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Ämnesområde 
Forskningens inriktning är att utveckla teknik för en uthållig avfallshantering. 
Forskningen kan omfatta alla led av avfallshantering som: bildning, insamling, behandling och 
disponering (inklusive återvinning) av materiella avfall. Följande aspekter fokuseras:  
 
- Avfallskarakterisering och interaktion mellan avfall och omgivning. 
- Avfallsbehandling med särskild inriktning mot mekaniska och biologiska processer vid och 

utanför avfallsupplag. 
- Utveckling av verktyg för analys och utformning av avfallshanteringsprocesser och –system. 
- Lokalisering, utformning, drift och efterbehandling av deponier. 
- Tekniker för emissionsbehandling från avfallsanläggningar och marksanering.  
 
Forskningen utförs ofta genom genom empiriska studier av processer och system. Olika analys 
och modelleringsverktyg används vid försöksplanering, datautvärdering och teoribildning.  
Experiment kan utföras i alla relevanta skalor från provrör till tusentals ton av försöksmaterial 
vid fältförsök. En stor del av forskningen utförs i samverkan och/eller med stöd från industri 
och avfallsbransch.   
 
Uppläggning av forskarutbildningen 
Två forskarexamina kan ges inom avfallsteknik: teknologie licentiat och teknologie doktor. 
Den förra motsvarar nominellt två års heltidsstudier och den andra fyra år. Vanligen avlägger en 
doktorand båda examina vilket innebär att de studier som ligger till grund för licentiatexamen 
även tillgodoräknas i doktorsexamen. För båda examina kan kurser och avhandlingsarbete 
tillgodoräknas. De kurser som ligger till grund för en licentiatexamen har oftast en inriktning 
mot ämnesorientering och metodkunskaper och den totala kursvolymen får högst motsvara ett 
års heltidsstudier, 40 poäng.  För en teknologie doktorsexamen kan ytterligare kurser läsas 
motsvarande högst ett halvt års heltidsstudier, 20 poäng.  Inriktningen av dessa kurser är 
vanligen starkt kopplade till avhandlingsarbetets inriktning.  Alla forskarutbildningsprogram är 
individuellt utformade.   
 
Ett forskarutbildningsprogram genomförs ofta blandat med ca 20% institutionstjänstgöring, 
vilket medför att den nominella studietiden är 2,5 för licentiatexamen respektive 5 år för 
doktorsexamen. 
 
Merparten av forskningen sker i samverkan med externa intressenter vilket medför att 
doktoranderna utvecklar många kontakter inom externa forskningsorganisationer, industrier 
och andra organisationer.  Kommunikation och projektorganisation är färdigheter som krävs 
och som utvecklas vid denna projektsamverkan.  
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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: 
Magisterexamen 160 p från teknisk eller naturvetenskaplig fakultet. Inriktning bedöms av 
utgående från forskningsprojektets inriktning.  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)  
 
Prov som ingår i utbildningen 
Kurser väljs med utgångspunkt från varje doktorands behov och avhandlingsarbetets inriktning.  
Inga kurser är obligatoriska för alla doktorander. 
 
Avhandlingar kan vara monografier eller sammanläggningar av avhandling med bilagor 
(publikationer i vetenskapliga media). Alla publikationer skrivs i samverkan med handledare 
och ofta även tillsammans med andra projektdeltagare. Under forskarutbildningen kommer den 
studerande att presentera sitt arbete flera gånger, både vid interna seminarier och publika 
konferenser.  
 
Utbildningen sammansätts av kurser, 40-60 p, och eget forskningsarbete, 100-120 p. För 
utbildningens första hälft, med möjlighet till licentiatexamen, är fördelningen 20-30 p kurser 
och 50–60 p forskningsarbete. 
 
Examina  
Forskarutbildningen resulterar i licentiatexamen 80 poäng och/eller doktorsexamen 160 poäng. 
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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. 

 
 
 

 
  
 


