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Ämnets benämning på svenska med översättning till engelska 
Ange även om ämnet har inriktningar. 

 
Energiteknik (eng. Energy Technology) 

 
Ämnesbeskrivning. Huvudsakligt innehåll i utbildningen 

 
Vetenskapligt område 
Energiförsörjningen har blivit en ödesfråga för människans existens. Under de senaste 150 åren har vår 
energiförsörjning gått från att vara baserad på muskelkraft från människor och dragdjur till att baseras 
på lagrade, ändliga energiresurser i form av fossila bränslen och uran. Detta har möjliggjort en fantastisk 
förbättring av levnadsförhållandena för stora delar av jordens befolkning, men har samtidigt lett till 
problem. Användningen av fossila bränslen har, tillsammans med andra mänskliga aktiviteter, lett till 
ökad koldioxidhalt i atmosfären och därmed ett varmare klimat. De ändliga resurser som kan utvinnas 
till låg kostnad är också på väg att ta slut vilket ofrånkomligen kommer att leda till högre priser på energi 
i alla former, och därmed krav på effektivare omvandling och användning av energin. 
Forskningen inom Institutionen för Energiteknik har som övergripande mål att bidra till att lösa de ovan 
nämnda problemen. Forskningen kan spänna över ett brett område inkluderande såväl övergripande 
systemstudier som utveckling av komponenter till delar i energisystemet och studier av fenomen och 
processer som uppträder vid energiomvandlingar. 

 
Forskarutbildningsämnet innefattar: 

 
- tekniska så väl som socioekonomiska studier av energisystem på övergripande (internationell, 

nationell) så väl som lokal nivå 
- metoder, system och komponenter för energiomvandlingar, såväl från primärenergi till arbete, 

el, värme som från arbete, el, värme till nyttigheter som efterfrågas i samhället 
- fysikaliska fenomen som uppträder i samband med energiomvandlingsprocesser 
- metoder för begränsning av miljöbelastningen orsakad av energiomvandlings-processer, 

inkluderande utnyttjande av flödande energikällor och metoder för effektivisering av 
energianvändningen 

 
Mål för utbildningen med utgångspunkt i högskoleförordningen, Bilaga 2 
Examensordningen. 

 

Doktorandens individuella studieplan ska vara utformad så att den garanterar att examensmålen i 
högskoleförordningen och KTH:s mål ska kunna uppfyllas. Uppfyllelse ska utvärderas för varje 
enskild doktorand. Detta sker årligen vid uppföljning av den individuella studieplanen. I denna ska 
kommenteras hur progressionen relativt målen sker utifrån utbildningens kurser och 
avhandlingsarbetet. Även andra aktiviteter, som handledning och utåtriktad verksamhet i linje med 
den tredje uppgiften ska vägas in. 

 

Ange inslag i utbildningen för att främja måluppfyllelse. Ytterligare detaljer lämnas i bilaga till 
denna studieplan för ämne. 

 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 



Allmän studieplan för Energiteknik 
 

 
 

- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

 
Visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell 
specialkunskap inom en avgränsad del av forskningsområde: Detta mål anses uppfyllt t.ex. genom att 
delta i doktorandkurser och läsa in och följa relevant vetenskaplig litteratur. Målet kan t.ex. 
kontrolleras genom skrivandet av vetenskapliga artiklar, i form av konferensbidrag, journalartiklar och 
doktorsavhandlingen, samt genom att kunna presentera och diskutera sina och andras 
forskningsresultat vid konferenser och seminarier. 

 
Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet: Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. genom att delta i relevanta 
doktorandkurser och i avhandlingen och vetenskapliga artiklar identifiera och använda för ämnet 
aktuella metoder vid lösandet av ställda forskningsfrågor. 

 

Färdigheter och förmåga, inklusive kommunikationsförmåga 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
- visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 
- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 
Visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer: Detta mål anses uppfyllt 
och kontrollerat t.ex. genom att ha identifierat ej tidigare observerade fenomen och föreslagit nya 
forskningsfrågor, bidragit med en vetenskaplig förklaring och dragit relevanta slutsatser i de 
vetenskapliga artiklar och konferensbidrag som doktoranden författat/medförfattat. 

