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Ämnesområde 
Polymera konstruktionsmaterial i sin moderna form är ett vetenskapsområde som i samspel 
med andra närliggande områden utgör förutsättningen för tillverkning och 
funktionsbestämning hos dagens och framtidens avancerade polymerbaserade kompositmaterial 
och strukturelementer. Ämnet handlar om att studera och beskriva sambandet mellan 
kompositernas framställning – mikrostruktur- egenskaper – funktioner. Den studerar 
mekanismer och identifierar parametrar på nano- mikro- och mesonivå som styr kompositernas 
beteende, matematiskt beskriver dem med modeller som används i optimeringen av 
kompositernas prestanda. De metoder som används är experimentella, analytiska och 
numeriska. 
 
Forskarutbildningen i Polymera Konstruktionsmaterial syftar till att ge en bred allmänkunskap 
inom ämnet kombinerat med spetskompetens inom något område av speciellt intresse. 
Exempel på sådana materialkopplade områden är nanokompositer, naturmaterialbaserade 
kompositer, kompositer för rymd- och flyg- applikationer som inkluderar utveckling av 
materialmodeller, simulering av processer och förlopp osv. Tillämpningarna  är främst 
relaterade till industriell utveckling och optimering av nya produkter och projekten drivs 
regelmässigt tillsammans med industriföretag och i ramarna av stora EU projekt. 
 
Uppläggning av forskarutbildningen 
Forskarutbildningen görs vanligtvis inom ramen för en doktorandtjänst. Detta innebär att minst 
80 % av tiden ägnas åt kurser och forskningsprojekt enligt en individuell studieplan. Övrig tid 
tas i anspråk för undervisning eller annan institutionstjänstgöring. I doktorsexamen ingår totalt 
160 poäng, motsvarande fyra års heltidarbete, varav 50-60 poäng utgörs av kurspoäng och 100-
110 av avhandlingspoäng. Vid 80 poäng avläggs licentiatexamen i vilken det ingår 30 
kurspoäng och en uppsats omfattande 50 poäng. Kurserna är dels lärarledda och dels egna 
läskurser. 
 
Forskningsarbetet är självständigt med eget ansvar men handledningen ges, speciellt i början av 
utbildningen. Rapporteringen av forskningen sker via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och 
föredrag vid vetenskapliga konferenser.  
 
Avhandlingen kan antingen vara en monografi eller en sammanläggning av ett antal 
vetenskapliga artiklar. För licentiatavhandlingen krävs det vanligtvis 2-3 artiklar och för 
doktorsavhandlingen 4-6 artiklar. 
 
För varje doktorand upprättas en individuell studieplan (enligt fastställd mall) som årligen följs 
upp av handledare, doktorand och prefekt gemensamt.  
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Behörighet/Urval 
Grundläggande behörighet: 
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc)  
 
Särskild behörighet: 
Civilingenjörsexamen 180 p eller teknologie magisterexamen 160 p med inriktning lämplig för 
forskningsprojektet. 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 
I doktorsexamen ingår totalt 50-60 kurspoäng.  Efter cirka halva tiden avläggs licentiatexamen i 
vilken det ingår 30 kurspoäng. Poängen inhämtas från kurser. Kurserna är dels lärarledda och 
dels egna läskurser. De obligatoriska kurserna omfattar 30 poäng och resten är valbara och 
beror på avhandlingens specifika innehåll. Kurser betraktar kompositernas mekanik, 
materialmodeller inklusive viskoelastisk beteende, skademekanik, avancerade experimentella 
metoder och tillverkningsmetoder. Vilka kurser som ingår i utbildningen fastställs i den 
individuella studieplanen. 
 
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. 

 
 
 


