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Kommentar om förändringar
Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget till allmän studieplan

i forskarutbildningsämnet matematik är följande.
För doktorsexamen:

• Mängden kurser ändras fr̊an 100-120 hp till 60-120 hp. Mängden
kurser som ska läsas p̊a doktorandniv̊a är dock oförändrad. An-
ledningen till detta är att forskarstuderande som idag kommer
med en gedigen masterutbildning har högre förkunskaper än
vad som var normalt tidigare.
• Kraven p̊a breddningskurser (allts̊a kurser utanför det egna spe-

cialomr̊adet) har stärkts till att vara 30 hp kurser p̊a doktorand-
niv̊a. Tidigare kunde breddningskurser ocks̊a läsas p̊a avancerad
niv̊a. Anledningen till detta är att vi vill stärka och garantera
doktorandernas allmänbildning.
• Denna nya studieplan gäller för doktorander antagna efter 2017-

01-01. Doktorander antagna tidigare kan byta denna studieplan
om handledare och doktorand är överens om detta.

Motsvarande förändringar görs för licentiatexamen.
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ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING
I MATEMATIK (MATHEMATICS) VID SKOLAN FÖR

TEKNIKVETENSKAP, KTH

Övergripande bestämmelser om forskarutbildning och dess mål ges i
högskoleförordningen (SFS 1993:100).

I denna allmänna studieplan för forskarutbildningen i matematik
anges

• föreskrifter om särskild behörighet och urval till forskarutbild-
ningen,
• det huvudsakliga inneh̊allet i forskarutbildningen,
• examenskrav.

För varje forskarstuderande fastställs individuell studieplan.

Behörighetsvillkor och urval

För behörighet att antas till forskarutbildningen krävs att den sök-
ande uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor
för särskild behörighet.

Kraven för grundläggande behörighet anges i högskoleförordningen,
kap. 7, 39§.

För särskild behörighet krävs att den sökandes utbildning p̊a avan-
cerad niv̊a har inriktning mot matematik eller ett närliggande omr̊ade
starkt relaterat till matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i eng-
elska, s̊aväl i tal som i skrift.

Urval görs bland de sökande som uppfyller behörighetskraven. Till
grund för urvalet ligger resultaten i kurser av fördjupningskaraktär och
fr̊an självständiga arbeten. En bedömning görs ocks̊a av den sökandes
förutsättningar för självständigt vetenskapligt arbete.

Huvudsakligt inneh̊all i utbildningen

Målen för forskarutbildningen uppn̊as genom kursstudier och av-
handlingsarbete. Med avhandlingsarbete avses här b̊ade arbete med
den forskning som avhandlingen ska best̊a av och andra aktiviteter
som förbereder den forskarstuderande för en kritisk och självständig
forskarverksamhet.

Utbildningen omfattar för doktorsexamen 240 högskolepoäng. Av
dessa avser 60–120 högskolepoäng kurser och 120–180 högskolepoäng
avhandlingsarbete.

Utbildningen omfattar för licentiatexamen 120 högskolepoäng. Av
dessa avser 30–60 högskolepoäng kurser och 60–90 högskolepoäng upp-
satsarbete.
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4 STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I MATEMATIK, KTH

Poängfördelningen mellan kurser och avhandlingsarbete preciseras i
individuell studieplan.

Kurser. Den forskarstuderande väljer i samr̊ad med huvudhandleda-
ren kurser som ska ing̊a i utbildningen. Kurserna ska ge s̊aväl breddning
som fördjupning.

För doktorsexamen ska minst 60 högskolepoäng vara fr̊an kurser i ma-
tematik p̊a forskarutbildningsniv̊a. Högskolepoäng därutöver kan vara
fr̊an kurser p̊a avancerad niv̊a. Av kurserna p̊a forskarutbildningsniv̊a
ska minst 15 högskolepoäng kurser läsas inom vart och ett av omr̊adena

• algebra/kombinatorik/talteori,
• analys,
• differentialgeometri/geometri/topologi.

För licentiatexamen ska minst 30 högskolepoäng vara fr̊an kurser
i matematik p̊a forskarutbildningsniv̊a. Högskolepoäng därutöver kan
vara fr̊an kurser p̊a avancerad niv̊a. Av kurserna p̊a forskarutbild-
ningsniv̊a ska minst 7,5 högskolepoäng kurser läsas inom minst tv̊a
av omr̊adena

• Algebra/Kombinatorik/Talteori,
• Analys,
• Differentialgeometri/Geometri/Topologi.

Doktorsavhandling. Ämnet för avhandlingen väljs av den forskar-
studerande i samr̊ad med huvudhandledaren. Ämnet bör ansluta till
den forskning som finns vid avdelningen för matematik.