 
Visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete: Detta mål 
anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. kritisk granskning av tidigare arbeten i området, vilka 
sammanfattas i de vetenskapliga artiklar som doktoranden författat/medförfattat samt i 
licentiat/doktorsavhandlingen; och baserat på denna kunskap genom lämpliga val av 
lösningsmetodik för att lösa ställda forskningsfrågor. Den slutgiltiga bedömningen av detta mål görs 
av betygsnämnden vid disputationen. 

 
Med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen: Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat av en avhandling som godkänts av 
en betygsnämnd. 

 
Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället 
och samhället i övrigt: Detta mål anses uppfyllt genom t.ex. presentationer på vetenskapliga 
konferenser och/eller presentationer i ett industriellt sammanhang, och/eller kunskapsöverföring till 
industripartner samt uppfyllt och kontrollerat av en avhandling som diskuteras vid disputtion och 
godkänts av en betygsnämnd.
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Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap: Detta mål anses uppfyllt, t.ex. genom att 
behovet av ny kunskap identifierats och lett till förslag på ny forskning. Detta dokumenterats i viss 
mån i de vetenskapliga artiklarna och bör diskuteras i avhandlingen. 

 
Visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande: Detta mål 
anses uppfyllt genom t.ex. undervisning på grundutbildningen eller företagspresentationer, genom att 
vara behjälplig vid handledning av examensarbeten eller genom kunskapsöverföring till eventuella 
industriella partners. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar, och 
- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

 
Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar: Detta mål anses uppfyllt genom att, i den mån det varit relevant, etiska aspekter 
bedömts diskuterats tillsammans med handledare i valet och utformning av forskningsproblem. Ett 
förekommande fall är samarbete med militärindustrin. Forskningsresultatens inverkan på samhället i 
stort bör diskuteras vid val av forskningsprojekt. Intellektuell självständighet klargörs bl.a. genom att 
forskarstudentens egna insatser tydligt redovisas i avhandlingen. Vetenskaplig redlighet kontrolleras 
t.ex. genom den plagiatkontroll som skall genomföras av avhandlingen. 

 
Visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används: Genom att delta i och följa diskussioner och debatter i den 
akademiska miljön lokalt (institutionen) och i ett större sammanhang. 

 

Hållbar utveckling 
För doktorsexamen ska doktoranden 
-visa kunskaper om och förmåga att göra relevanta miljömässiga och etiska bedömningar för att 
kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

 
Visa kunskaper om och förmåga att göra relevanta miljömässiga och etiska bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar samhällsutveckling: Doktoranderna ska göras medvetna om hur kunskaper inom 
energiområdet (forskarutbildningsämnet Energiteknik) kan användas för att bidra till utvecklingen av 
ett ekologiskt, tekniskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Doktorsprogrammets samtliga 
doktorander ska som ett led i forskarutbildningen förvärva kunskaper och insikter om övergripande 
hållbarhetsfrågor, särskilt frågor om hållbarhetsbegreppets innebörd och definition, samt kopplingen 
till frågor om ekonomiska och institutionella faktorer vid planering, finansiering och förvaltning av 
olika energisystem. Doktorander ska kunna ha hållbar utveckling som del- eller huvudtema i sitt 
avhandlingsprojekt.  Alla doktorander ska examineras i kursmoment om hållbarhetsfrågor. Dessutom 
ska möjligheter till ytterligare fördjupning inom området förstärkas genom att hållbarhetsfrågorna tas 
upp i programmets ordinarie kursutbud. Doktoranderna ska uppmuntras och beredas tillfälle att delta i 
externa konferenser och seminarier där frågor om hållbar utveckling diskuteras. Doktoranderna ska 
ges möjlighet att påverka hur frågor om hållbar utveckling tas upp i deras utbildning. 

