
Beskrivelse av studieretningen Teoretisk fysikk 

Studieretningsnavn: Teoretisk fysikk 

Kort beskrivelse av læringsutbytte: 
Studieretningen har som formål å gi studentene en bred utdanning i teoretisk fysikk, samt 
spesialisert innsikt i en del av forskningsfronten i teoretisk fysikk. Studentene skal lære å 
arbeide selvstendig med avanserte fysikk-problemstillinger, forstå forskningsartikler 
innen sitt spesialemne, og kunne utføre beregninger samt gjøre vurderinger med faglig 
tyngde. De skal også kunne uttrykke seg presist skriftlig og muntlig om disse.  

Vitenskapelige ansatte som vil bidra til å undervise og veilede: 
Joakim Bergli 
Larissa Bravina 
Torsten Bringmann 
Eirik Grude Flekkøy 
Carsten Lütken 
Are Raklev 
Olav Syljuåsen 
Susanne Viefers            

Kurs som binder studieretningen sammen:  
FYS4110 - Moderne kvantemekanikk, FYS4130-Statistisk mekanikk, FYS4160-Generell 
relativitetsteori og FYS4170 -Relativistisk kvantefeltteori. 

Disse kursene er selve hovedessensen i studieretningen da det er ønskelig å vektlegge en 
bred utdanning i teoretisk fysikk.  Det vil bli kommunisert til studentene at det forventes 
at en teoretisk fysiker har kjennskap til det essensielle innholdet i alle disse kursene.  

Imidlertid, for studenter som sammen med veileder er blitt enige om en oppgave som 
krever mange andre forkunnskaper, så blir det for lite fleksibelt å kreve at alle disse fire 
kursene skal være obligatoriske. Hvor mange av disse som gjøres obligatoriske er vi ikke 
helt enige om, da det også avhenger av om andre evt. felles kurs også blir obligatoriske, -
men vi ser for oss at 1 eller 2 av de ovennevnte fire gjøres obligatoriske.  

Sterkt anbefalte kurs på BSc som bør være avlagt før start på Master:  
FYS3110 - Kvantemekanikk, FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og 
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk. 

Dette er kurs som kan undervises av oss, og som er viktige for at studentene skal tilegne 
seg nok forkunnskaper til å kunne ta de fire sentrale masterkursene over.  



  
Selv om disse tre kursene ikke er del av et formelt opptakskrav, så er det viktig at 
studentene sterkt oppfordres til å ta dem dersom de vil søke på studieretningen Teoretisk 
fysikk. Denne oppfordringen må komme tidlig, ihvertfall før siste år på Bachelor, slik at 
studentene kan rekke å legge disse emnene inn i sin studieplan. 

Det er heller ingenting i veien for å oppfordre avanserte studenter til å ta ett eller flere av 
de fire sentrale masterkursene over før de begynner på masteren.  

Andre anbefalte kurs: 
FYS3410 - Kondenserte fasers fysikk, FYS4150 - Computational Physics, FYS4411- 
Computational Physics II, FYS-KJM4480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel-systemer 
FYS4530 -Subatomær mange-partikkel teori II, FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk, CS-
MATH 1: Data analysis and machine learning. 

Hvilke kurs vi kan tenke oss:  
Vi trenger et fleksibelt kurstilbud på avansert nivå. Vi har behov for fleksible kurs som 
ikke nødvendigvis har bred appell, men som er viktige for å bringe studentene fram til 
forskningsfronten.  

Slik det er i dag underviser seksjonen for teoretisk fysikk følgende avanserte kurs: 

FYS5120- Videregående kvantefeltteori. (går hver vår)  
FYS5190- Supersymmetry (høsten annethvert år) 
FYS9180- Condensed Matter Field theory (våren annethvert år, rent PhD-emne) 

Vi ser for oss at dersom det er praktisk mulig å få undervisningskabalen til å gå opp, så 
kan (ihvertfall de to siste av) disse kursene reduseres til to (modulbaserte?) kurs med 
fleksibelt innhold, f.eks. FYS5190/9190 - Aktuelle tema i teoretisk fysikk I (vår) og 
FYS5180/9180 - Aktuelle tema i teoretisk fysikk II (høst). Grunnen til at I blir et vårkurs 
og II et høstkurs er at studentene typisk vil ta disse kursene i sitt 2. og 3. semester. 

Innholdet i disse burde kunne variere etter behov, og vi har allerede flere forslag til 
moduler som kan dekke noen av våre studenters behov på avansert nivå. 
Men…for at vi skal kunne arbeide videre med dette må det formelle rundt modulbaserte 
kurs med fleksibelt innhold avklares. Finnes det noen retningslinjer for hvordan 
modulbaserte emner skal se ut? studiepoeng, varighet, antall moduler, eksamenskrav…, 
hvor fritt står vi til å bestemme innhold og frister for annonsering på emnesider/
semstersider, og hvordan avklares undervisningsbelastningen for de ansatte. Og er det i 
det hele tatt ønskelig sett fra ledelsens side at vi innfører modulbaserte emner? Med krav 
om stadig flere studenter på regulære kurs for at disse skal undervises og opprettholdes, så 
må det tas noen grep for å sikre en effektiv utdannelse på avansert nivå.   



