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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 
förberedas för en självständig och kritisk yrkesroll inom områden med 
höga krav på en djup ämneskunskap och ett stort 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 
Polymerkemi behandlar makromolekylers syntes, struktur och 
egenskaper. Ämnet har klara gränsytor till ämnesområden som 
organisk kemi, bioorganisk kemi, fysikalisk kemi och 
materialvetenskap och finner användningsområden alltifrån 
plastmaterial och målarfärg för dagligt bruk till avancerad 
informationsteknologi och medicin.  
 
På Ångströmlaboratoriet i Uppsala studeras speciellt polymerer 
avpassade för användning i människokroppen.  



 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildningen på forskarnivå i polymerkemi har 
den som avlagt godkända prov på kurser i kemi eller kurser inom för 
ämnet relevanta områden omfattande minst 90 högskolepoäng eller 
som utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  
 
Exempel på utbildningar som ger särskild är magisterprogram i kemi, 
masterprogram i kemi och den materialkemiska inriktningen av 
civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, med minst 90 högskolepoäng 
inom inriktningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i 
polymerkemi krävs att den sökande bedöms ha den förmåga som 
behövs för att klara utbildningen. Bedömningen av denna förmåga 
görs av prefekten i samråd med forskarutbildningsansvarig professor, 
programansvarig professor och handledarna i ämnet. 
 
Forskningen i polymerkemi bedrivs i ett omfattande internationellt 
samarbete och förutsätter ett omfattande globalt informationsflöde. 
Det är därför nödvändigt att den sökande kan tillgodogöra sig texter 
på engelska. 
 
Den som önskar bli antagen till utbildningen och inte uppfyller 
villkoren för särskild behörighet kan åberopa detta som skäl till förtur 
vid ansökan till kompletterande utbildning.  

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i polymerkemi 
skall inlämna en ansökan till prefekten vid institutionen för materialkemi. 
Platser på utbildningen på forskarnivå tillsätts normalt flera 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. 
 
Kursdelen för doktorsexamen bör omfatta minst 60 högskolepoäng 
och kan inhämtas från kurser inom den grundläggande utbildningen 
förutsatt att de inte ingår i behörighetskraven.  
 
Obligatoriska kurser  
Forskningsmetodik (10 högskolepoäng) 
En termins introduktion till doktorsarbetet, omfattande: Litteraturstudier, 
inledande experimentellt arbete, och tentamen för handledaren sker som 
presentation av framtagen studieplan i form av öppet seminarium.  
Polymerkemi (15 högskolepoäng) 
Forskningsetik 
 
Exempel på valfria kurser, finns nedanstående.  
Biomaterial  
Organisk syntes  
NMR-spektroskopi  
Makromolekylers fysikaliska kemi  
Yt- och kolloidkemi  
Avancerad organisk kemi  
Molekylär mekanik  
Mikroskopi: SEM, AES, TEM etc.  
Ljusspridning  



 

Valet av valfria kurser görs med hänsyn till den studerandes 
forsknings- och intresseriktning 

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 20 
högskolepoäng.  
 