 
Ingen inriktning 
(Om ämnet innehåller inriktningar upprepas vid behov innehållet nedan i sin helhet för varje inriktning.) 
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Krav för särskild behörighet 
Här anges krav på ämneskunskaper och eventuella språkkrav 

 
Enligt högskoleförordningen 7 kap 40 § skall de krav som ställs för särskild behörighet vara helt 
nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 
2. särskild yrkeserfarenhet, och 
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. 
Med särskild behörighet vid KTH avses kravet på förkunskaper av särskild betydelse för det 
aktuella ämnet på forskarnivå. För särskild behörighet får krävas den utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå som är nödvändig inom ett visst ämne och på en viss nivå/omfattning för att 
studier på forskarnivå skall kunna bedrivas. Dessutom får krävas så goda kunskaper i engelska att den 
studerande kan tillgodogöra sig obligatorisk engelskspråkig litteratur, avfatta och vid behov försvara 
avhandlingen på engelska. Krav på kunskaper i svenska får ställas. 
Vid urvalet bedöms de sökande utifrån kraven i det specifika projektet. 
Programmet är primärt inriktat mot att rekrytera svenska och utländska civilingenjörer /M.Sc. med 
energiteknisk inriktning (eller motsvarande). På grund av ämnets multidisciplinära karaktär kan 
studerande med annan teknisk eller icke-teknisk bakgrund komma ifråga till vissa projekt. 

 
Regler för urval 

 
Antagning av studerande till forskarutbildningen görs av dekan/skolchef för skolan. Graden av 
förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå utgör grund för urvalet. I första hand görs 
urvalet på grundval av dokumenterat och av den sökande åberopat material. Dessutom kan annat 
beslutsunderlag såsom intervju med den sökande och kontakter med tidigare lärosäte vara av 
betydelse. Lämplighet för forskarstudier avgörs utifrån en sammanvägning av betyg, tidigare 
verksamhet, intresse samt förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys. I samband med 
antagningen skall en av prefekten godkänd finansieringsplan för doktorandens hela studietid (licentiat 
eller doktor) redovisas. 

 
Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet har enligt högskoleförordningen 7 kap 39 § den som har 
1. avlagt examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad 
nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

 
Utländsk högskoleutbildning 

 
Vid bedömning av behörigheten för sökande med utländsk högskoleutbildning bör i de flesta fall den 
utbildning som ger grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå i det land där den utfärdas 
också ge grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå på KTH. För de fall där 
undervisningsväsendet skiljer sig så väsentligt från det i Sverige eller då osäkerhet råder om 
utbildningsväsendets kvalitet bör Universitets- och högskolerådet och/eller KTH:s egen 
antagningsgrupp tillfrågas. Kännedom om bl.a. det universitet eller den högskola där den sökande har 
avlagt grundexamen är av stort värde för motsvarandeprövningen. 

 
Kursdelens innehåll och examination 

 
För doktorsexamen krävs 240 hp, varav kursdelen skall omfatta minst 60 hp. Kurser och 
avhandlingsarbete som ingår i licentiatexamen får också tillgodoräknas i doktorsexamen. 

 
Krav för examen 

 
Doktorsexamen 

Doktorsexamen omfattar 240 hp. Avhandlingen ska omfatta minst 120 hp. 
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Avhandling 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för avhandlingen. 

 
Avhandlingsarbete är en obligatorisk del av utbildningen på forskarnivå, vilken syftar till att 
doktoranden skall utveckla en förmåga att ge självständiga bidrag till forskningen och 
vetenskapssamhället. Avhandlingen kan antingen författas som en monografi eller som en 
sammanläggning av vetenskapliga artiklar. I det senare fallet ska det i avhandlingen finnas en särskilt 
författad sammanfattning (s.k. kappa). Oavsett form, bedöms avhandlingen som helhet. 
Doktorsavhandlingen kan bygga på licentiatavhandlingen. 
Avhandlingen skall normalt skrivas på engelska eller svenska (för svenskspråkiga avhandlingar krävs 
särskilt tillstånd från ITM-skolan). 
Doktorsavhandling 
För doktorsexamen krävs 240 hp, varav kursdelen skall omfatta minst 60 hp. Kurser och 
avhandlingsarbete som ingår i licentiatexamen får också tillgodoräknas i doktorsexamen. 
Doktorsavhandlingen skall framläggas och försvaras på en offentlig disputation enligt KTH:s 
styrdokument. Avhandlingen bedöms av en av KTH utsedd betygsnämnd bestående av tre eller fem 
ledamöter. 
En avhandling för doktorsexamen ska innehålla nya teoretiska eller empiriska forskningsresultat inom 
det valda ämnesområdet som doktoranden har utvecklat via teoretiskt eller empiriskt 
forskningsarbete. Den ska också innehålla en översikt över tidigare forskning inom det valda 
ämnesområdet samt positionera doktorandens bidrag i förhållande till tidigare forskning. Oavsett om 
doktorsavhandlingen läggs fram som en monografi eller som en sammanläggning av vetenskapliga 
artiklar skall den vara av sådan kvalitet att den bedöms omfatta minst fyra publiceringsbara 
vetenskapliga artiklar med referentgranskning. 
En sammanläggningsavhandling skall, förutom en sammanfattande kappa om normalt i 
storleksordningen 50-80 sidor, normalt omfatta minst fyra vetenskapliga artiklar av sådan kvalitet att 
de kan publiceras i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Doktoranden skall normalt vara 
försteförfattare till minst fyra publiceringsbara vetenskapliga artiklar. Vid disputationstillfället skall 
dessutom helst minst tre artiklar vara publicerade/accepterade för publikation. 

