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Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
(forskarutbildningsnämnden) 2008-07-02 och reviderad 2013-10-09 
och 2020-01-15. 
 
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 utbildningen på forskarnivå ge ytterligare insikter och fördjupade 
kunskaper inom ämnet. Genom handledning och avhandlingsarbete 
skall doktoranden göras väl förberedd för en kritisk, kreativ 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 
Ämnet reglerteknik omfattar teori, metoder och teknik för studium av 
dynamiska system och deras styrning. Det allmänna reglerproblemet 
är att styra ett givet system för att uppnå ett givet syfte med hänsyn till 
störningar och olika tekniska begränsningar. Ämnet innefattar även 
modellerings- och estimeringsproblem för dynamiska system.  
 
Reglerteknik har tillämpningar inom många områden såsom 
processindustrin, farkoster, och servosystem. Det kan även användas 
inom icke-tekniska områden, som ekonomi och medicin. Reglerteknik 
gränsar mot andra systemtekniska ämnen som signalbehandling, 
kommunikation och mot tillämpade matematiska ämnen som 
systemteori. Till sin karaktär är inte reglerteknik knutet till någon 
speciell tillämpning utan ger en allmän metodik att studera, analysera 
och syntetisera dynamiska system. Därför är ämnet i huvudsak 



 

matematiskt-metodologiskt vilket dock inte hindrar att avhandlingar 
även kan vara tekniskt-tillämpat inriktade.  

Behörighet 

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

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till har den som på ett tillfredsställande sätt 
förvärvat kunskaper i reglerteknik och på kurser inom för 
reglertekniken relevant område uppnått minst 120 högskolepoäng. 
Särskild behörighet anses den ha som endera  

a) avlagt civilingenjörsexamen vid svensk teknisk högskola och 
därvid läst kurser i reglerteknik omfattande minst 15 
högskolepoäng,  
b) avlagt examen på naturvetarprogrammet och därvid läst kurser 
i reglerteknik omfattande minst 15 högskolepoäng,  
c) i annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av 
i huvudsak samma omfattning, särskilt inom reglerteknik.  

 
För övriga inriktningar och program krävs för särskild behörighet viss 
komplettering. Upplysningar i individuella fall lämnas av 
forskarutbildningsansvarig professor. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i 
elektroteknik med inriktning på reglerteknik skall inlämna en ansökan 
till prefekten vid Institutionen för Informationsteknologi eller till 
prefekten vid Institutionen för elektroteknik. Platser på utbildningen 
på forskarnivå tillsätts normalt flera gånger per år. 
  
Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska examensbenämning 
anges i ansökan. Utbildning på forskarnivå inom Elektroteknik med 
inriktning mot reglerteknik ska, enligt beslut (TEKNAT 2012/215), 
leda fram till teknologie 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. De kurser som ingår i den individuella studieplanen 
kan vara anordnade såväl inom som utom doktorandens institution. 
Berörda institutioner i Uppsala samverkar med motsvarande grupper 
vid KTH för att ge ett brett utbud av doktorandkurser. Några av 
kurserna kan inhämtas bland kurser från avancerad nivå. För 
doktorsexamen fordras kurser omfattande minst 80 högskolepoäng, 
för licentiatexamen minst 60 högskolepoäng. 
 
Kurspoängen kan kombineras ihop från ett flertal kursblock enligt 
nedan där sammansättningen kan återspegla om doktorandens 
forskning är teoretiskt eller experimentellt inriktad. Dock bör 
doktoranden ha tagit kurser motsvarande minst 50 högskolepoäng för 
doktorsexamen och 30 högskolepoäng för licentiatexamen från 
kursblocken Regulatordesign och Signal- och systemteori. Eftersom 
kursutbudet är under ständig utveckling, har endast generiska 
kursnamn listats. 
 
Regulatordesign (kan t ex omfatta kurser i optimal styrning, 
linjärkvadratisk reglering, flervariabel reglering, adaptiv reglering, 
robust reglering) 
 
Signal- och systemteori (kan t ex omfatta kurser i lineära system, 
stokastiska system, systemidentifiering, olinjära system) 
 
Signalbehandling (kan t ex omfatta kurser i statistisk 
signalbehandling, adaptiv filtrering, rekursiv identifiering, array signal 



 

processing, spektralanalys, detektion och estimering, 
telekommunikation) 
 
Matematik (kan t ex omfatta kurser i lineär algebra, matristeori, 
optimering, multivariat statistik, sannolikhetsteori, numerisk analys) 
 
Projektspecifika kurser (kan omfatta kurser kopplade till specifika 
projekt, eller avse fördjupning inom något av de ovanstående blocken) 
 
Övriga kurser (kan t ex omfatta kurser i pedagogik, projektledning, 
vetenskaplig engelska, entreprenörskap) 
 
Kurser som ingår bland dem som givit särskild behörighet får inte 
tillgodoräknas i den individuella studieplanen. 
 
Kursdelen av utbildningen har normalt sin tyngdpunkt under första 
delen av studietiden.   
 
Kurs i forskningsetik om minst 2 högskolepoäng är obligatorisk för 
licentiat- och doktorsexamen. Högskolepedagogisk utbildning är 
obligatorisk för doktorander som undervisar på grundnivå eller 
avancerad nivå. 
 
Kursutbud och litteraturkursens innehåll revideras fortlöpande. 

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 80 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 60 
högskolepoäng.  

Övrigt 
Ytterligare upplysningar kan erhållas via www.it.uu.se (se 
avdelningen för systemteknik) och www.teknik.uu.se. 
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