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INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 
 
--
FÖR PERIODEN
Upprättad (datum):
Reviderad (datum): 
Tidpunkt för nästa revision: 
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1. Personuppgifter
2. Allmänt om utbildningen på forskarnivå
Forskarutbildningsämne inom vilken utbildningen genomförs
Ev. forskarskola
Datum för antagning
Beräknad tidpunkt för disputation
Huvudhandledare: Namn, titel, universitet 
Huvudhandledare har genomgått handledarutbildning
Biträdande handledare: Namn, titel, universitet 
Biträdande handledare har genomgått handledarutbildning
Avsedd examen
Planerad examensbenämning
Typ av avhandling
Anställningsform
Avhandlingsämne (prel. avhandlingstitel)
Avhandlingsspråk 
Studietakt
Följande procent av fordringarna för licentiatexamen/doktorsexamen har uppfyllts (totalt för avsedd examen): 
Markera med ett kryss:
Ackumulerad effektiv studietid:  
3. Handledning
4. Yrkesorientering  
Karriärplaneringssamtal har genomförts: 
5. Arbetsplats
Ange arbetsplats samt särskilda villkor (t ex dator och övriga arbetsredskap)
6. Kurser (Se även bilaga med examensmål)
6.1 Tillgodoräknade kurser från grundutbildningen
Kursens namn
Antal hp
Antal tillgodo -räknade hp
Lärosäte
Examinationsdatum
Datum för tillgodoräkning    
6.2 Kurser på forskarutbildningsnivå 
Kursens namn
Antal hp
Antal tillgodo -räknade hp
Lärosäte
Examinationsdatum
Välj om kursen är avklarad pågående eller planerad
6.3 Pedagogisk grundkurs (gäller för doktorander som undervisar) Se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.5.
6.4 Obligatorisk kurs i vetenskapsmetodik och forskningsetik om minst 6hp, Se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.5.)
7. Publikationer (Kryssa i om publikationen ingår i avhandlingen, är accepterad, inskickad eller planerad)
Specifikation: Titel
Lägesbeskrivning: titel på tidskrift/konferens/bok
Ingår i avhandlingen
Termin
Lägesbeskrivning
8. Forskningsprojekt (Kryssa i om momentet är genomfört, pågående eller planerat)
Specifikation    
Termin
Lägesbeskrivning
9. Deltagande i konferenser och seminarier (Kryssa i om momentet är genomfört, pågående eller planerat)
Konferensens, namn och titel på eventuellt bidrag
Ange om konferensen är nationell eller internationell
Typ av presentation, t ex deltagande, posterpresentation, etc
Termin
Lägesbeskrivning
10. Övriga aktiviteter relaterade till examensmålen (tex. populärvetenskaplig publicering, samverkan)
Typ av aktivitet    
Termin
Lägesbeskrivning
11. Institutionstjänstgöring, undervisning, förtroendeuppdrag och andra åtaganden
Typ av arbetsuppgifter  
Omfattning i timmar
Termin
Lägesbeskrivning
12. Uppföljning
12.1 Har handledningen (handledningssituationen inklusive de olika parternas ansvar) under föregående år motsvarat den omfattning och form som beskrivits i föregående studieplan?
13. Övriga kommentarer (önskemål, tex önskemål om kurser; problem som bör uppmärksammas prefekt, hänvisningar till bilagor etc)
14. Bilaga 1 och underskrifter
INDIVIDUELL STUDIEPLAN, BILAGA 1 
 
9.0.0.2.20120627.2.874785
Examensmålen för doktorsexamen enligt HF, Bilaga 2, vilka ska uppnås under forskarutbildningen finns i tabellen nedan. Varje mål har en siffra framför sig som motsvarar deras ordning i HF, Bilaga 2 och några av målen är uppdelade i två delar för att bidra till tydlighet och underlätta diskussionerna.
Bilagan till individuella studieplanen är utformat som en matris, som er möjligheten till doktorand och handledare att diskutera examensmålen och fylla i om examensmålen är uppfyllda och i vilken grad, samt vilka aktiviteter ligger till grund för deras ställningstagande.
En del av målen uppnås helt eller delvis med hjälp av kurser andra mål uppnås via aktiviteter i avhandlingsarbetet, försvaret, samverkan, etc. Som vägledning och hjälpmedel till diskussionerna, kan man använda Examensmålen för doktorsexamen (finns som dokument på fakultetens hemsidor).
Mål för doktorsexamen enligt HF, Bilaga 2
Ange i tabellen i vilken grad motsvarande examensmål är uppfyllt (0-100%)	

Förklara vilka aktiviteter bidrar till uppfyllelse av examensmålet
Kunskap och förståelse    
(1) visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet 
(1) visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet 
(2) visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet 
(2) visa förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet 
Färdighet och förmåga     
(3) visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
(4) visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, 
(4) visa förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete
(5) med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,
(6) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
(7) visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap,
(8) visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
(9) visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och
(10) visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
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