 
Kvalitetsgranskning 
I utbildningen ingår ett aktivt deltagande i forskningsseminarierna vid institutionen Energiteknik. 
Varje doktorand skall, förutom interna arbetsseminarier, presentera sin forskning vid minst två 
officiella programseminarier under sin doktorandtid: 
1. Licentiatseminarium eller mittseminariet (ca halvvägs) 
2. Slutseminarium (när det bedöms vara 3-6 månader kvar till disputation). 
Vid dessa seminarer inbjuds samtliga doktorander och forskare kopplade till ämnesstudieplanen att 
medverka. Vid seminariet granskas manuset av en sakkunnig opponent som inte är engagerad i 
doktorandens arbete. Vid seminariet är någon inom handledarkollegium ordförande, dock ej 
doktorandens huvudhandledare eller biträdande handledare. Skriftligt underlag skall vara de inbjudna 
tillhanda senast en vecka före seminariet. Vid licentiat och slutseminarium skall opponenten vara 
disputerad (helst docentkompetent). 

 
Mittseminarium 
Forskarstuderande förväntas normalt avlägga licentiatexamen även om doktorsexamen är slutmålet. I 
det fall huvudhandledaren och doktoranden är överens om att licentiatexamen inte ska avläggas skall 
ett mittseminarium hållas när doktoranden uppnått hälften av kraven för doktorsexamen. Till detta 
seminarium skall en extern sakkunnig inbjudas som opponent. Vid seminariet skall redovisas dels 
uppnådda resultat, dels planerad inriktning för det fortsatta arbetet. Opponenten ska ge ett skriftligt 
utlåtande om det utförda arbetet och en rekommendation om den planerade fortsättningen. 

 
Slutseminarium 
Inför färdigställandet av doktorsavhandlingen skall doktoranden presentera sitt manus på ett 
slutseminarium. Slutseminariet är en del av kvalitetsgranskningen inom ämnesstudieplanen och syftar 
till att säkerställa att doktorsavhandlingen håller hög vetenskaplig kvalitet. Slutseminariet behandlar, 
vad som bedöms vara, näst sista version av avhandlingsmanuset, vilket innebär att avhandlingen finns i 
en (om än ej helt färdigbearbetad) helhet. Seminariet genomförs när det enligt huvudhandledaren 
bedöms vara 3-6 månaders arbete kvar till disputation. Till seminariet inbjuds en intern eller extern, 
oberoende opponent som tidigare inte varit engagerade i doktorandens avhandlingsarbete. 
Opponenten bör helst vara docentkompetent. 
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Slutseminariet skall annonseras för samtliga handledare och doktorander vid programmet. 
Vid seminariet är någon inom programmets handledarkollegium ordförande, dock ej doktorandens 
huvudhandledare eller biträdande handledare. 
Efter presentation och utfrågning sammanträder handledarkollegiet (minst tre utöver handledare och 
bihandledare). Vid mötet diskuteras avhandlingens innehåll och kvalitet. Huvudhandledaren 
motiverar att avhandlingen är redo att försvaras. Den sakkunnige opponenten ger som intern/extern 
kvalitetsgranskare sitt godkännande, eventuellt med vissa förbehåll rörande ändringar i avhandlingen. 
Om kollegiet finner att avhandlingen uppfyller kvalitetsnormen så uppmanas handledaren att föra 
processen vidare till disputation. 

 
Kurser 
För doktorsexamen inom ämnet krävs 60 hp kurser. 

