
 

Studieplan för utbildning på forskarnivå 

Biologi, med nedan uppräknade inriktningar 
 
Biology, with specializations listed below 
 
TNBIOL02, TNBIOL03, TNBIOL05, TNBIOL06, TNBIOL08, 
TNBIOL09, TNBIOL10, TNBIOL11, TNBIOL12, TNBIOL13, 
TNBIOL014, TNBIOL15, TNBIOL17, TNBIOL18, TNBIOL21, 
TNBIOL22, TNBIOL23, TNBIOL24, TNBIOL25, TNBIOL26, 
TNBIOL27 
 
Doktorander antas till nedan angivna inriktningar. Efter anhållan från 
doktoranden kan dock inriktningen utelämnas i examensbeviset varvid 
examen blir i Biologi (Biology), TNBIOL00. Anhållan sker via 
blanketten Antagning till forskarutbildning, byte av ämne, senast i 
samband med utseende av opponent och betygsnämnd eller inlämning 
av avhandlingen till tryckning, vilketdera av dessa som först inträffar. 
 
Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
(forskarutbildningsnämnden) 2008-07-02, 2012-11-21, 2013-05-15 
 
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 den studerade biologiska inriktningen. 
 
Under utbildningen ska doktoranden genom aktivt deltagande i kurser 
och utförande av avhandlingsarbete under handledning uppnå en 
betydande teoretisk ämneskompetens samt omfattande praktisk 
kompetens i den metodik som är relevant för ämnet. 
 
Den som erhållit doktorsexamen skall kunna självständigt planera och 
genomföra forskningsprojekt inom ämnet biologi. Förutom i den 
akademiska miljön skall doktorn kunna svara för forsknings- och 
utvecklingsarbete inom t.ex. förvaltning 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. 

Ämnesbeskrivning 
Utbildning på forskarnivå i biologi förekommer vid 
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC, Institutionen för ekologi och 
genetik, Institutionen för organismbiologi) och Biomedicinskt 
centrum (BMC, Institutionen för cell- och molekylärbiologi). 
 
Det finns en mängd inriktningar inom biologin. Utbildningarna 
benämns Biologi med inriktning mot xxx (Biology with specialization 
in xxx). Närmare information om vilken forskning som pågår kan fås 
genom diskussion med forskare inom de olika programmen och 
genom information på hemsida. För program vid EBC hänvisas till 
www.ebc.uu.se och för program i biologi vid BMC hänvisas till 
www.icm.uu.se. Här beskrivs inriktningarna, och det anges vid vilken 
institution undervisningen ges: 
 
Ekologisk botanik, Ecological Botany (EBC, Inst f ekologi och 
genetik). TNBIOL02. Inom den ekologiska botaniken, eller 
växtekologin, studeras processer som påverkar växters förekomst och 
evolution. Ämnet innefattar studier av hur interaktioner med den 
omgivande miljön påverkar enskilda växters tillväxt och reproduktion, 
populationsdynamik och populationsstruktur, samt växttäckets 
sammansättning och förändring över tiden. Forskningen omfattar även 
tillämpningar inom naturvårdbiologi. 
 
Ekotoxikologi, Environmental Toxicology (EBC, Inst f 
organismbiologi). TNBIOL03 (för nyantagning se TNBIOL27, 
Miljötoxikologi). Ekotoxikologin studerar hur miljökemikalier kan 
störa cellulära funktioner och därigenom ge upphov till negativa 
hälsoeffekter hos högexponerade organismer (inklusive människan). 
Ämnesområdet inkluderar enzymkatalyserad omvandling av 
kemikalier till toxiska metaboliter som negativt påverkar 
”målcellernas” struktur och funktion. Vidare studeras toxiska effekter 
under tidiga livsstadier då känsligheten för bestående påverkan är 
särskilt stor. 



