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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 studier på forskarnivå ge kompetens som ligger vid forskningens 
frontlinjer inom ämnet.  

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 molekylär biovetenskap. 
Förutom i den akademiska miljön skall doktorn även kunna verka 
inom forsknings- och utvecklingsarbete i andra delar av samhället. 
Dessutom ska utbildningen leda till att doktorn aktivt kan deltar i den 
vetenskapliga diskussionen. Doktorn skall även kunna presentera sina 
mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på 
engelska.  
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. 
 



 

Version 2014-01-22 
 

Ämnesbeskrivning 
Utbildning på forskarnivå i molekylär biovetenskap genomförs vid 
Institutionen för cell- och molekylärbiologi.  

Molekylär biovetenskap är ett brett ämne inom biologi som inbegriper 
studier från molekyl- till cellnivå. Ämnet innefattar t ex. 
molekylärbiologi, biokemi, strukturbiologi, biofysik, systembiologi, 
bioinformatik, immunologi, cellbiologi, mikrobiologi och molekylär 
evolutionsbiologi. Närmare information om vilken forskning som 
pågår inom ämnet kan fås genom diskussion med forskare på 
institutionen för cell- och molekylärbiologi och genom information på 
hemsida http://www.icm.uu.se 

Behörighet 

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

Särskild behörighet 

För utbildning på forskarnivå i molekylär biovetenskap 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 inom naturvetenskapliga 
program, biomedicinarprogram eller civilingenjörsprogram. 
Motsvarande kunskaper kan ha förvärvats på annat sätt inom eller 
utom landet. För specifika forskningsprojekt kan ytterligare 
kompetenser och kurser erfordras. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i molekylär 
biovetenskap skall inlämna en ansökan till prefekten vid institutionen 
för cell- och molekylärbiologi. Doktorander kan antas kontinuerligt 
under året.  
Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska examensbenämning 
anges i ansökan. Utbildning på forskarnivå i molekylär biovetenskap 
ska, enligt beslut (TEKNAT 2019/215), leda fram till filosofie 
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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.  

Vidare ska doktoranden aktivt delta i forskargruppens gemensamma 
aktiviteter, t ex gruppmöten och seminarier.  

Kurser 
Utbildningen på forskarnivå innehåller kurser som skall ge bredare 
insikter i ämnet och komplettera den specialistkompetens som vinns i 
forskningsarbetet.  

Kursdelen kan bestå till exempel av naturvetenskapliga kurser, 
metodkurser, litteraturstudier, seminarier, pedagogiska kurser samt 
deltagande i internationella workshops och symposier. Kombinationen 
av dessa kan variera och sammansättningen för varje doktorand 
fastställs i den individuella studieplanen.  

Förutom kurser vid Uppsala universitet uppmuntras doktoranderna 
genomföra kurser vid andra universitet inom och utanför landet.  

Kurs i forskningsetik (om minst 2 högskolepoäng) och en 
introduktionskurs till doktorandstudier (om minst 3 högskolepoäng) är 
obligatoriska för licentiat- och doktorsexamen. Högskolepedagogisk 
utbildning är obligatorisk för doktorander som undervisar på 
grundnivå eller avancerad nivå. För doktorsexamen tillkommer en 
obligatorisk litteraturkurs inom det specifika ämnet för 
doktorandstudier (10 högskolepoäng) som examineras vid halvtid.  
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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 licentiatseminariet, 
dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om minst 
60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 20 
högskolepoäng.  
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