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Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik passar dig som vill

ha en bred och genuin ingenjörsutbildning med möjlighet till

specialisering. Efter examen har du goda möjligheter att

arbeta i många olika branscher, både i Sverige och utomlands.

I Uppsala är vi exempelvis med och leder utvecklingen av

vågkraft, vindkraft och andra energikällor.

OM PROGRAMMET

Så länge människan utvecklar ny teknik kommer tekniska fysiker att efterfrågas. De finns på alla stora teknik- och konsultföretag

och kan till exempel arbeta med att programmera styrsystem för robotar, konstruera instrument för satelliter eller utveckla

strålbehandling av cancer. 

 

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik i Uppsala ger dig först grunderna inom alla fysikens grenar, från mekanik och

elektromagnetism till kvantmekanik, mätteknik, elektronik och de beräkningsmetoder som du behöver för att förstå och tillämpa

teorierna. I den nya kursen kreativ verkstadsteknik har du också tillgång till en större mekanisk verkstad för bland annat

elektromagnetiska rörelsekonstruktioner. 

 

Programmet har tre inriktningar: 

Tillämpad fysik 

Tillämpad fysik behandlar energiteknik, kvantfysik (experimentell och teoretisk), medicinsk teknik, tillämpad fysikalisk

modellering med mera. 

 

Beräkningsteknik 

Beräkningsteknik behandlar högprestandaberäkningar, simulering, programmering av parallelldatorer, bildanalys,

informationsutvinning med mera. 

 

Inbyggda system 

Inbyggda system ger kompetens inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling. Utvecklingen inom trådlös

kommunikation och halvledarteknik har revolutionerat området för "smarta" tekniklösningar, där tekniska fysikers kombinationer

av kompetenser ger outtömliga möjligheter.

EXAMEN

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.



UPPLÄGG

Under de första tre åren bygger du en stadig grund i matematik, klassisk fysik, elektroteknik och data. Du får prova på en mängd

områden inom fysiken vilket ger dig bred kompetens inför valet av inriktning. Denna gedigna kompetens gör att tekniska fysiker är väl

förberedda att använda sina kunskaper i nya situationer. 

 

Ämnen som företagsekonomi och presentationsteknik förbereder dig för arbetslivet redan från start och lär dig civilingenjörens roll. 

 

Inför fjärde året kan du välja mellan inriktningarna:

tillämpad fysik

beräkningsteknik

inbyggda system

Du börjar nu specialisera dig, men fortsätter samtidigt bredda din kompetens. Varje inriktning har flera undergrenar som ger unika

specialistkunskaper. I praktiken kan du utforma en unik och efterfrågad kompetens i din examen.

KURSER INOM PROGRAMMET

Se studieplanen för kurser inom programmet. 

KARRIÄR

Kombinationen av spetskompetens och bred teknisk överblick gör civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik till en ytterst eftertraktad

utbildning på arbetsmarknaden. 

 

Som civilingenjör i teknisk fysik kan du arbeta för företag med teknisk verksamhet inom exempelvis forskning och utveckling, vid

forskningsinstitut eller inom industri. 

 

Andra väljer att starta egna företag, eller att undervisa på universitet och högskolor. 

 

Utbildningen i Uppsala är internationellt gångbar vilket ger dig goda möjligheter till jobb utomlands. Så länge  människan utvecklar ny teknik

kommer  tekniska fysiker att efterfrågas. 

 

I Uppsalaområdet finns flera verksamheter som har forskning med koppling till teknisk fysik, till exempel protonstråleterapi, robotmekanik,

signalbehandling och telekom. Här finns även forskning om energi från vågor, vind, sol, fission och fusion.

OM UNDERVISNINGEN

En civilingenjör förväntas kunna hålla många bollar i luften och anpassa sig till nya situationer. Detta krävs också under

utbildningen då du oftast läser tre kurser parallellt. 

 

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och handledda laborationer. 

 

Examination på de olika kurserna sker oftast genom inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftliga tentamen. 

 

Du möter en kompetent lärarkår där de flesta är aktiva forskare. Efter examen får du behörighet att forska inom fysik, matematik,

data och olika teknikom råden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du använder dina kunskaper på en större,

självständig arbetsuppgift. 

 

Institutioner, näringsliv och forskningsinstitut bidrar med förslag på  uppgift, handledning och utrustning. Examens arbetet leder i

många fall till en första anställning eller en forskar utbildning. 

 

Teknisk fysik har en aktiv student förening som är med och påverkar och övervakar utbildningens kvalitet.

STUDERA UTOMLANDS

Det finns stora möjligheter att studera i Nordamerika, Europa, Asien eller Oceanien.

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/studieplan/?planId=994&pKod=TTF2Y
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BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Box 256, 751 05 UPPSALA

Liselott Dominicus van den Bussche studievagledare-

F@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 68 87
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