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- Websidor 

- ISP  
- status 
- bilagan 

- Kurser
- Nya obligatoriska kurser för doktorander 
- Pedagogik-kurs möjlig att räkna med i examen 
- max 22.5 hp tillgodoräknat för tidigare studier  

- Ny procedur för licentiat-examen 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Minns att denna bilaga inte primärt 
är till för att betygsätta studenten 
utan för att inventera den utbildning 
studenten får
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Breddningskurser Fysik och teoretisk fysik 

FU0001 Kollokvier i fysik 

Kemisk fysik 

FU0002 Kvantkemiska metoder i kemisk fysik 
FU0003 Yt- och vätskefysik 

Medicinsk strålningsfysik 

FU0004 Komplexa frågeställningar i medicinsk strålningsfysik
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Obligatorisk introduktionskurs,  

FU0005 Introduktion till forskarstudier på fysikum, 5 hp 

- Introduktion till institutionen och forskarstudier vid Stockholms universitet.  
- Projektledning och stress-hantering. 
- Den sektionsgemensamma kursen i forskningsetik. 
- Vetenskapsfilosofi och -historia. 
- Akademiskt skrivande

Andra nyheter: 

Maximalt 22.5 hp tillgodoräknat från tidigare studier 

Den pedagogiska kursen om 3 hp kan tillgodoräknas i doktorandutbildningen
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Ny procedur för licentiat-examination.

6 månader före ”halvtid”
Studierektor eller ämnesansvarig kallar till planeringsmöte med student och 
handledare. 

Plan för återstående arbete fram till lic. 
Preliminärt datum för lic 
Ämnesansvarig kontaktar tänkbar 
granskare
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Ny procedur för licentiat-examination.

6 månader före ”halvtid”
Studierektor eller ämnesansvarig kallar till planeringsmöte med student och 
handledare. 

Plan för återstående arbete fram till lic. 
Preliminärt datum för lic 
Ämnesansvarig kontaktar tänkbar 
granskare

Senast 6 veckor före 
preliminärt datum

Studenten lämnar preliminärversion av uppsatsen till granskaren 
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Ny procedur för licentiat-examination.

Senast 6 veckor före 
preliminärt datum

Studenten lämnar preliminärversion av uppsatsen till granskaren 

Inom två veckor alltså 
senast 4 veckor före 

preliminärt datum

Granskaren ger återkoppling till studenten. 
Granskaren ger ett skriftligt omdöme till ämnesansvarig, med en 
rekommendation om uppsatsen kan läggas fram eller ej. 

JA

Handledaren lämnar in ansökan om prov 
Opponent utses 
Ämnesansvarig fastställer datum 

Studenten lämnar omarbetad 
version av uppsatsen till 
granskaren 

NEJ
Inom en 
vecka
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Ny procedur för licentiat-examination.

Seminariet går till som nu, dvs 30-40 min presentation följt av ca 30 min frågor 
från opponent, därefter frågor från övriga. 

Betyg sätts av examinator, efter samråd med opponent och granskare. 