 

 
Evolutionär genetik, Evolutionary Genetics (EBC, Inst f ekologi och 
genetik). TNBIOL05. Ämnet evolutionär genetik inbegriper bl.a. 
evolution på molekylär och genomisk nivå, evolution av genetiska 
system, bevarandegenetik och biodiversitet, bioinformatik, molekylär 
ekologi och generell evolutionsbiologi, samt domesticeringsprocesser 
och analyser av historiskt DNA. Ämnet har anknytning till en rad 
olika fält såsom klassisk genetik, evolutionär ekologi, 
molekylärbiologi och funktionsgenomik. 
 
Evolutionär funktionsgenomik, Evolutionary Functional Genomics 
(EBC, Inst f ekologi och genetik). TNBIOL24. Målsättningen är att 
förstå den funktionella betydelsen av den genetiska variation som 
återfinns i genomen hos djur och växter i deras naturliga miljö. Detta 
kräver en kombination av ekologi, evolution, populationsgenetik, 
genomik och funktionsgenomik. Forskningen omfattar både 
experimentella studier av variation på olika nivåer (DNA, genuttryck, 
fenotyp), och teoretiskt arbete. Betydelsen av den genetiska 
variationen testas i funktionella och ekologiska studier. 
 
Evolutionär organismbiologi. Evolutionary Organismal Biologi 
(EBC, Inst f organismbiologi). TNBIOL23. Evolutionär 
organismbiologi är ett ämne som analyserar storskalig morfologisk 
evolution från ett fylogenetiskt grundperspektiv. Särskild vikt läggs 
vid att sammankoppla morfologiska och utvecklingsgenetiska data 
inom en gemensam fylogenetisk ram, för att därigenom belysa 
korrelationen mellan evolutionen av den genetiska mönsterläggningen 
och den resulterande morfologin. Ämnesområdet innefattar även 
paleontologisk forskning med fokus på morfologisk evolution och 
fylogeni. 
 
Fysiologisk botanik, Physiological Botany (EBC, Inst f 
organismbiologi). TNBIOL06. Fysiologisk botanik är ett 
organismbiologiskt ämne, inriktat mot de processer i organismen, 
metaboliska och cellulära, som bestämmer dess egenskaper. Ämnet 
innefattar växter, men också av tradition fotosyntetiska 
cyanobakterier. Aktuell forskning inom ämnet är huvudsakligen 
experimentell, och innefattar ett brett spektrum av tekniska ansatser. 
Genetisk och molekylärbiologisk teknik liksom biokemiska metoder 
och mikroskopiteknik har en viktig roll. Funktionella studier, baserade 
på de fullständiga genomsekvenserna från modellorganismer, särskilt 
Arabidopsis thaliana, är en viktig del av verksamheten. 
 



 

Jämförande fysiologi, Comparative Physiology (EBC, Inst f 
organismbiologi). TNBIOL08. Den jämförande fysiologin omfattar 
fysiologiska, biokemiska och molekylära studier av hur olika 
organismer har anpassat sig till olika levnadsätt och livsmiljöer. 
Studierna utförs både på hela organismer och på vävands-, cell- och 
molekylnivå. En viktig frågeställning är hur olika fysiologiska 
processer har utvecklats från ett mer primitivt stadium till en mer 
avancerad och komplex form, samt vilka förändringar som har skett 
under utvecklingens gång. 
 
Limnologi, Limnology (EBC, Inst f ekologi och genetik). TNBIOL09. 
Limnologi är en ekologisk vetenskap som omfattar inlandsvattnens 
ekosystem inklusive samhällen, populationer och biogeokemiska 
processer. Mikroorganismer såväl som större organismer studeras. De 
fenomen som studeras har relevans för akvatiska ekosystem, men har 
även generella ekologiska och evolutionära implikationer. Ämnet 
omfattar grundvetenskapliga frågeställningar och forskning med 
relevans för miljö- och naturvård. 
 
Mikrobiologi, Microbiology (BMC, Inst f cell- och 
molekylärbiologi). TNBIOL10. Mikrobiologin är det delområde inom 
biologin som är inriktat på studier av mikroorganismer. Området 
spänner över molekylärbiologi, molekylär genetik, fysiologi, 
populationsbiologi och ekologi. Den aktuella forskningen är i 
huvudsak experimentell, och är koncentrerad främst till de tre första 
delområdena. 
 
