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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 teoretisk fysik 
skall forskarutbildningen ge ytterligare insikter inom fysikområdets 
viktigare delar samt fördjupade kunskaper inom teoretisk fysik. 
Genom handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras 
väl förberedd för en kritisk och självständig forskningverksamhet eller 
för annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på metodologiskt 
tänkande, djupgående teoretisk insikt och forskningserfarenhet. 
Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i 
muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska, och när 
det gäller svensktalande doktorander, på svenska. 
 
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 
Vid avdelningen för teoretisk fysik sker huvuddelen av forskningen 
inom områdena strängteori, kvantfältteori, teoretisk partikel och 
astropartikelfysik, dynamiska system, matematisk fysik och 
kondenserade materien teori. 

Forskningen inom strängteorin behandlar kvantgravitation, fysik 
bortom standardmodellen och existensen av extra dimensioner. Inom 
kvantfältteorin och matematiska fysiken omfattar forskningen 
geometrin hos kvantfält samt konforma och topologiska teorier. Här 



 

bedrivs även forskning med tillämpningar inom kondenserade 
materiens fysik. Inom den teoretiska partikel- och astropartikelfysiken 
är forskningen koncentrerad till studier av standardmodellen och dess 
konsekvenser för det nyfödda universum. Inom teorin för dynamiska 
system är verksamheten koncentrerad till studier av modeller med 
både kaotiska och integrerbara beteenden, med tillämpningar på 
kvantteorin för integrerbara och icke integrerbara system, som också 
kan tillämpas för studier av vissa biologiska system. 
 
Information om vilka forskningsområden som är aktuella inom 
institutionen för kan fås via www.teorfys.uu.se. 

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 
fysik eller teoretisk fysik omfattande minst 90 högskolepoäng eller på 
kurser inom för teoretisk fysik relevanta områden omfattande minst 90 
högskolepoäng eller som utom landet förvärvat motsvarande 
kunskaper. 
 
Exempel på utbildningar som ger särskild behörighet är: 
Naturvetarprogrammets fysikinriktning  
Teknisk fysik, inriktning tillämpad fysik 
Lärarprogrammets fysikinriktning-specialisering 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i teoretisk 
fysik skall inlämna en ansökan till prefekten vid Institutionen för fysik 
och astronomi. Platser på utbildningen på forskarnivå tillsätts normalt 
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. Flertalet av de kurser som ingår i den individuella 
studieplanen kan hämtas från fysiksektionens samordnade utbud av 
forskarutbildningskurser eller från matematiska institutionen utbud, 
och väljs i samråd med handledaren. 
 
Kursutbudet revideras fortlöpande. Ett urval bland kurser som ingår 
är: Kvantfältteori I och II, Symmetrier i Fysiken, Fysikens 
matematiska metoder II, Statistisk fysik, Supersymmetri, Strängteori. 

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.  