Avhandlingsarbetet syftar till att den studerande ska utveckla för-
måga att självständigt bidra till forskningen i matematik. Det ska
därtill ge fördjupade kunskaper om aktuell forskning inom avhandling-
ens omr̊ade för att den egna forskningen därigenom ska kunna sättas
in i ett övergripande sammanhang. Avhandlingsarbetet bör vidare ge
träning i vetenskapligt samarbete. Som en del av avhandlingsarbetet
ska den forskarstuderande lära sig att presentera sin forskning, muntligt
och skriftligt, i olika sammanhang.

Avhandlingen ska inneh̊alla nya forskningsresultat som den forskar-
studerande har utvecklat själv eller i samarbete med andra. De veten-
skapliga huvudresultaten ska uppfylla kvalitetskraven för publicering i
internationellt erkända tidskrifter och proceedings med referee-system.
När avhandlingen inneh̊aller texter som har flera författare ska den
forskarstuderandes bidrag kunna anges.

Avhandlingen ska normalt skrivas p̊a engelska. Den kan antingen
utformas som en sammanläggning av vetenskapliga artiklar eller som
en monografiavhandling. I det förra fallet ska det finnas en av den
forskarstuderande självständigt skriven sammanfattning. Internationell
publicering av uppn̊adda resultat bör eftersträvas redan under forskar-
utbildningen.
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Den forskarstuderande bör under hela utbildningen aktivt delta i se-
minarier vid avdelningen. Vid minst ett seminarium om året bör den
forskarstuderande presentera aktuell forskning, egen eller andras. Den
forskarstuderande bör vidare delta i konferenser med anknytning till
det egna forskningsomr̊adet och göra besök vid andra matematiska
institutioner samt vid tillfälle presentera sin egen forskning i s̊adana
sammanhang.

Licentiatuppsats. För licentiatuppsats gäller i tillämpliga delar vad
som angetts för doktorsavhandling.

Mål

Målen för forskarutbildningen i matematik är de mål som ges i Hög-
skoleförordningen, Bilaga 2 Examensordningen. En konkretisering av
hur målen kan uppfyllas finns i bilagan till detta dokument.

Examenskrav

Forskarutbildningen avslutas med licentiatexamen eller doktorsexa-
men.

För doktorsexamen fordras dels att alla kurser som ing̊ar i den in-
dividuella studieplanen är godkända, dels godkänt disputationsprov i
enlighet med KTHs regelverk.

För licentiatexamen fordras dels att alla kurser som ing̊ar i den indi-
viduella studieplanen är godkända, dels godkänt licentiatseminarium i
enlighet med KTHs regelverk.
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Bilaga: Konkretisering av hur högskoleförordningens
mål för forskarutbildningen kan uppfyllas.

Under forskarutbildningen ska uppfyllandet av högskoleförordningens
mål regelbundet bedömas och redovisas i den individuella studiepla-
nen. I denna bilaga anges först målen för doktorsexamen och förslag p̊a
hur dessa kan uppfyllas och kontrolleras. Därefter ges motsvarande för
licentiatexamen. I början av utbildningen, d̊a inga eller f̊a m̊al är upp-
fyllda, bör en kort beskrivning ges av hur målen planeras att uppfyllas.
Under utbildningen bör planen för m̊aluppfyllande successivt ersättas
med korta redovisningar av hur de olika målen har uppfyllts.

Doktorsexamen.

A. Kunskap och först̊aelse:

A1. Visa brett kunnande inom och en systematisk först̊aelse av forsk-
ningsomr̊adet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en av-
gränsad del av forskningsomr̊adet.

• Detta m̊al anses uppfyllt t.ex. genom att delta i forskarniv̊akurser
och läsa in och följa relevant vetenskaplig litteratur. Målet kan
t.ex. kontrolleras genom författandet av välbalanserade intro-
duktioner och bakgrunder i vetenskapliga artiklar, konferensbi-
drag och doktorsavhandlingens introduktion, samt genom att
kunna presentera och diskutera sina och andras forskningsre-
sultat vid konferenser och seminarier.

A2. Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med
det specifika forskningsomr̊adets metoder i synnerhet.

• Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. genom att delta
i relevanta forskarniv̊akurser och i avhandlingen och vetenskap-
liga artiklar identifiera och använda för ämnet aktuella metoder
vid lösandet av ställda forskningsfr̊agor.

B. Färdighet och förm̊aga:

B1. Visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig
kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser,
fr̊ageställningar och situationer.

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

B2. Visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med veten-
skaplig noggrannhet identifiera och formulera fr̊ageställningar samt att
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planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kva-
lificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera
s̊adant arbete.

• Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. kritisk gransk-
ning av tidigare arbeten i omr̊adet, vilka sammanfattas i de
vetenskapliga artiklar som doktoranden författat/medförfattat
samt i doktorsavhandlingen; och baserat p̊a denna kunskap ge-
nom lämpliga val av lösningsmetodik för att lösa ställda forsk-
ningsfr̊agor. Den slutgiltiga bedömningen av detta mål görs av
betygsnämnden vid disputationen.

B3. 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.

B4. Visa förmåga att i s̊aväl nationella som internationella samman-
hang 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 p̊a veten-
skapliga konferenser och/eller presentationer i ett industriellt
sammanhang, samt uppfyllt och kontrollerat av en avhand-
ling som diskuteras vid disputation och godkänts av en be-
tygsnämnd.

B5. Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

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

B6. Visa förutsättningar för att s̊aväl inom forskning och utbild-
ning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till
samhällets utveckling och stödja andras lärande.

• Detta mål anses uppfyllt genom t.ex. undervisning p̊a grund-
utbildningen eller företagspresentationer, genom att vara be-
hjälplig vid handledning av examensarbeten eller genom kun-
skapsöverföring till eventuella industriella partners.

C. Värderingsförm̊aga och förh̊allningssätt:

C1. Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt
förmåga att göra forskningsetiska bedömningar.

• Detta mål anses uppfyllt genom att, i den mån det varit re-
levant, etiska aspekter bedömts och diskuterats tillsammans
med handledare i valet och utformningen av forskningsproblem.



8 STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I MATEMATIK, KTH

Forskningsresultatens inverkan p̊a samhället i stort bör diskute-
ras med handledaren. Intellektuell självständighet klargörs bl.a.
genom att den forskarstuderandes egna insatser tydligt redovi-
sas i avhandlingen. Vetenskaplig redlighet kontrolleras t.ex. ge-
nom den plagiatkontroll som skall genomföras av avhandlingen.

C2. 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 sam-
manhang.

Licentiatexamen.

A. Kunskap och först̊aelse:

A1. Visa kunskap och först̊aelse inom forskningsomr̊adet, inbegri-
pet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt
fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika
forskningsomr̊adets metoder i synnerhet.

• Detta m̊al anses uppfyllt t.ex. genom att delta i forskarniv̊akurser
och läsa in och följa relevant vetenskaplig litteratur samt ge-
nom att identifiera och använda för ämnet aktuella metoder vid
lösandet av ställda forskningsfr̊agor. Målet kan t.ex. kontrolle-
ras genom författandet av välbalanserade introduktioner och
bakgrunder i vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och licen-
tiatuppsatsens introduktion, samt genom att kunna presentera
och diskutera sina och andras forskningsresultat vid konferenser
och seminarier.

B. Färdighet och förm̊aga:

B1. Visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med ve-
tenskaplig noggrannhet identifiera och formulera fr̊ageställningar samt
att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forsk-
ningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta ar-
bete.

• Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. kritisk gransk-
ning av tidigare arbeten i omr̊adet, vilka sammanfattas i de
vetenskapliga artiklar som doktoranden författat/medförfattat
samt i licentiatuppsatsen, föreslagit nya forskningsfr̊agor; och
baserat p̊a denna kunskap genom lämpliga val av lösningsmetodik
för att lösa ställda forskningsfr̊agor.
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B2. Visa förmåga att i s̊aväl nationella som internationella samman-
hang 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 p̊a veten-
skapliga konferenser och/eller presentationer i ett industriellt
sammanhang, samt uppfyllt och kontrollerat av en uppsats som
diskuteras vid licentiatseminarium och godkänts av examinator.

B3. Visa s̊adan färdighet som fordras för att självständigt delta i
forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i an-
nan kvalificerad verksamhet.

• Detta mål anses uppfyllt, t.ex. genom att behovet av ny kun-
skap identifierats och lett till förslag p̊a ny forskning och genom
kunskapsöverföring till eventuella industriella partners. Detta
dokumenterats i viss mån i de vetenskapliga artiklarna och bör
diskuteras i uppsatsen.

C. Värderingsförm̊aga och förh̊allningssätt:

C1. Visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen
forskning.

• Detta mål anses uppfyllt genom att, i den mån det varit re-
levant, etiska aspekter bedömts och diskuterats tillsammans
med handledare i valet och utformningen av forskningsproblem.
Forskningsresultatens inverkan p̊a samhället i stort bör disku-
teras med handledaren.

C2. 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 sam-
manhang.

C3. 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 p̊a ny forskning eller deltagande
i forskarutbildningskurs eller workshop. Detta dokumenterats
i viss mån i de vetenskapliga artiklarna och bör diskuteras i
uppsatsen.
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