
 

Studieplan för utbildning på forskarnivå 

Beräkningsvetenskap  

Beräkningsvetenskap med inriktning mot 
numerisk analys 
 
Scientific Computing 
Scientific Computing with specialization in Numerical Analysis 
 
TNBEVE00 (Beräkningsvetenskap) 
TNBEVE01 (Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk 
analys) 
 
Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
(forskarutbildningsnämnden) 2008-07-02 och reviderad 2018-05-17. 
 
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 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 
Beräkningsvetenskapens studieobjekt är de metoder som behövs för 
att utföra kvalificerade datorberäkningar. Det handlar dels om 
numerisk analys, det vill säga om utveckling och analys av numeriska 
metoder för effektiv beräkning av lösningar till problem formulerade 
som matematiska modeller, dels om beräkningsmodeller och -metoder 
för dataanalys, dels om studier av sådana algoritmer och tekniker, 
inklusive programvaruaspekter, som behövs för effektiv 



 

implementering av beräkningsmetoder på plattformar för 
högprestandaberäkning. Fokus är på metodutveckling, men det finns 
en nära koppling till olika tillämpningar. Ämnet beräkningsvetenskap 
är tvärvetenskapligt och har gränsytor mot matematik, datavetenskap 
och tillämpningsämnen, huvudsakligen inom naturvetenskap och 
teknik. Examensbenämningen är normalt "beräkningsvetenskap". För 
de doktorander vars forskning särskilt betonar utveckling och analys 
av numeriska metoder erbjuds även examensbenämningen 
"beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys". 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i 
beräkningsvetenskap och beräkningsvetenskap med inriktning mot 
numerisk analys har den som avlagt godkända prov inom för ämnet 
beräkningsvetenskap relevanta områden omfattande minst 90 
högskolepoäng. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i 
beräkningsvetenskap och beräkningsvetenskap med inriktning mot 
numerisk analys skall inlämna en ansökan till prefekten vid 
Institutionen för informationsteknologi. Platser på utbildningen på 
forskarnivå tillsätts normalt ett par gånger per år. I samband med 
antagningen skall anges hur man planerar att finansiera såväl 
doktorandens personliga försörjning som dennes forskning. 
 
Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska examensbenämning 
anges i ansökan. Utbildning på forskarnivå inom beräkningsvetenskap 
och beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys ska, 
enligt beslut (TEKNAT 2012/215), leda fram till teknologie alternativt 
filosofie licentiat-/doktorsexamen. 
 
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.  
 
För doktorsexamen ska kurser motsvarande normalt 70–90 
högskolepoäng ingå. Det exakta poängtalet anges i den individuella 
studieplanen. För licentiatexamen ska kurser om 40 högskolepoäng 
ingå. 
 
Kursdelen av forskarutbildningen bidrar till uppfyllelse av mål för 
examina på forskarnivå enligt Högskoleförordningen. Det gäller 
särskilt, men inte enbart, mål relaterade till ”Kunskap och förståelse”. 
För uppfyllelse av övriga mål sker träning och utvärdering enligt 
lärlingsmodell samt genom deltagande i seminarier, konferenser, etc, 
inom ramen för avhandlingsdelen av utbildningen. 
 
Det förutsätts att samtliga kurser är på forskarutbildningsnivå. Vissa 
kurser från grundnivå och avancerad nivå av betydelse för 
utbildningen på forskarnivå i beräkningsvetenskap och 
beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys får efter 
handledarens beslut tillgodoräknas i doktorsexamen. Sådant 
tillgodoräknande sker med stor restriktivitet och får inte avse sådana 
kurser som redan har inhämtats och legat till grund för beslutet om 
antagning till utbildningen på forskarnivå. 
 
Kursutbud och litteraturkursens innehåll revideras fortlöpande. Vid 
upprättande av doktorandens individuella studieplan skall följande 



 

beaktas vad gäller kursdelen: 
 
• Ämnesspecifik bredd: Bland de ingående kurserna måste finnas 
sådana som med tillräcklig bredd behandlar numeriska metoder för 
olika typer av matematiskt formulerade Vidare skall kursdelen ha 
inslag från de delar av beräkningsvetenskap som gränsar mot 
datavetenskap, exempelvis algoritmer och programmeringsteknik för 
implementering på plattformar för högprestandaberäkning. Dessutom 
är det önskvärt med någon kurs i ett tillämpningsämne inom till 
exempel teknik eller naturvetenskap. Denna del av utbildningen bör 
normalt omfatta ca 30 högskolepoäng. 
 
• Ämnesspecifik fördjupning: Kursdelen skall ge fördjupning inom de 
aspekter av beräkningsvetenskap som doktorandens forskning särskilt 
inriktas emot. Här kan med fördel ingå individuella läskurser, där 
doktoranden läser litteratur som behövs i avhandlingsarbetet. Denna 
del av utbildningen skall omfatta minst 20 högskolepoäng. 
 
• Övriga perspektiv: Ett ytterligare syfte med kursdelen är att ge andra 
perspektiv på forskningen än de rent ämnesspecifika. Kurs i 
forskningsetik (om minst 2 högskolepoäng) är obligatorisk för 
licentiat- och doktorsexamen. Högskolepedagogisk utbildning är 
obligatorisk för doktorander som undervisar inom grundnivå eller 
avancerad nivå. Det är även önskvärt med kurs i vetenskapsfilosofi. 
Därtill kan exempelvis ingå kurser som ger kompletterande kunskaper 
i matematik och datavetenskap samt kurser som förbereder för 
verksamhet i industrin. 
 
• Självständighet: Vissa kurspoäng måste avse material som inhämtas 
i sin helhet genom självständiga litteraturstudier, utan stöd av 
organiserad undervisning i kursliknande form. 
 
För doktorander som önskar examensbenämningen 
”beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys” krävs att 
avhandlingsprojektet avser numerisk analys och att minst 40 
högskolepoäng i kursdelen avser numerisk analys. Vidare krävs att 
kursdelen dels ger kännedom om aktuellt forskningsläge inom det 
område av numerisk analys som avhandlingsarbetet berör, dels ger 
kunskaper på forskarutbildningsnivå om etablerade metoder och 
tillhörande teori för numerisk lösning av ordinära 
differentialekvationer och partiella differentialekvationer samt om 
numerisk lineär algebra.  



 

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 70 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 40 
högskolepoäng. 

Övrigt 
Om doktoranden inte avlägger licentiatexamen ska istället ett 
halvtidsseminarium ges, som annonseras inom institutionen med minst 
två veckors framförhållning. Halvtidsseminariet ska bestå av en 
presentation om ca 45 minuter där doktoranden ska formulera sitt 
vetenskapliga problem, översiktligt presentera sin forskning, dess 
metodik och uppnådda resultat, samt planerad forskning, på ett sätt 
som är tillgängligt för åhörare med bakgrund inom 
beräkningsvetenskap. I seminariet ska en extern granskare delta. Efter 
presentationen följer en vetenskaplig diskussion där externa 
granskaren och övriga åhörare ger återkoppling. 


	Studieplan för utbildning på forskarnivå
	Beräkningsvetenskap
	Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
	Mål
	Ämnesbeskrivning
	Behörighet
	Grundläggande behörighet
	Särskild behörighet

	Antagning
	Utbildningens uppläggning
	Kurser
	Fordringar för doktorsexamen
	Fordringar för licentiatexamen
	Övrigt


