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Ämnesområde 
Forskningsområdet Datorkommunikation behandlar design, utveckling och analys av 
nätverksbaserade kommunicerande system. Studierna behandlar bl a nätverksarkitektur, 
routing, operativsystem, programkonstruktion, algoritmer, data strukturer, prestandaanalys och 
simulering. 
 
Uppläggning av forskarutbildningen 
Utbildning till doktorsexamen omfattar fyra års heltidsstudier (160 poäng) av vilka 80-120 
poäng är avhandlingspoäng. Kursdelen utgör vanligtvis 30-40 % av utbildningen, den exakta 
procentsatsen beror på studentens bakgrund och forskningsarbetets utformning. För 
licentiatexamen krävs 80 poäng av vilka 40-60 poäng är forskningspoäng.  
 
Forskningsarbetet kommuniceras med vetenskapssamhället och industrin genom artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter samt vid vetenskapliga och industriella konferenser.  
 
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  
Civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande (minst 160 poäng), företrädesvis 
inom datateknik, elektroteknik eller närliggande område. 
 
Urval:  
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc)  
Vid urvalet läggs även vikt vid personliga egenskaper som exempelvis förmågan till teknisk 
kommunikation. Meriterande är även breda grundläggande kunskaper inom ämnet. 
 
Prov som ingår i utbildningen 
Kurser ska fastställas i doktorandens individuella studieplan. 
 
Examina  
Forskarutbildningen resulterar i licentiatexamen och/eller doktorsexamen. 
Det rekommenderas att studenterna tar ut licentiatexamen som ett delmål mot doktorsexamen. 
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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. 

 
 
 

  
 


