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För varje ämne där forskarutbildning anordnas skall det finnas en allmän studieplan, som fakultetsnämnden 
fastställer. Högskoleförordningen 8 kap 6 § (1998:80). 
 
Forskarutbildningen regleras av Högskolelagen, Högskoleförordningen samt lokala regler och riktlinjer för Luleå 
tekniska universitet som återfinns i Handbok för forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
(http://www.luth.se/admin/tfn/policy/Studiehand_foutb.pdf). 
Delegationsordning vid Luleå tekniska universitetet (http://www.luth.se/i/). 
 
 

 

 

Allmän studieplan för forskarutbildning  
i  

Mineralteknik 
 
 
Ämnesområde  
Mineralteknik omfattar teknik för nyttiggörande och förädling av mineralresurser och 
restprodukter samt tillhörande miljöfrågor.  Malmmineral, industrimineral och mineralbränslen 
behandlas med olika processer och enhetsoperationer. Såväl metallurgiska restprodukter och 
restprodukter från mineralutvinning som olika industri- och konsumentprodukter behandlas. 
 
Uppläggning 
Forskarutbildningen i Mineralteknik sammansätts av moment av teoretisk och praktisk natur 
samt träning i reflekterande verksamhet avseende arbetet med dessa moment. Här ingår även 
samverkan med omgivande samhälle. 
 
Utbildningen omfattar 4 års heltidsstudier (160p). Ett vanligt tempo är 5 års studier med 80 % 
tidsomfattning, vilket medger ett rimligt engagemang i näraliggande uppgifter, t ex 
undervisning. Lägre tidsomfattning än 50 % bör undvikas. 
 
Utbildningen sammansätts av kurser, ca 40 p, och eget forskningsarbete (med tillhörande 
rapportering), ca 120 p. Vanlig fördelning är 20 p kurs och 60 p forskningsarbete för 
utbildningens första hälft och 20 p kurs och 60 p forskningsarbete för utbildningens andra hälft. 
 
Forskningsarbetet rapporteras i normalfallet via artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Dessa artiklar 
utgör stommen i licentiatuppsatsen resp. doktorsavhandlingen. 
 
Behörighet/urval 
Antagningsordning för forskarutbildning  
(http://www.luth.se/admin/tfn/policy/Studiehand_foutb.pdf). 
 
För att antas som forskarstuderande i Mineralteknik  krävs grundläggande högskoleutbildning 
om 120 p. Vidare ska den sökande ha kunskaper motsvarande Mineralteknik huvudkurs (f n 
KMM007 vid LTU). 
 
Förutom urvals- och antagningskriterier i HF och vid LTU, kan önskemål om en vältäckande 
kompetens vid Avdelningen för Mineralteknik påverka urvalet. 
 
Examina 
Avdelningen eftersträvar att de forskarstuderande avlägger doktorsexamen. Avdelningen 
rekommenderar att även licentiatexamen avlägges. 
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