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Ämnesområde Fysik 
Forskarutbildning i fysik kan bedrivas inom de flesta av fysikens delområden. Grovt sett kan 
avdelningens forskning indelas i de två profilområdena “rymden” och “material”. Inom 
rymdområdet ligger tonvikten inom teoretisk astrofysik, med delprojekt även om teoretisk 
partikelfysik och kvantfysik. På materialsidan finns experimentell forskning om framförallt 
kolbaserade material och biofysikaliskt intressanta material och objekt - av storleksordningen 
nanometer. Den bedrivs med hjälp av avancerade mät- och analysinstrument. På den teoretiska 
sidan handlar materialforskningen om studier och simulering av fasta materials egenskaper, t ex 
supraledning och magnetiska fenomen. I gränsområdet mot energiteknik studeras sambandet 
mellan biobränslens och kols kemiska och fysikaliska egenskaper och oönskade miljöutsläpp vid 
deras förbränning. 
 
Uppläggning av forskarutbildningen 
Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier (160 poäng). Den önskvärda formen för detta är 
en anställning som doktorand med minst 80 % tid för forskarutbildningen under fem år. Upp 
mot 20 % av tiden ägnas då åt allmänna institutionsgöromål, vanligen undervisning inom 
universitetets grundutbildning. Licentiatexamen avläggs efter ungefär halva tiden. 
 
Utbildningen består av forskning samt kurser enligt en individuell studieplan. Forskningen för 
licentiatexamen utgör cirka 40 poäng och för doktorsexamen 100 poäng (motsvarande lika 
många veckors heltidsarbete). 
 
I kursdelen ingår framförallt ämnesspecifika kurser, men även kurser. Deltagande i 
internationella sommarskolor och konferenser kan inräknas i antingen kursdelen eller 
forskningsdelen av utbildningen, beroende på innehållet och doktorandens eget engagemang. 
 
Forskningen rapporteras i artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter med 
refereebedömning, eller i tryckta rapporter från internationella konferenser där doktoranden 
deltagit och hållit ett föredrag. 
 
I slutet av studierna sammanfattas forskningen i en doktorsavhandling, respektive 
licentiatuppsats, oftast av sammanläggningskaraktär, där de publicerade artiklarna utgör 
grunden. Även opublicerade artiklar kan ingå, men ska vara av sådan kvalitet att de kan 
bedömas bli accepterade för publicering. Det är något lägre krav på innehållet i 
licentiatavhandlingen, men materialet ska vara så vetenskapligt relevant att det kan utvecklas till 
en doktorsavhandling efter ytterligare forskning. 
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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: 
Akademisk examen 160 poäng med huvudämnet fysik alternativt teknisk fysik. 
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)  
Sökande till forskarstudier kommer att intervjuas, och stor vikt läggs vid prestations- och 
samarbetsförmåga, intresse, motivation och språkkunskaper samt genomsnittsbetyg från 
grundutbildningen. Det ges förtur till sökande som vill avlägga doktorsexamen, jämfört med 
dem som har licentiatexamen som slutmål. 
 
Prov som ingår i utbildningen 
Inom licentiatexamen ska ingå 30-40 kurspoäng, och inom doktorsexamen 60-80 kurspoäng. 
Kurserna väljs helt individuellt i samråd med handledarna, och merparten innebär självstudier 
och individuellt vald form för kursexaminationen. Vilka kurser som ingår fastställs i den 
individuella studieplanen.  
 
Examina  
Forskarutbildningen resulterar i licentiatexamen 80 poäng och/eller doktorsexamen 160 poäng. 
Licentiatexamen 80 poäng förutsätts som delmål inom utbildningen till doktor. 
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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. 

 
 