Miljötoxikologi, Environmental Toxicology (EBC, Inst f 
organismbiologi). TNBIOL27. Miljötoxikologi studerar hur 
miljökemikalier kan störa cellulära funktioner och därigenom ge 
upphov till negativa hälsoeffekter hos högexponerade organismer 
(inklusive människan). Ämnesområdet inkluderar enzymkatalyserad 
omvandling av kemikalier till toxiska metaboliter som negativt påverk 
ar ”målcellernas” struktur och funktion. Vidare studeras toxiska 
effekter under tidiga livsstadier då känsligheten för bestående 
påverkan är särskilt stor. 
 
Molekylärbiologi, Molecular Biology (BMC, Inst f cell- och 
molekylärbiologi). TNBIOL15. Molekylärbiologin syftar i vid mening 
till beskrivningar på molekylär nivå av biologiska system och deras 
egenskaper. Den inrymmer ett rikt spektrum av experimentella 
tekniker, vars syfte är att pröva sanningshalten i dessa beskrivningar. 
 



 

Molekylär bioteknik, Molecular Biotechnology (BMC, Inst f cell- 
och molekylärbiologi). TNBIOL11. Molekylär bioteknik är ett 
tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot bioteknik och biologisk 
grundforskning på molekylär nivå. 
 
Molekylär cellbiologi, Molecular Cell Biology (BMC, Inst f cell- och 
molekylärbiologi). TNBIOL12 Molekylär cellbiologi är ett brett 
tvärvetenskapligt forskningsområde som vuxit fram ur de traditionella 
vetenskapsgrenarna genetik, biokemi och cellbiologi. En viktig del av 
forskningen rör molekylära mekanismer som reglerar den eukaryota 
cellens utveckling och differentiering till en multicellulär organism. 
 
Molekylär evolution, Molecular Evolution (BMC, Inst f cell- och 
molekylärbiologi). TNBIOL13. Molekylär evolution handlar om 
studier av evolutionära processer på molekylär nivå. Inom detta 
ämnesområde bedrivs jämförande analyser av det kompletta genetiska 
materialet hos framförallt bakterier och arkebakterier, men även 
eukaryoter. Målet är att förstå evolutionära processer och kvantifiera 
frekvensen av nukleotidsubstitutioner, deletioner, duplikationer, 
translokationer, inversioner, horisontella genöverföringar och 
cellfusioner. Till inriktningen hör också studier av mekanismer för 
celldelning, proteininteraktioner och kartläggning av metaboliska 
nätverk. Studierna kan bedrivas in vivo, in vitro eller in silico. 
 
Molekylär immunologi, Molecular Immunology (BMC, Insf f cell- 
och molekylärbiologi). TNBIOL14. Den molekylära immunologin 
omfattar studiet av immunsystemet och dess funktioner på molekylär 
nivå. Studierna centreras kring immunsystemets celler, vilka olika 
proteiner och andra effektormolekyler som dessa producerar och 
funktionen hos dessa molekyler. Av betydelse är även på vilket sätt de 
olika proteinernas genutryck regleras och hur de olika molekylerna 
interagerar med varandra och påverkar de enskilda immuncellernas 
liksom andra cellers funktion. Dessa molekylers och cellers utveckling 
under vertebratevolutionen ingår även i ämnet. 
 
Populationsbiologi, Population Biology (EBC, Inst f ekologi och 
genetik). TNBIOL17 (för nyantagning se TNBIOL26, Zoologisk 
bevarandebiologi). Populationsbiologi är studiet av de processer som 
leder till organismernas anpassning till sin abiotiska och biotiska 
omvärld. Forskning i populationsbiologi integrerar genetiska, 
etologiska och ekologiska metoder för att studera hur individvariation, 
populationsreglering och naturligt urval kan leda till evolutionära 
förändringar. Forskningen omfattar även tillämpningar inom 
naturvårdbiologi. 



