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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 göras 
väl förberedd för en kritisk och självständig forskningsverksamhet 
eller annan yrkesverksamhet där höga krav ställs på djupgående 
ämnesinsikt och forskningserfarenhet. Doktoranden skall även tränas i 
att presentera sina mål och resultat i muntlig och skriftlig form för 
olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande 
doktorander, på svenska. 
 

Ämnesbeskrivning 
Inom ämnet rymd- och plasmafysik studeras fysikaliska processer i 
plasma. Plasmafysik är läran om laddade partiklars kollektiva 
växelverkan med elektromagnetiska fält. 
 
Plasma är vanligt förekommande i många delar av universum och 
studier av plasma är viktiga inom många delar av fysiken. Plasma kan 
också framställas i laboratorier och fusionsanläggningar. 
Fusionsforskningen omfattar studier av jämvikt, stabilitet och 
transport i fusionsplasma i såväl magnetohydrodynamisk som kinetisk 
formalism. 
 
Rymdfysik omfattar studier av fundamentala processer och dynamisk 



 

växelverkan mellan olika plasmaområden kring jorden och andra 
planeter, t. ex. solvinden, magnetosfärer och jonosfärer. Inom 
forskningen görs observationer och experiment i internationell 
samverkan för att studera vågor, fält och elektriska strömsystem i 
plasma. Härvid används såväl mätinstrument på satelliter och 
rymdsonder som markbaserade metoder, de senare främst inom radar- 
och radiotekniken. Utvecklingen av mät- och sensorteknologier ingår 
också i verksamheten 
 
Inom såväl plasma- som rymdfysiken bedrivs teoretisk verksamhet 
med koppling till internationella forskningsprogram. Ämnesmässigt 
gränsar rymd- och plasmafysik till astrofysik, elektrodynamik, 
hydrodynamik, och andra delar av fysiken och grundläggande 
naturvetenskap. Modern ickelinjär teori intar en naturlig plats i 
begreppsbilden. Tillämpningar finns även inom teknik och industri. 
Utbildningen kan ges experimentell och/eller teoretisk inriktning. 
 
Information om vilka forskningsområden som är aktuella inom 
institutionen kan fås bl. a. genom att följa seminarier och 
föreläsningsserier eller från hemsidan http://www.fysast.uu.se. 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i rymd- och 
plasmafysik har den som avlagt godkända prov på kurser i fysik eller 
på kurser inom för inriktningen relevanta områden omfattande minst 
90 högskolepoäng eller som utom landet förvärvat motsvarande 
kunskaper. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i fysik med 
inriktning mot rymd- och plasmafysik skall inlämna en ansökan till 
prefekten vid Institutionen för fysik och astronomi. Platser på 
utbildningen på forskarnivå kan tillsättas 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. Kurser väljs med hänsyn till doktorandens bakgrund 
och forskningsprojektets inriktning. Kurserna skall ge djupare och 
bredare insikter i ämnet som grund för och komplettering av 
specialistkompetensen som erhålls i forskningsarbetet. Av betydelse 
vid sidan av ämneskompetensens uppbyggande är kurser i metodik 
samt skriftlig och muntlig framställan i olika former. Kurser kan dels 
hämtas bland fristående kurser främst på avancerad nivå, bland 
gemensamma forskarutbildningskurser vid Uppsala universitet, bland 
för ämnet relevanta kurser vid andra lärosäten, eller kan utgöras av 
litteraturstudier. 
 
Utbildningen ska innehålla de kurser som teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden beslutat ska ingå i utbildningen och studieplanen 
bör innehålla de kurser som fakultetsnämnden rekommenderar. Detta 
gäller både kurser i anknytning till doktorandens forskning, och kurser 
som krävs för doktorander som undervisar inom utbildningen på 
grundnivå eller avancerad nivå.  
 
Tillgodoräknande av kurser från lägre nivåer kan göras enligt de regler 
som beslutats av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden. 
 



 

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 60 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 
Forskning i fysik bedrivs i ett omfattande internationellt samarbete 
och förutsätter ett globalt informationsflöde. Det är nödvändigt att 
doktoranden kan tillgodogöra sig fysiktexter på engelska. 
 
 
  


