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Programbeskrivning för Energi- och miljösystem 

Programbeskrivning doktorsprogram 

Fastställd av fakultetsrådet/utbildningsutskottet: 2012-02-01 
Reviderad: 2018-09-26 

Programmets namn på svenska och med översättning till engelska 
Ange även om programmet har inriktningar. 

Programmets namn: Energi- och miljösystem (Energy and Environmental Systems) 

Kort beskrivning av ämnesområde och innehåll 
Ange vilka ämnen på forskarnivå som ingår i programmet. Allmänna studieplaner för ingående ämnen bifogas 
till programbeskrivningen. 

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 ämnet 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 

Programmets organisation 
Programråd (ange vilka funktioner som ingår, inte personer), programansvarig, studentrepresentation etc.  

Programmet leds av en programansvarig (DA) tillsammans med ett programråd 
bestående av ledningsgruppen för institutionen energiteknik, inklusive en 
doktorandrepresentant. Programrådet ansvarar för programmets kvalitet och 
utveckling. Rådet sammanträder en gång per månad.  
Samtliga handledare (huvudhandledare och bi-handledare) kopplade till programmet 
ingår i programmets handledarkollegium. Handledarkollegiet utgör den akademiska 
arenan för kollegiala diskussioner kring handledningsfrågor, forskningskvalitet, 
slutseminarier, doktoranders progress, uppföljning av studieplaner, 
doktorandkurser, etc.  
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Kurser 

Kursutbud 
Beskriv programmets kursutbud, vilka ämnesområden som ska täckas in och hur ett relevant kursutbud 
säkerställs. 

Doktorsprogrammet rekommenderar en mix av fördjupningskurser, forskningsfärdighetskurser och 
breddningskurser. 
Rekommenderade kurser:  

CENTRALA LÄSKURSER 
 

Kursnummer Poäng 

1. Fördjupningskurser 
-Termodynamik 
-Värmeöverföring 
-Litteraturstudie 
-Introduktion till Polygeneration 
-Integrated Assessment of Climate, Land- Use, Energy and 
Water Systems 
-Energy data, balances and projections 
-Energy system economics, modeling and indicators for 
sustainable energy developement  
-Transport phenomena 
-Computational fluid dynamics 
-CO2 Capture and Storage 
-Energiteknik och Hållbarhet 
-Energy storage 
-Termodynamisk optimering av energisystem 

 
MJ3116 
MJ3114 
MJ3118 
MJ3121 
MJ3381 
 
MJ3382 
MJ3383 
 
3C5701 
SG3114 
KE3040 
MJ3387 
MJ3386 
MJ3384 

 
7,5 
7,5 
6 
3 
6 
 
6 
6 
 
9 
7,5 
7,5 
6 
6 
5 

2. Forskningsfärdighetskurser 
-Vetenskapsteori och forskn.metodik (el motsv) 
-Writing Scientific Articles 
-Den uthållige forskaren 
-Vetenskapsteori och metodik för energiforskning  

 
AK3014 
DS3102 
AK3015 
MJ3410 

 
3 
5 
2 
6 

3. Breddningskurser 
-Science Communication 
-Kommunikationsfärdighet för energi 
-The Economics of Climate Change - Industrial and Technical 
Implications 
-Energy and Geopolitics  
-Life Cycle Assessment, Advanced Course  
-Environmental Strategic Methods  

 
EO3110 
DS3104 
ME3510 
 
AK3102 
AG3202 
1N5008 

 
5 
5 
10 
 
7,5 
7,5 
7,5 

ÖVRIGA KURSER 
4. Seminariedeltagande 
Introduktionskurs 
-Forskarseminarier  
-Grundläggande kommunikations- och undervisningslära 
(GKU) (Obligatorisk för studenter involverade i 
undervisningen) 

 
 
 
MJ3122 
LH200V 

 
 
1 
4,5 
3 
 

5. Projektkurser 
Pedagogiska Aspekter inom Energiteknik 

 
MJ3336 
 

 
7,5 

 
Följande kurser rekommenderas starkt för samtliga doktorander inom ämnet Energiteknik:  
• LH200V Grundläggande kommunikations- och undervisningslära (GKU) 3 hp (obligatorisk för 
doktorander som under sin utbildningstid medverkar i KTHs undervisning inom grundnivå och 
avancerad nivå)  
• AK3014 Vetenskapsteori och forskningsmetodik – mindre kurs 3 hp  
• AK3015 Den uthållige forskaren 2 hp  
• DS3102 Writing Scientific Articles 5 hp  
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Tillgodoräknande av kurser  

För att tillgodoräknande ska kunna medges behövs underlag om att kursen inte inkluderas i 
behörighetskraven för utbildningen på forskarnivå. Detta kan vara information om att kursen 
examinerades efter examen för behörighet avslutades eller att masterexamen innehåller fler poäng än 
kravet för antagning till utbildning på forskarnivå.  

I förekommande fall anges kurskod, kursbenämning, lärosäte, poäng och slutdatum för kurser som ska 
tillgodoräknas (bestyrkt genom kopia på kursresultat från lärosäte). Beslut om tillgodoräknande fattas 
av programansvarig (DA) 

Beslut om tillgodoräknande av kurser som inte givits vid akademiskt lärosäte ska prövas och 
godkännas av forskarutbildningsansvarig (FA). 

Underlag för tillgodoräknande (intyg eller motsvarande) där huvudhandledare/examinator antecknat 
vad som kan tillgodoräknas i utbildningen på forskarnivå. Ett intyg ska visa vad doktoranden har 
åstadkommit. Antingen i form av tentamen, inlämningsuppgift, deltagande etc, alltså vilken prestation 
som efterfrågats av kursanordnaren. Prestationen ska intygas av kursanordnaren. I förekommande fall 
anges kurskod, kursbenämning, lärosäte, poäng och slutdatum för kurser som ska tillgodoräknas.  

Kvalitetssäkring och uppföljning av programmets kurser 
Ange hur programmets kurser följs upp och hur kvalitetssäkring av kurserna sker. 

Programrådet har beslutat att institutionen energiteknik skall garantera minst 60 hp kurser under fyra 
år. För planeringsändamål både för doktorander och kursansvarig, kommer alla kurser att 
schemaläggas. Minst 15 hp doktorandkurser kommer att erbjudas varje år. Kvalitetssäkring av kurser 
sker genom kursutvärdering och kursanalys.  

Stöd för ingående ämnens måluppfyllelse förutom kurser 
Organiserade aktiviteter förutom kurser, t.ex. seminarieserier och workshops. 

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 mittseminarium (ca halvvägs)  
2. Slutseminarium (när det bedöms vara 3-6 månader kvar till disputation).  
Varje år arrangeras två workshops (utbildningsdagar), med poster presentation av alla doktorander 
vid lunchtid. 

Beskrivning av det kontinuerliga, systematiska kvalitetsarbetet 
Beskriv de regelbundna utvärderings- och utvecklingsaktiviteterna. 

 
De administrativa processerna på programnivå utvärderas en gång per år genom programansvarig 
(DA) försorg. De administrativa processer som är gemensamma med övriga 
forskarutbildningsprogram inom ITM-skolan utvärderas en gång per år i ITM:s 
forskarutbildningsutskott. Utskottet kan vid behov även initiera mer genomgripande översyner av 
programinnehåll och programstruktur.  
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