 

 
Strukturbiologi, Structural Biology (BMC, Inst f cell- och 
molekylärbiologi). TNBIOL18. Inom strukturbiologin studeras 
samband mellan struktur och funktion hos makromolekyler. 
Konformationen av molekyler och deras komplex bestäms 
experimentellt framför allt med hjälp av röntgenkristallografi. Dessa 
resultat kombinerade med olika beräkningsmetoder används sedan för 
att finna mekanismer för olika processer eller för 
läkemedelsutveckling. Nya metoder utvecklas också inom både den 
experimentella och teoretiska delen av strukturbiologin. 
 
Systematik, Systematics (EBC, Inst f organismbiologi). TNBIOL25. 
Ämnet omfattar systematik med betoning på fylogenetiska och 
evolutionära frågeställningar på olika taxonomiska nivåer. Vidare 
ingår beskrivning och analys av biodiversitet och systematik i olika 
floraområden, molekylära studier av genfylogenier samt datering av 
och statistisk support för evolutionära träd. 
 
Zooekologi, Animal Ecology (EBC, Inst f ekologi och genetik). 
TNBIOL21. Zooekologin är den del av ekologin, som omfattar djurs 
omvärldsrelationer. I forskningen ingår som väsentliga inslag studiet 
av fenotypisk flexibilitet och genetisk adaptation som förklaringar till 
olika djurs livshistorier, beteenden samt utvecklandet av nya arter. 
Forskningen fokuseras i synnerhet på evolutionen av olika 
livshistoriestrategier, evolutionen av reproduktiva beteenden (sexuell 
selektion) och könsskillnader i olika djurgrupper, samt de ekologiska 
förutsättningarna för artbildning. Stor vikt läggs vid sambandet mellan 
livshistorieavvägningar, sexuell selektion och artbildning. 
Forskningen omfattar även tillämpningar inom naturvårdbiologi. 
 
Zoologisk bevarandebiologi, Animal Conservation (EBC, Inst f 
ekologi och genetik). TNBIOL26. Bevarandebiologi är ett 
tvärvetenskapligt ämne som studerar spridning, migration, demografi, 
effektiv populationsstorlek, inavelsdepression och minsta hållbara 
populationsstorlek hos ovanliga och utrotningshotade arter. Ämnet 
behandlar fenomen som påverkar bevarande, förlust av, och 
återställande av biodiversitet och är en vetenskap för att bevara 
hållbara evolutionära processer som bibehåller genetisk-, population-, 
art- och ekosystemdiversitet. 
 
Zoologisk utvecklingsbiologi, Animal Development (EBC, Inst f 
organismbiologi). TNBIOL22. Utvecklingsbiologin behandlar de 
fysiologiska, morfologiska och molekylära processer och 
underliggande mekanismer som styr utvecklingen av det befruktade 



 

ägget. Till inriktningen hör förutom genetiska och evolutionära även 
teratologiska aspekter på embryonala orsakssammanhang och 
reproduktion.  

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
För utbildning på forskarnivå i biologi 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.  
 
Under förutsättning att ovanstående kurskrav är uppfyllda kan den 
särskilda behörigheten uppnås genom studier naturvetenskapliga 
program (vanligen med inriktning mot biologi), biomedicinarprogram 
eller civilingenjörsprogram (t.ex. molekylär bioteknik eller 
bioinformatik). Motsvarande kunskaper kan ha förvärvats på annat 
sätt inom eller utom landet. Om specifika kurser eller specifik 
utbildning krävs som förkunskap för en viss doktoranduppgift 
meddelas detta vid ansökningstillfället. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i biologi 
skall inlämna en ansökan till prefekten vid den institution där 
forskning inom inriktningen sker (se förteckning ovan). 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 
Kurserna ska ge 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 skiljer sig mellan inriktningarna, 
och sammansättningen för varje doktorand fastställs i den individuella 
studieplanen. 
 
Förutom kurser vid Uppsala universitet (t.ex. BMC Summer School 
samt EBC:s och fakultetens utbud av doktorandkurser) uppmuntras 
doktoranderna följa kurser vid andra universitet 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. 

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. 
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