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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 utbildningen på forskarnivå 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 forskarverksamhet eller 
för annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på djupgående 
ämnesinsikt och forskningserfarenhet. 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 
Kvantkemi är läran om den inre strukturen och dynamiken hos 
atomära och molekylära system formulerad och beräknad på 
kvantteorins grundvalar. Teoretisk kemisk fysik, beräkningskemi och 
teoretisk atom- och molekylfysik är närliggande benämningar som 
avspeglar väsentliga delar av verksamheten. 
 
Forskningen vid avdelningen för kvantkemi spänner från 
grundläggande teoriutveckling till mer tillämpade kvantkemiska 
beräkningar på speciella system. Förutom kvantmekanik utnyttjas 
även metoder baserade på statistisk och/eller klassisk mekanik. Nära 
kontakter med utvecklingen inom numerisk analys och 
beräkningsfysik samt en omfattande användning av högpresterande 
datorer präglar forskningen. 
 



 

Inom kvantkemin intar elektronstrukturberäkningar en central roll. 
Molekylers struktur och egenskaper beräknas med hjälp av kraftfulla 
datorer och avancerade beräkningsprogram, där Coulombväxelverkan 
mellan partiklarna spelar en självklar roll, men där ibland också annan 
växelverkan, t ex den svaga och starka (kärn)växelverkan, inkluderas. 
 
Möjligheten att med hjälp av beräkningar förutsäga många olika typer 
av molekylära egenskaper har gjort den tillämpade kvantkemin till ett 
allt viktigare instrument inom vitt skilda forskningsområden som t.ex. 
molekylfysik, fysikalisk kemi, organisk kemi och biokemi. Många 
kvantkemister arbetar i nära samarbete med experimentella grupper i 
fysik eller kemi, där beräkningar ofta är oumbärliga för att tolka 
observerade data. Laserspektroskopi, fotoelektronspektroskopi och 
elektronspinnresonans är exempel på experimentella metoder som ofta 
kompletteras med beräkningar för att fördjupa förståelsen av de 
studerade systemen. 
 
Aktuell forskning är inriktad mot bl a molekyler på metalloxidytor, 
egenskaper och reaktioner hos fria radikaler, stereospecifika 
omlagringar i lösning, och s k exotiska molekyler, där en eller flera 
elektroner bytts ut mot t ex muoner eller positroner, eller där 
antiatomer växelverkar med vanlig materia. I samarbete med 
experimentalister utvecklas teoretiska metoder för att beskriva 
tidsutveckling och sönderfall av både isolerade molekyler och 
molekyler i lösning, för att få en bättre förståelse av vad som händer 
under en kemisk reaktion. Tidsberoende fenomen studeras genom 
omfattande datorsimuleringar. 
 
Vid avdelningen studeras också fundamental kvantmekanisk teori för 
att kunna förklara och förstå nya experimentella resultat inom t.ex. 
interferometri, kvantinformationsteori, m.m., samt vad som händer i 
gränsen där de kvantmekaniska och klassiska formuleringarna möts. 
En annan gräns utgörs av den s.k. mesoskopiska nivån där det 
mikroskopiska området övergår i den makroskopiska. Koherenta 
fenomen hos kalla atomer eller i supraledande material och 
egenskaper hos kalla atomer och molekyler nära ytor är exempel på 
viktiga mesoskopiska processer av både fundamental och teknologisk 
betydelse. 
 
Aktuell information om forskningsområdena kan fås via hemsidan för 
avdelningen för kvantkemi (http://www.kvac.uu.se). 
 
 



 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Kvantkemi 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 kvantkemi skall inlämna en ansökan till prefekten vid 
Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi. Platser på utbildningen 
på forskarnivå tillsätts normalt 1-2 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 fristående kurser i fysik på avancerad nivå, dels 
från utbudet av doktorandkurser. Beroende på forskningens inriktning 



 

kan, i samråd med handledaren, även kurser från närliggande 
ämnesområden, t ex kemi, matematik eller datavetenskap, väljas. 

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.  
 


