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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 
Genom handledning och avhandlingsarbete skall den studerande göras 
väl förberedd för att självständigt bedriva forskning på vetenskaplig 
grund. Studeranden skall efter genomförd utbildning vara väl 
förtrogen med vetenskapliga metoder inom ämnesområdet, ha uppnått 
ett kunskapsdjup inom det sepcifika området för avhandlingen och en 
bred kunskap inom ett vidare angränsande kunskapsområde, vilket 
också kan omfatta kunskap om praktiska tillämpningar i näringsliv 
och samhället i övrigt. Doktoranden ska kunna kritiskt granska egna 
och andras vetenskapliga arbeten och kunna presentera sina arbeten 
både i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska och 
även på svenska i de fall doktoranderna är svensktalande. 

Ämnesbeskrivning 
Inom jonfysiken studeras snabba joners och fotoners växelverkan 
med materia på atomär och molekylär nivå. Forskningen omfattar, vid 
sidan av de fysikaliskt grundläggande undersökningarna, även 
tillämpningar inom olika masspektrometriska analysmetoder. Studier 
av jonbildning och jonfragmentering, instrument och metodutveckling 
samt experimentella och teoretiska studier av joninduserad  
nanostrukturering, materialmodifiering och spårämnesanalys,  
är exempel på verksamheter inom ämnet. Forskningsprogrammet har 
en tydlig tvärvetenskaplig inriktning.  Forskningen är nära knuten till 
en 5 MV tandemaccelerator och en 350 kV högströmsjonimplanter. 
Större pågående delprojekt inom jonfysiken är 
• Acceleratormasspektrometri för datering och allmän 
spårämnesanalys  inom arkeologi, geologi och oceanografi. 



 

• Acceleratorbaserad elementanalys med djupprofilering av 
bl.a. halvledarmaterial och  "first wall" i Tokamak fusionsreaktorer. 
• Joninducerad materialmodifiering och nanostrukturering, speciellt 
studeras defekter i kisel och metalloxider. 
• Metod- och instrumentutveckling av ultra-känsliga 
detektionsmetoder inom farmaci och medicin i samarbete med 
högskolor och industri. 
 
Information om vilka forskningsområden som är aktuella inom 
avdelningen för jonfysik kan fås bl.a. genom att följa seminarier och 
föreläsningsserier samt genom diskussioner med lärare i 
forskarutbildningen och professorerna i ämnet. 
(www.angstrom.uu.se/ionphysics/) 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Fysik med 
inriktning mot jonfysik 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 skall 
inlämna en ansökan till prefekten vid Institutionen för fysik och 
astronomi.  
  
I samband med antagningen skall anges hur man planerar att 
finansiera såväl forskningen som doktorandens egen utkomst. 

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 
Kurser och litteraturstudier skall ge djupare och bredare insikter i 
ämnet som grund för och komplettering av specialistkompetensen som 
erhålls i forskningsarbetet. Av betydelse vid sidan av 
ämneskompetensens uppbyggande är kurser i metodik samt skriftlig 
och muntlig framställan i olika former.  
 
Doktorander som deltar i grundutbildningen skall genomgå 
högskolepedagogisk utbildning om inte motsvarande kunskap 
inhämtas på annat sätt. 
 
Doktorander inom ämnet rekommenderas att läsa kursen Scientific 
Writing 1p och Introduction to Ångström Laboratory for new PhD 
students 2p. 
 
Övriga kurser som ingår i den individuella studieplanen kan dels 
hämtas bland fristående kurser främst på avancerad nivå, bland  
gemensamma forskarutbildningskurser vid Uppsala universitet eller 
för ämnet relevanta kurser vid andra lärosäten. 
 
Kursutbud och litteraturkursens innehåll revideras fortlöpande. 
 

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 40 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 
      
  


