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Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en 
allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje 
doktorands individuella studieplan. 

Mål 
Utbildningens mål är att bibringa kunskaper och erfarenheter som gör 
den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga 
att planlägga, genomföra och publicera forskningsprojekt. 
Utbildningen skall ge en bred metodisk skolning och kunskaper om 
forskningsutvecklingen inom astronomi och astrofysik. Den skall ge 
goda insikter i aktuella problemställningar samt fördjupade kunskaper 
och erfarenheter inom någon eller några av astronomins olika grenar. 
Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i 
muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när 
det gäller svensktalande doktorander, på svenska. 

Ämnesbeskrivning 
Astronomin omfattar ett stort antal delområden av olika karaktär, 
såväl teoretiska som observationella. För närvarande astronomisk 
forskning i Uppsala universitet bedrivs huvudsakligen inom följande 
delområden: vintergatans och galaxernas fysik, stjärnornas fysik, 
kosmologi, solsystemets fysik, samt astronomisk observationsteknik 
och instrumentutveckling. Det är inom ramen för utbildningen endast 
möjligt att tränga djupare in i några av dessa områden. 

Astronomisk forskning har och har alltid haft en starkt internationell 
karaktär. En stor del av de dagens observationsmaterial är insamlat vid 
stora internationella anläggningar. Exempel på sådana är det 
Europeiska sydobservatoriet, där ett antal europeiska länder 
samarbetar och det Nordiska optiska teleskopet. Dataarkiv från 



 

satelliter, optisk och radioteleskop är av största betydelse. Teori och 
numeriska beräkningar är andra viktiga inslag. Även här sker 
forskningen företrädesvis inom ramen för internationella samarbeten. 

Information om vilka forskningsområden som är aktuella inom 
avdelningen kan fås bl.a. genom att följa seminarier och 
föreläsningsserier samt genom diskussioner med lärare i 
forskarutbildningen. Se vidare forskarutbildningssidorna vid 
avdelningens för astronomi och rymdfysik hemsidor: 
http://www.physics.uu.se/astro/sv 

 Behörighet 

Grundläggande behörighet 

Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå 
framgår av studieplanens allmänna del. 

Särskild behörighet 

Särskild behörighet har den som avlagt godkända prov på kurser i 
astronomi omfattande minst 75 högskolepoäng. Dispens kan ges i 
särskilda fall. Exempel på utbildningar som kan ge särskild behörighet 
efter dispens är civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och 
naturvetenskapligt program med inriktning mot fysik eller om hon/han 
har fått motsvarande utbildning utomlands. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i astronomi 
skall inlämna en ansökan till prefekten vid Institutionen för fysik och 
astronomi. Platser på utbildningen på forskarnivå utlyses 
internationellt och tillsätts normalt en eller två gånger per år. 
 
I samband med antagningen skall anges hur man planerar att 
finansiera såväl doktorandens personliga försörjning som dennes 
forskning. 

Utbildningens uppläggning 

För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell 
studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med 
forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten 
(på delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.  



 

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av 
doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning 
av uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. 
Betydelsefulla förändringar och eventuell oenighet om den 
individuella studieplanen skall rapporteras till prefekten eller, om så 
bedöms nödvändigt, till forskarutbildningsnämnden.  

Kurser 
Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags 
kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, 
fältstudier, etc. Kurserna ska ge bredare insikter i ämnet som 
komplement till den specialistkompetens som vinns i 
forskningsarbetet. Den individuella studieplanen för doktorsexamen 
ska innehålla: 

- Två eller tre ämnesorienterade kurser om sammanlagt 20 
högskolepoäng som motsvarar de 3 forskningsinriktningar som finns 
vid avdelningen (A): planetsystemets fysik, stjärnornas fysik, 
galaxernas fysik och kosmologi; varje sådan kurs ska vara på en 
miniminivå av 5 högskolepoäng och av relativt bred karaktär. 

- Fyra kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng av 
forskningsmetodologisk karaktär (M) gällande t ex 
observationsteknik, numerisk hydrodynamik, strålningstransport, 
statistisk astronomi, numeriska metoder i astronomi, etc. eller 
specialiserade astronomiska/astrofysikaliska frågeställningar (S), t ex 
kurser om kometfysik, solfysik, kosmogoni, stjärnutveckling, 
supernovor, aktiva galaxer, galaxbildning, partikelastrofysik, etc. 
Både M- och S-kurser ska vara representerade i studieplanen. 

- En fysik, matematik eller data kurs (F) om minst 5 högskolepoäng, t 
ex givna inom den samordnade utbildningen på forskarnivå vid 
Uppsala universitet och en 5-högskolepoängskurs av mer valfri 
karaktär, t ex vetenskapsteori, astronomins historia eller 
presentationsteknik. 

Anm: Andra kurser, t ex från andra lärosäten eller ämnen, kan i vissa 
fall tillgodoräknas av examinator. 

Fordringar för doktorsexamen 
För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår 
i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels 



 

godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen 
omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav 
avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen 
omfattar minst 60 högskolepoäng.  

Fordringar för licentiatexamen 
En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng 
(två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna 
fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i 
etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier 
om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 40 
högskolepoäng.  

Övrigt 
Under de första månaderna ges den forskarstuderande möjligheten att 
aktivt följa arbetet inom alla forskargrupper vid avdelningen för 
astronomi och rymdfysik. Inom området för någon av 
forskargrupperna skall hon/han dessutom ges möjlighet att delta i 
genomförandet av ett projekt under intensiv handledning. Detta avses 
underlätta valet av ämne för avhandlingen. 

Under hela utbildningen är det av största vikt att den studerande håller 
sig underrättad om den aktuella forskningen inom alla delar av 
astronomin. Detta sker genom studier av tidskrifter och deltagande i 
seminarier. Hon/han bör även uppmärksamma den forsknings- och 
undervisningsverksamhet som bedrivs i astronomi och astrofysik, i 
rymdfysik och i angränsande ämnen, särskilt fysik, vid andra 
institutioner. 

Värdet av en doktorsexamen i astronomi på arbetsmarknaden beror 
inte bara på vad som ingår i den utan även på under studietiden 
erhållen erfarenhet av institutionsarbete samt på de 
tillämpningsområden som utbildningen givit djupgående kunskaper 
om, som t.ex. programmering och datorteknik, tillämpad fysik och 
statistik. 


