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STUDIEPLAN FÖR ÄMNESINRIKTNING INOM MEDICINSK VETENSKAP 
 
1) Institution och ämnesinriktning 

Institution/enhet 

Institutionen för strålningsvetenskaper 

 
 
Ämnesinriktning 

Medicinsk teknik 

 

2) Kort beskrivning av ämnesinriktningen 

Ämnesinriktiningen medicinsk teknik omfattar applikation av teknik- och 
naturvetenskapliga principer för att lösa medicinska problem. Tekniska, matematiska och 
fysikaliska metoder används ofta i kombination för att ta fram nya metoder för diagnostik, 
övervakning och terapi. Medicinsk teknik är tvärvetenskapligt genom att området spänner 
över flera vetenskapsområden mellan teknik och medicin.  

 

 

3) Definition av grundläggande behörighet för ämnesinriktningen (se nedan) 

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort 
kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, 
eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

Ur Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap 
Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om 
minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom 
landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från 
kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl (HF 7 kap 39 §). 
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4) Definition av särskild behörighet för ämnesinriktningen (se nedan) 

 

Särskild behörighet kan antingen vara civilingenjörsexamen eller annan 
universitetsutbildning med minst 90 högskolepoäng inom ämnena fysik, datavetenskap, 
matematisk statistik eller teknik, samt minst 50 högskolepoäng matematik, eller 
motsvarande utbildning.  

Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. 
Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin 
forskningsplan på engelska för institutionens forskarutbildningsgrupp.  

  

 

 

Ur Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap 
Särskild behörighet 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har 

1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet 
som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet 

2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av 
dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför 
en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. (HF 7 kap 40 §). 
 

 

 

 

5) Underskrifter 

Umeå den       

Namnteckning  
Sammankallande i institutionens forskarutbildningsgrupp 
 

Namnförtydligande 

      

 
 
Namnteckning  
Prefekt 
 

Namnförtydligande 

 Tufve Nyholm 

 


