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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 
Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet 
skall forskarutbildningen ge ytterligare insikter inom ämnets viktigare 
delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde. Genom 
handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras väl 
förberedd för en kritisk och självständig forskningsverksamhet eller 
för annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på djupgående 
ämnesinsikt och forskningskunnande.  
 
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 
Inom ämnet tillämpad kärnfysik bedrivs utåtriktad grundforskning, 
dvs grundforskning motiverad och inspirerad av en frågeställning 
utanför själva kärnfysiken, samt mer renodlat teknisk forskning. 
Exempel på frågeställningar är energiproduktion, medicin, mätteknik, 
sambandet mellan neutronbestrålning och strukturförändringar i 
material och påverkan på elektronik. Neutroner spelar en central roll 
inom många och viktiga tillämpningar av kärnfysik, och det ger viss 
tyngdpunkt i utbildningen på neutroners växelverkan. Den 
neutronfysikforskning som bedrivs inom ämnet är mestadels 
experiment med teoretiska inslag som sträcker sig från 
modellberäkningar till modellutveckling baserad på elementär 
kunskap om materiens struktur och neutroners växelverkan. 



 

Neutronfysikens tekniska aspekter är också betydelsefulla. Vidare är 
detektion av nukleära processer centralt inom ämnet. Förutom 
neutrondetektion är detektion av gammastrålning ett viktigt område, 
då många tillämpningar baseras på gammadetektion. 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Tillämpas kärnfysik 
har den som avlagt godkända prov på kurser i fysik eller på kurser 
inom för inriktningen relevanta områden omfattande minst 90 
högskolepoäng eller som utom landet förvärvat motsvarande 
kunskaper. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i fysik med 
inriktning mot tillämpad kärnfysik skall inlämna en ansökan till 
prefekten vid Institutionen för fysik och astronomi. Platser på 
utbildningen på forskarnivå tillsätts normalt tre 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. De kurser som ingår i den individuella studieplanen 
kan dels hämtas bland kursutbudet inom Uppsala universitet, dels 
genom deltagande i kurser vid andra lärosäten samt vid 
specialistkurser av typen sommarskolor. 
 
Tillgodoräknande av kurser avgörs av handledare i samråd med 
forskarutbildningsansvarig professor. 
 
Kursutbudet revideras fortlöpande. Då inriktningen på forskningen 
inom ämnet varierar kraftigt mellan olika avhandlingsarbeten anges 
inga obligatoriska kurser. Dock bör grundläggande kurser i 
kärnkraftsteknologi finnas med i utbildningsplanen om inte särskilda 
skäl föreligger, eftersom kärnkraftsteknologi är den i särklass 
viktigaste samhällstillämpningen av kärnfysik. Exempel på en lämplig 
kurs är institutionens kurs i kärnkraftteknik vilken ges i samarbete 
med kärnkraftsindustrins utbildningsbolag. 

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 30 
högskolepoäng.  

Övrigt 
Forskning i fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik bedrivs i ett 
omfattande internationellt samarbete och förutsätter ett omfattande 



 

globalt informationsflöde. Det är nödvändigt att doktoranden kan 
tillgodogöra sig vetenskapliga texter på engelska. 
 
  