 
Licentiatexamen 
Licentiatexamen omfattar minst 120 hp. Uppsatsen ska omfatta minst 60 hp. 

 
Uppsats 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för uppsatsen. 

 
Uppsatsarbete är en obligatorisk del av utbildningen på forskarnivå, vilken syftar till att doktoranden 
skall utveckla en förmåga att ge självständiga bidrag till forskningen och vetenskapssamhället. 
Uppsatsen kan antingen författas som en monografi eller som en sammanläggning av vetenskapliga 
artiklar. I det senare fallet ska det i uppsatsen finnas en särskilt författad sammanfattning (s.k. kappa). 
Oavsett form, bedöms uppsatsen som helhet. 
Uppsatsen skall normalt skrivas på engelska eller svenska (för svenskspråkiga uppsatser krävs särskilt 
tillstånd från ITM-skolan). 
Licentiatuppsats 
För licentiatexamen krävs 120 hp, varav kursdelen skall omfatta minst 30 hp. 
En uppsats för licentiatexamen ska innehålla en tillämpning av befintlig vetenskaplig kunskap inom  
ett nytt område som den studerande har utvecklat via teoretiskt eller empiriskt forskningsarbete. Den 
ska också innehålla en översikt över tidigare forskning inom det valda ämnesområdet samt positionera 
doktorandens bidrag i förhållande till tidigare forskning. 
Oavsett om licentiatuppsatsen läggs fram som en monografi eller som en sammanläggning av 
vetenskapliga artiklar skall den vara av sådan kvalitet att den bedöms motsvara minst två 
publiceringsbara vetenskapliga artiklar med referentgranskning. 
Efter godkännande av huvudhandledaren presenteras uppsatsen på ett offentligt seminarium med en 
extern opponent enligt KTH:s styrdokument. Doktoranden skall normalt vara försteförfattare av 
normalt minst två publiceringsbara vetenskapliga artiklar. Vid presentationstillfället skall dessutom 
helst minst en artikel vara publicerad/accepterad för publikation. 

 
Kurser 
För licentiatexamen inom ämnet krävs 30 hp kurser. 

 



Allmän studieplan för Energiteknik 
 

 
 

Bilaga 
Mål enligt högskoleförordningen Bilaga 2 Examensordningen, inklusive KTH-mål, med 
konkretisering för ämnet och uppgift om hur utbildningen är upplagd för att stödja doktoranden att 
nå målen. 

 
Doktorsexamen 

 

Mål enligt Högskole- 
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

 
För doktorsexamen ska 

doktoranden 

Konkretisering och anpassning 
av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse 

visa brett kunnande inom och 
en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av 
forskningsområdet 

Detta mål anses uppfyllt genom att 
delta i doktorandkurser och läsa in 
och följa relevant vetenskaplig 
litteratur. Målet kan t.ex. kontrolleras 
genom författandet av vetenskapliga 
artiklar, i form av konferensbidrag, 
journalartiklar och 
doktorsavhandlingen, samt genom att 
kunna presentera och diskutera sina 
och andras forskningsresultat vid 
konferenser och seminarier. 

Deltagande i 
forskarnivåkurser, deltagande 
i kursen literature survey 
(MJ3118), deltagande i kursen 
research seminar (MJ3122), 
läsa fördjupningskurser. 
Skriva konferens 
och journalartiklar. 

visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat t.ex. genom att delta i 
relevanta forskarnivåkurser och i 
avhandlingen och vetenskapliga 
artiklar identifiera och använda för 
ämnet aktuella metoder vid lösandet 
av ställda forskningsfrågor. 

Deltagande i relevanta 
doktorandkurser som handlar 
om forskningsmetodik, t.ex. 
kursen vetenskapsteori och 
forskningsmetodik (AK3014), 
eller motsvarande. Kursen den 
uthållige forskaren (AK3015) 

visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till 
självständig kritisk 
granskning och bedömning 
av nya och komplexa 
företeelser, frågeställningar 
och situationer 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat t.ex. genom att ha 
identifierat ej tidigare observerade 
fenomen och föreslagit nya 
forskningsfrågor, bidragit med en 
vetenskaplig förklaring och dragit 
relevanta slutsatser i de vetenskapliga 
artiklar och konferensbidrag som 
doktoranden författat/medförfattat. 

