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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 
Genom handledning och avhandlingsarbete skall den studerande göras 
väl förberedd för att självständigt bedriva forskning på vetenskaplig 
grund. Studeranden skall efter genomförd utbildning vara väl 
förtrogen med vetenskapliga metoder inom ämnesområdet, ha uppnått 
ett kunskapsdjup inom det specifika området för avhandlingen och en 
bred kunskap inom ett vidare angränsande kunskapsområde, vilket 
också kan omfatta kunskap om praktiska tillämpningar i näringsliv 
och samhället i övrigt. Doktoranden ska kunna kritiskt granska egna 
och andras vetenskapliga arbeten och kunna presentera sina arbeten 
både i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska och 
även på svenska i de fall doktoranderna är svensktalande. 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet mikrovågsteknik omfattar komponenter, kretsar och subsystem 
för mycket höga frekvenser och bithastigheter. Centrala inslag är 
antennteknik, mätteknik, parameterestimering av icke-linjära aktiva 
mikrovågskomponenter, krets- och systemkonstruktion, 
kretsintegrationsteknik samt CAD-teknik för mikrovågskretsar. 
Forskningen knyter an mot framtida system för telekommunikation, 
såväl av typen radio som fiberoptiska system, och har kontaktytor mot 
framför allt informationsteknologi (signalbehandling) och 
materialvetenskap (komponent- och tunnfilmsteknik). 



 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet har den som på ett tillfredsställande sätt och i 
tillräcklig omfattning avklarat kurser inom för ämnet relevanta 
områden. Särskild behörighet anses den ha som endera: 
a) avlagt civilingenjörsutbildning vid svensk teknisk högskola och 
därvid läst kurser inom ämnesområden av relevans för ämnet.  
b) i annan ordning, inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i 
huvudsak samma omfattning. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i teknisk 
fysik skall inlämna en ansökan till prefekten vid Institutionen för 
teknikvetenskaper. Platser på utbildningen på forskarnivå tillsätts 
normalt sex gånger per år. 
  
I samband med antagningen skall anges hur man planerar att 
finansiera såväl forskningen som doktorandens egen utkomst. 

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 
Kurser och litteraturstudier skall stödja forskningsarbetet med att ge 
både djup kunskap inom specialområdet och bred kunskap i ett större 
angränsande område. Det skall också stödja forskningsarbetet genom 



 

att ge färdigheter i metodik samt skriftlig och muntlig framställan i 
olika former.  
 
Baskurser 
Baskurser syftar till att ge doktoranden en solid grund för vidare 
breddning och fördjupning. Följande typer på kurser är att betrakta 
som baskurser: mikrovågsteknik, millimetervågs- och infrarödteknik, 
elektromagnetism, antennteori, VLSI, telekommunikation, 
optoelektronik och fiberoptik samt halvledarfysik. Kursernas 
omfattning kan i viss mån anpassas efter den studerandes önskemål. 
Sammanlagt bör baskurserna omfatta 45 högskolepoäng för 
doktorsexamen och 30 högskolepoäng för licentiatexamen. 
 
Doktorander som deltar i utbildningen på lägre nivåer skall genomgå 
högskolepedagogisk utbildning om inte motsvarande kunskap 
inhämtas på annat sätt. 
 
Doktorander inom ämnet rekommenderas att läsa kurser i vetenskaplig 
publicering och introduktionskurs till utbildning på forskarnivå. 
 
Särskilda kurser 
Särskilda kurser kan vara inriktade mot att ge en bred kunskapsbas, sk 
breddande kurser, eller de kan vara inriktade mot avhandlingsarbetet, 
s k fördjupningskurser. 
Om doktoranden valt en teoretisk inriktning på forskningsarbetet är 
det önskvärt med någon eller några kompletterande kurser i 
matematiska metoder, för exempelvis beräkning av elektromagnetiska 
fält. 
 
Kursutbud och litteraturkursens innehåll revideras fortlöpande. (Ett 
urval bland) följande breddnings- och fördjupningskurser kan ingå i 
utbildningen: 
Höghastighetskomponenter 
Aktiva antenner 
Icke-linjära effekter i halvledarkomponenter 
Adaptiva antenner 
Optoelektroniska komponenter 
Sensor array processing  
Mikrovågssystem 
Adaptiv signalbehandling  
Radarteknik 
Halvledar och tunnfilmsteknologi  
Datorsimuleringsmetoder för halvledare 
Elektrisk mätteknik  



 

 
Kurser från andra ämnen som t.ex. teletransmissionsteori kan också 
ingå. 
 
Beroende på den valda forskningsinriktningen kan det vara önskvärt 
att en icke obetydlig del av kurserna i den individuella studieplanen 
hämtas från telekommunikations 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 
Forskning i Mikrovågsteknik bedrivs i ett omfattande internationellt 
samarbete och förutsätter ett omfattande globalt informationsflöde. 
Det är nödvändigt att doktoranden kan tillgodogöra sig engelsk 
litteratur inom mikrovågsområdet. 
 
Ytterligare upplysning kan erhållas via http://www.signal.uu.se/. 


