov.  
 
Examina  
Forskarutbildningen resulterar i licentiatexamen och/eller doktorsexamen. Det eftersträvas att 
doktorsexamen avläggs. En rekommendation är att även licentiatexamen avläggs.  
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Kvalitativa mål 
Den som avlägger en forskarexamen vid Luleå tekniska universitet ska uppfylla mål enligt 
nedan, varvid eventuella brister i något eller några avseenden accepteras om de uppvägs av 
särskilt goda resultat i andra avseenden. 

Licentiatexamen 
• Inneha djup kunskap i det egna avhandlingsämnet (vetenskapliga frågor med direkt 

anknytning till den egna forskningsuppgiften) och dess praktiska tillämpning. 
• Inneha bred kunskap om forskningsämnet (den vetenskapliga disciplinen), nationellt 

och internationellt. 
• Förmåga att förmedla vetenskaplig och populärvetenskaplig forskning skriftligt och 

muntligt. 
• Förmåga att formulera nya forskningsproblem och –frågor och att tillämpa 

forskningsmetodik främst inom det egna forskningsämnet. 
• Förmåga att undervisa på grundutbildningsnivå och att handleda studenter till och med 

magisternivå. 
• Förmåga att kritiskt granska vetenskapliga resultat och kunna ta till sig ny kunskap 

samt kunna konstruktivt opponera på vetenskapliga arbeten. 
• Förmåga att genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med andra forskare. 
• Behärska forskningens ”hantverk”, d.v.s. litteratursökning, källhantering, publicering 

m m. 
 
Doktorsexamen 
Mål som för licentiatexamen, och därutöver: 

• Fördjupad kunskap i det egna avhandlingsämnet och breddad kunskap om det egna 
forskningsämnet, nationellt och internationellt. 

• Visa en betydande grad av självständighet i forskningen, bl a genom att självständigt 
kunna starta och genomföra forskningsprojekt. 

• Förmåga att skapa nya utvecklingsbara frågeställningar/teorier eller på annat sätt bidra 
med ny kunskap av långsiktig betydelse. 

• Förmåga till internationellt forskningssamarbete. 
• God förmåga till samverkan med omgivande samhälle. 
• Förmåga att skriva egna ansökningar om forskningsmedel. 

 
 
 