Skriva och delta i 
internationella konferenser. 
Skriva journalartiklar. Delta i 
forskingsseminarier på 
institutionen energiteknik. 
Presentera 
forskningsresultatet i 
mittseminarium och 
slutseminarium. 
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Mål enligt Högskole- 
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

 
För doktorsexamen ska 

doktoranden 

Konkretisering och anpassning 
av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse 

   

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och 
med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar 
samt att planera och med 
adekvata metoder bedriva 
forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och att 
granska och värdera sådant 
arbete 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat t.ex. kritisk granskning av 
tidigare arbeten i området, vilka 
sammanfattas i de vetenskapliga 
artiklar som doktoranden 
författat/medförfattat samt i 
licentiat/doktorsavhandlingen; och 
baserat på denna kunskap genom 
lämpliga val av lösningsmetodik för att 
lösa ställda forskningsfrågor. Den 
slutgiltiga bedömningen av detta mål 
görs av betygsnämnden vid 
disputationen. 

Skriva konferens- och 
journalartiklar. Läsa kursen 
literature survey. Presentera 
forskningsresultatet i 
mittseminarium och 
slutseminarium. Skriva 
doktorsavhandling. 

med en avhandling visa sin 
förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat av en avhandling som 
godkänts av en betygsnämnd. 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat av en avhandling 
som godkänts av en 
betygsnämnd. 

visa förmåga att i såväl 
nationella som 
internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog 
med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

Detta mål anses uppfyllt genom t.ex. 
presentationer på vetenskapliga 
konferenser och/eller presentationer 
i ett industriellt sammanhang, samt 
uppfyllt och kontrollerat av en 
avhandling som diskuteras vid 
disputation och godkänts av en 
betygsnämnd. 

Skriva och presentera 
konferensartiklar nationellt 
och internationellt. Skriva 
populärvetenskapliga artiklar 
i relevant nationell tidskrift. 

 visa förmåga att identifiera 
behov av ytterligare kunskap 

 Detta mål anses uppfyllt, t.ex. genom 
att behovet av ny kunskap 
identifierats och lett till förslag på ny 
forskning. 
Detta dokumenterats i viss mån i de 
vetenskapliga artiklarna och bör 
diskuteras i avhandlingen. 

I samband med att skriva 
vetenskapliga artiklar och 
avhandlingen.  



Allmän studieplan för Energiteknik 
 

 
 

Mål enligt Högskole- 
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

 
För doktorsexamen ska 

doktoranden 

Konkretisering och anpassning 
av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse 

visa förutsättningar för att 
såväl inom forskning och 
utbildning som i andra 
kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till 
samhällets utveckling och 
stödja andras lärande. 

Detta mål anses uppfyllt genom t.ex. 
undervisning på grundutbildningen 
eller företagspresentationer, genom 
att vara behjälplig vid handledning 
av examensarbeten eller genom 
kunskapsöverföring till eventuella 
industriella partners 

Undervisning på 
grundutbildning. 
Handledning av 
examensarbete vid 
kandidat och 
masterutbildning. 
Kunskapsöverföring till 
industriella partner. Skriva 
populärvetenskapliga artiklar 
i relevant nationell tidskrift. 

visa intellektuell 
självständighet och 
vetenskaplig redlighet samt 
förmåga att göra 
forskningsetiska 
bedömningar 

Detta mål anses uppfyllt genom att, i 
den mån det varit relevant, etiska 
aspekter bedömts diskuterats 
tillsammans med handledare i valet 
och utformning av 
forskningsproblem. Ett 
förekommande fall är samarbete 
med militärindustrin. 
Forskningsresultatens inverkan 
på samhället i stort bör diskuteras 
vid val av forskningsprojekt. 
Intellektuell självständighet 
klargörs bl.a. genom att 
forskarstudentens egna insatser 
tydligt redovisas i avhandlingen. 
Vetenskaplig redlighet 
kontrolleras t.ex. genom den 
plagiatkontroll som skall 
genomföras av avhandlingen. 

Diskussion om utformning av 
forskningsprojekt. 
Forskarstudentens insatser 
redovisas i avhandlingen. 
Plagiatkontroll av 
avhandlingen genomförs. 

visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används 

Genom att delta i och följa 
diskussioner och debatter i den 
akademiska miljön lokalt 
(institutionen) och i ett större 
sammanhang. 