Hvilke kurs må være som i dag:  
FYS4110-Moderne kvantemekanikk, FYS4130-Statistisk mekanikk, FYS4160- Generell 
relativitetsteori og FYS4170- Relativistisk kvantefeltteori. 

Dette er sentrale kurs for denne studieretningen, og hver av dem vil også være gode 
valgalternativ for noen andre studieretninger. Vi oppfatter også disse kursene som nokså 
“udelelige”.  

Hvilke kurs kan gjøres om til ledet selvstudium:  

Fordypninger: Ingen. 

Kvote studenter: Det nåværende studieprogrammet i teoretisk fysikk har de siste årene 
hatt en årlig opptakskvote på 7 studenter (med 5 faste ansatte), omtrent 1.5 studenter på 
hver, som i praksis betyr at ansatte som bidrar til denne studieretningen må være villige til 
å veilede 1 til 2 studenter hvert år.  Det er et mål å kunne tilby 1.5 studieplasser per ansatt 
som vil bidra full tid. Det er imidlertid usikkert om alle på lista over kan bidra full tid til 
denne studieretningen ettersom flere også vil bidra til andre studieretninger. Et 
konservativt estimat som tar høyde for dette gir 8 studenter årlig. Det er viktig at alle 
veiledere som bidrar til studieretningen føler et kollektivt ansvar for å tilby oppgaver til 
alle studentene som får opptak.  

Robust studiemiljø:  
For et godt faglig og sosialt studiemiljø er det essensielt at studentene sitter samme sted. 
Det bør ikke undervurderes hvor viktig det er at studentene lærer av hverandre, noe som 
er absolutt lettest om de er samlokalisert. Vi foreslår at nye studenter tilbys studieplass i 
4Ø. De skal ha muligheten til å beholde plassen i sitt 2. år. Dette bør også gjelde dem som 
har en veileder som ikke sitter i seksjonen for Teoretisk fysikk, og som derfor også vil 
tilbringe mye av sin tid i nærmiljøet til sin veileder. I 4Ø finnes nødvendige fasiliteter som 
studentarbeidsplasser, fellesrom, kjøkkenkrok etc. Der foregår det også faglige seminarer i 
teoretisk fysikk, journal clubs og andre mer uformelle samlinger.    

Felles kurs på tvers av studieretninger: 
Med såpass mange sterkt anbefalte felles kurs i denne studieretningen, så blir det for mye 
med felleskurs for alle studieretningene i tillegg. Dette betyr også at man må vurdere å 
fravike 20 stp. kravet om eksperimentalkurs. Det er i dag krav om 20 stp 
eksperimentalkurs på bachelor og master tilsammen. I praksis betyr det at studenter fra 
UiO som velger teoretisk fysikk tar FYS2150 i sin bachelor (del av opptakskravet), og 
vanligvis må ta ett kurs til i løpet av masteren fra lista over eksperimentelle emner: 
FYS4180, FYS3230, FYS3240, FYS4420, FYS4550, FYS-KJM5920, UNIK4330. 

Det er forståelig at det finnes et ønske om at alle fysikere burde ha bakgrunn som dekker 
alle metoder i fysikk. Men ettersom et masterprogram innebærer en spesialisering så blir 
det et urimelig stort breddekrav å kreve et obligatorisk eksperimentalkurs i denne 
studieretningen.  



Imidlertid vil noen av de eksperimentelle emnene ovenfor selvfølgelig være aktuelle som 
valgbare emner for våre studenter. Det gjelder spesielt emner som omhandler 
eksperimentelle metoder på spesialområdet masteroppgaven dreier seg om, og mer 
generelle kurs som inneholder eksperimentell databehandling og statistikk på avansert 
nivå.   

Hvis 1-2 felles kurs: - 

Systematisk inkludere profesjonell kompetanse:  
Dette kan gjøres på studieprogramnivå, og i de enkelte kurs. 
Vi tror på skriveopplæring integrert i fysikk-kurs og i forholdet veileder-student i arbeidet 
med masteravhandlingen, mer enn på et generelt skrivetreningskurs. Studentene ønsker 
også innføring i hva som skal til for å skrive og publisere en artikkel. 

Dagens studenter på teoretisk fysikk har på eget initiativ dannet en mini-seminarserie for 
medstudenter der de presenterer sine masteroppgaver for hverandre. En kunne tenke seg 
at dette ble formalisert noe mer i form av studiepoeng, og utvidet med at de også kunne 
analysere (velvalgte) artikler. 

