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Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
(forskarutbildningsnämnden) 2008-07-02, reviderad 2016-11-09 

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 studier på forskarnivå ge kompetens som ligger vid forskningens 
frontlinjer inom ämnesområdet.  Utbildningen skall även ge kunskaper 
inom minst ett tillämpningsområde för bioinformatik.   

Under utbildningen ska doktoranden genom aktivt deltagande i 
forskningen, kurser och utförande av avhandlingsarbete under 
handledning uppnå en betydande teoretisk ämneskompetens samt 
omfattande praktisk kompetens i ämnet. 

Den som erhållit doktorsexamen skall kunna självständigt planera och 
genomföra forskningsprojekt inom ämnet bioinformatik. Förutom i 
den akademiska miljön skall doktorn kunna svara för forsknings- och 
utvecklingsarbete inom t.ex. hälsovården och näringsliv. Dessutom 
ska utbildningen leda till att doktoranden aktivt deltar i den 
vetenskapliga diskussionen. 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. 

Den som erhållit licentiatexamen skall ha erfarenhet av självständigt 
forskningsarbete och ha nått den ämnesmässiga och metodologiska 
kompetens som erfordras för aktivt deltagande i forskningsprojekt 
inom den valda inriktningen, samt vara kapabel att kritiskt förhålla sig 
till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnet. 
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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 
Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt ämne där datavetenskapliga, 
matematiska, statistiska och reglertekniska metoder och teorier 
används för att modellera komplexa biologiska system. 
Bioinformatiken täcker ett brett forskningsområde; från hypotesdrivna 
datorbaserade undersökningar av biologiska problem med hjälp av 
experimentella eller simulerade data där huvudmålet är upptäckt och 
utveckling av ny biologisk kunskap, till utveckling av algoritmer och 
teorier, modelleringsmetoder och statistiska tekniker för att lösa 
teoretiska och praktiska problem i samband av hantering och analys av 
biologiska data. Bioinformatiken möjliggör utveckling av datarik 
forskning inom livsvetenskaperna samt stimulerar till nyutveckling 
inom datavetenskap, matematik, beräkningsvetenskap och andra 
stödjande discipliner.  

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
För utbildning på forskarnivå i bioinformatik gäller att den som antas 
skall ha godkänt resultat på kurser inom relevanta områden 
omfattande minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Däri ingår att 
vara väl förtrogen med teorin inom den aktuella inriktningen genom 
kurser på avancerad nivå samt att ha genomfört ett examensarbete 
med relevant inriktning.  

Särskild behörighet har även den som utomlandet förvärvat 
motsvarande kunskaper.   

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i 
bioinformatik skall inlämna en ansökan till styrelsen vid Institutionen 
för cell- och molekylärbiologi (ICM). Platser på utbildningen på 
forskarnivå tillsätts flera gånger per år. 
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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 och studierektor för 
forskarutbildning vid ICM. 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 
Kurserna ska ge djupare och bredare insikter i ämnet som komplement 
till den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet.  

Kursdelen kan bestå av vetenskapliga kurser, metodkurser, 
litteraturstudier, seminarier, introduktionsuppsats, pedagogisk kurs, 
exkursioner samt deltagande i internationella workshops och 
symposier. Kombinationen av dessa anpassas för varje doktorand 
beroende på dennes bakgrund och forskningens inriktning och 
fastställs i den individuella studieplanen.   

Kurs i forskningsetik (om minst 2 högskolepoäng) är obligatorisk för 
licentiat- och doktorsexamen, liksom högskolepedagogiskutbildning 
för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå. 
Förutom kurser vid Uppsala universitet uppmuntras doktoranderna 
följa kurser vid andra universitet (inklusive internet-baserade kurser) 
inom och utom landet. 

I vissa fall kan kurser i den grundläggande utbildningen ingå, förutsatt 
att dessa ej finns bland dem som givit behörighet till utbildningen. 

Kursutbudet revideras fortlöpande.  Beroende på den valda 
forskningsinriktningen och doktorandens bakgrund är det väsentligt 
att kursdelen kompletterar den tidigare utbildningen på följande sätt.  
För doktorander som har inhämtat större kompetens inom data, 
matematik, statistik en icke obetydlig del av kurserna i den 
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individuella studieplanen hämtas från det livsvetenskapliga området.  
För doktorander som har sin huvudsakliga kompetens inom 
livsvetenskaper hämtas en icke obetydlig del av kurser från det 
datavetenskapliga området. 

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.  

Övrigt 
Forskningen i bioinformatik bedrivs nästan alltid i samarbete i stora 
grupper och ofta i internationella projekt som kännetecknas av globalt 
informationsflöde på engelska.  Det förutses att doktoranden har 
förmåga att delta i virtuella möten, kan tillgodogöra sig resultat och ge 
egna bidrag i denna miljö.   
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