Diskutera vetenskapens 
möjligheter och 
begränsningar inom 
forskarseminarier och följa 
upp debatter på nationell och 
internationell nivå. 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 
bedömningar för att kunna 

Doktoranderna ska göras medvetna 
om hur kunskaper inom 
energiområdet 
(forskarutbildningsämnet 
Energiteknik) kan användas för 

Alla doktorander ska läsa 
minst en kurs om 
hållbarutveckling. 
Doktoranderna ska 
uppmuntras och 



Allmän studieplan för Energiteknik 
 

 
 

Mål enligt Högskole- 
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

 
För doktorsexamen ska 

doktoranden 

Konkretisering och anpassning 
av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse 

bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. 

att bidra till utvecklingen av ett 
ekologiskt, tekniskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. 
Doktorsprogrammets samtliga 
doktorander ska som ett led i 
forskarutbildningen förvärva 
kunskaper och insikter om 
övergripande hållbarhetsfrågor, 
särskilt frågor om 
hållbarhetsbegreppets innebörd och 
definition, samt kopplingen till frågor 
om ekonomiska och institutionella 
faktorer vid planering, finansiering och 
förvaltning av olika energisystem. Fler 
doktorander ska ha hållbar utveckling 
som del- eller huvudtema i sitt 
avhandlingsprojekt. Alla doktorander 
ska examineras i kursmoment om 
hållbarhetsfrågor. Dessutom ska 
möjligheter till ytterligare fördjupning 
inom området förstärkas genom 
programmets kursutbud. 
Doktoranderna ska uppmuntras och 
beredas tillfälle att delta i externa 
konferenser och seminarier där frågor 
om hållbar utveckling diskuteras. 
Doktoranderna ska ges möjlighet att 
påverka hur frågor om hållbar 
utveckling tas upp i deras utbildning. 

 beredas tillfälle att delta i 
externa konferenser och 
seminarier där frågor om 
hållbar utveckling diskuteras. 
Doktoranderna ska ges 
möjlighet att påverka hur 
frågor om hållbar utveckling 
tas upp i deras utbildning. 
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Licentiatexamen 
 

Mål enligt Högskole- 
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

 
För licentiatexamen ska 

doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

visa kunskap och förståelse 
inom forskningsområdet, 
inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt 
fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i 
synnerhet 

Detta mål anses uppfyllt genom 
att delta i doktorandkurser och 
läsa in och följa relevant 
vetenskaplig litteratur samt 
genom att identifiera och använda 
för ämnet aktuella metoder vid 
lösandet av ställda 
forskningsfrågor. 
Målet kan kontrolleras genom 
författandet av vetenskapliga 
artiklar, konferensbidrag och 
licentiatuppsatsens, samt genom 
att kunna presentera och 
diskutera sina och andras 
forskningsresultat vid konferenser 
och seminarier. 

Deltagande i forskarnivåkurser, 
t.ex. fördjupningskurser, 
forskningsfärdighetskurser och 
breddningskurser. Deltagande i 
relevanta doktorandkurser som 
handlar om forskningsmetodik, 
t.ex. kursen vetenskapsteori och 
forskningsmetodik (AK3014), 
eller motsvarande och kursen 
den uthållige forskaren 
(AK3015) 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera 
och med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och 
därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen  samt  
att utvärdera detta arbete. 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat genom kritisk 
granskning av tidigare arbeten i 
området, vilka sammanfattas i 
litteraturstudie som 
doktoranden 
författat/medförfattat samt i 
licentiatuppsatsen, föreslagit 
nya forskningsfrågor; och 
baserat på denna kunskap 
rekommenderat om den 
planerade fortsättningen. 