Dersom vi kan presse det inn i tidsplanen som et kurs (evt. kanskje en kursmodul?) 
(evalueres som bestått eller ikke bestått) så kan vi arrangere et vår+høst kurs der 
studentene presenterer et paper på en journal club i løpet av året, samt holder et kort 
foredrag i en seminarserie (flere studenter på et seminar) om sin valgte oppgave. Dette vil 
gi studentene et dytt for å komme igang med å lese artikler, og tenke på sin egen oppgave 
samt gi dem trening i muntlig presentasjon og bidra til faglig deltagelse i seminarer og 
journal clubs. 

Studieretningens navn: Teoretisk fysikk.  

Kommentar til ekstra-spørsmålet om navnet: 
I fysikk er det meningsfylt å skille mellom teori og eksperimenter. Teori handler om 
hvordan vi mener at verden er, og eksperimenter hvordan den virkelig er. Teori kan være 
alt fra begreper, lover og modeller til analytiske og numeriske metoder for å kvantifisere 
disse nærmere. Navnet Teoretisk fysikk bør forstås hos oss slik det forstås andre steder 
internasjonalt.  I en slik forståelse ligger det at ikke all teori er teoretisk fysikk. F.eks. kan 
det ikke karakteriseres som teoretisk fysikk å løse Newtons ligninger med konstant 
akselerasjon enda det utvilsomt er teori. Teoretisk fysikk er reservert til de fundamentale 
naturlovene, og til mere kompliserte sammenhenger, og er heller ikke nødvendigvis 
direkte motivert av eksperimenter selv om det kan være det også. Det skal være lov å 
spekulere innenfor en matematisk ramme uten direkte begrensinger av hva som kan 
gjøres eksperimentelt i dag. Det er en misforståelse at teoretisk fysikk kun dreier seg om 
papir-og-blyant analytiske beregninger, også numeriske beregninger og utvikling av disse 



har sin plass i teoretisk fysikk. Vi anser altså numeriske beregninger som en av flere 
metoder i teoretisk fysikk. Det blir derfor både lite korrekt og overflødig å gi 
studieretningen navnet “Teoretisk og beregningsorientert fysikk”. 

—— 
Hvordan skal fordelingen av studenter på de ulike veilederne foregå: 
(Dette er det ikke spurt om, og er heller ikke viktig før studieretningen får et antall 
studenter som kommer i nærheten av veiledningskapasiteten.) 

Alternativ 1: 
Studieretningens kontaktperson tar imot studentene på oppstartsdagen, og gir dem en 
orientering om studieretningen, innbefattet hvem som er aktuelle veiledere og hvor de 
sitter. Studentene oppfordres til å snakke med alle potensielle veiledere, men uten å gjøre 
en endelig avtale. Ca 1. oktober vil kontaktpersonen prøve å få en oversikt over 
studentenes ønsker om hvem som skal være veileder. Det kan være flere som ønsker 
samme veileder. Slike konflikter om hvem som får hvem bør ordnes gjennom samtaler 
mellom studenter, veiledere og kontaktpersonen. For at dette skal lykkes er det viktig at 
alle som bidrar på programmet har en felles forståelse at det er en felles forpliktelse om å 
gi alle opptatte studenter en oppgave.  

Dette er slik studenter fordeles på dagens studieretning i teoretisk fysikk. Nå med 7 
studenter er dette en nokså utfordrende ordning som krever fleksibilitet hos både 
veiledere og studenter, samt overtalelsevner hos kontaktpersonen. Dagens studenter på 
teoretisk fysikk er tilfredse med denne ordningen, men dersom antallet studenter blir 
flere og forpliktelsen til å tilby oppgaver smuldrer, så blir det betydlige utfordringer med 
en slik ordning. 

Alternativ 2: På opptaksdagen får studentene vite hvilke veiledere som er villige til å bidra 
med oppgaver. Studentene oppfordres til å snakke med veilederne. For at alle skal få en 
rimelig sjanse til å snakke med flere, så er det ikke lov å inngå noen avtale med veileder 
før det er gått f.eks. to uker. Etter denne fristen kan avtaler inngås mellom student og 
veileder. Da blir det førstemann til mølla får først malt. Dersom flere studenter vil ha 
samme oppgave, velger veileder hvem han/hun vil ha. Det er viktig her at de siste 
studentene (som er trege og som ingen vil ha…) også får oppgaver. Det siste kan ordnes 
med at det sikres på forhånd at det tilbys like mange oppgaver som det er studenter, for 
eksempel ved at kontaktpersonen spør veilederne om hvor mange oppgaver de vil tilby 
allerede når opptakskvoten settes på våren. 