Läsa kursen literature survey, 
författa konferens och 
tidskriftsartiklar. Författa 
licentiatuppsatsen. 

visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog 
med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

Detta mål anses uppfyllt genom 
t.ex. presentationer på 
vetenskapliga konferenser 
och/eller presentationer i ett 
industriellt sammanhang, samt 
uppfyllt och kontrollerat av en 
uppsats som diskuteras vid 
licentiatseminarium och  

Skriva till och presentera på 
vetenskapliga konferenser 
och/eller presentera sina 
forskningsresultat till 
industripartner eller i ett 
industriellt sammanhang, samt 
presentera licentiatuppsatsen 
vid licentiatseminarium. 
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Mål enligt Högskole- 
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

 
För licentiatexamen ska 

doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

 godkänts av examinator.  

visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt 
delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att 
självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. 
genom att behovet av ny kunskap 
identifierats och lett till förslag 
på ny forskning och genom 
kunskapsöverföring till 
eventuella industriella partners. 
Detta dokumenterats i viss mån i 
de vetenskapliga artiklarna och 
bör diskuteras i 
licentiatuppsatsen. 

Skriva till och presentera på 
vetenskapliga konferenser 
och/eller presentera sina 
forskningsresultat till 
industripartner eller i ett 
industriellt sammanhang, samt 
presentera licentiatuppsatsen 
vid licentiatseminarium. 

visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar 
i sin egen forskning. 

Detta mål anses uppfyllt genom 
att, i den mån det varit relevant, 
etiska aspekter bedömts och 
diskuterats tillsammans med 
handledare i valet och 
utformningen av 
forskningsproblem, t.ex. 
forskningssamarbete med 
militärindustrin. 
Forskningsresultatens inverkan 
på samhället i stort bör 
diskuteras med handledaren. 

Diskussion om utformning av 
forskningsprojekt, t.ex. i vilken 
omfattning får vi samarbeta med 
militärindustrin. 

visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och 
begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används 

Genom att delta i och följa 
diskussioner och debatter i den 
akademiska miljön lokalt 
(institutionen) och i ett större 
sammanhang. 

Genom att delta i och följa 
diskussioner och debatter i den 
akademiska miljön lokalt 
(institutionen) och i ett större 
sammanhang. Rekommendera 
doktorander att läsa 
forskningsfärdighetskurser, 
såsom vetenskapsteori och 
forskningsmetodik eller 
motsvarande. 

visa förmåga att identifiera 
sitt behov av ytterligare 
kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling. 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. 
genom att behovet av ny kunskap 
identifierats och lett till förslag 
på ny forskning eller deltagande i 
forskarutbildningskurs eller 
workshop. Detta dokumenteras i 
viss mån i de vetenskapliga 
artiklarna och bör diskuteras i 
licentiatuppsatsen. 

Genom att presentera sina 
forskningsresultat på 
konferenser och vid seminarier 
internt kan behovet av ny 
kunskap identifieras och det kan 
leda till förslag på ny forskning. 
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Mål enligt Högskole- 
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

 
För licentiatexamen ska 

doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 
bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling 

Doktoranderna ska göras 
medvetna om hur kunskaper 
inom energiområdet 
(forskarutbildningsämnet 
Energiteknik) kan användas för 
att bidra till utvecklingen av ett 
ekologiskt, tekniskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. 
Doktorsprogrammets samtliga 
doktorander ska som ett led i 
forskarutbildningen förvärva 
kunskaper och insikter om 
övergripande hållbarhetsfrågor, 
särskilt frågor om 
hållbarhetsbegreppets innebörd 
och definition, samt kopplingen 
till frågor om ekonomiska och 
institutionella faktorer vid 
planering, finansiering och 
förvaltning av olika 
energisystem. Fler doktorander 
ska ha hållbar utveckling som 
del- eller huvudtema i sitt 
avhandlingsprojekt. Alla 
doktorander ska examineras i 
kursmoment om 
hållbarhetsfrågor. Dessutom ska 
möjligheter till ytterligare 
fördjupning inom området 
förstärkas genom programmets 
kursutbud. Doktoranderna ska 
uppmuntras och beredas tillfälle 
att delta i externa konferenser 
och seminarier där frågor om 
hållbar utveckling diskuteras. 
Doktoranderna ska ges möjlighet 
att påverka hur frågor om hållbar 
utveckling tas upp i deras 
utbildning. 

Alla doktorander ska läsa 
minst en kurs om 
hållbarutveckling. 
Doktoranderna ska uppmuntras 
och beredas tillfälle att delta i 
externa konferenser och 
seminarier där frågor om hållbar 
utveckling diskuteras. 
Doktoranderna ska ges 
möjlighet att påverka hur frågor 
om hållbar utveckling tas upp i 
deras utbildning. 
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