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Internationell mobilitet på forskarnivå  
Antal doktorander som har avlagt examen på forskarnivå 2015 och som har genomfört  
en del  av sin forskarutbildning utomlands, uppdelat på doktorsexamen och licentiatexamen

Universitet/högskola: LiTH

Kontaktperson:

E-mail:

Telefon:

Fråga 1.  Antal doktorander som har avlagt doktorsexamen 2015 och som har genomfört  
en del  av sin forskarutbildning utomlands (utanför Sverige) fördelat på typ av mobilitet

Typ av mobilitet Män Kvinnor Totalt

Program finansierade av EU (t.ex. Erasmus)

Bilaterala och multilaterala program, ej finansierade av EU              

om möjligt fördela på:
      - varav nationellt finansierade (t.ex. Stint och IVA)

      - varav internationellt finansierade
        (dock ej av EU) (t.ex. Fulbright) 2 2

Övrig mobilitet                                                                                      
(t.ex. vistelse som doktoranden själv anordnat, freemover-studenter)

1 1

Totalt

Populationen i pilotundersökningen omfattar de doktorander som har avlagt en doktorsexamen i Sverige 2015 och som tillhör den
svenska befolkningen. (Utländska doktorander omfattas inte av pilotundersökningen, se instruktionerna.)
Vistelsen utomlands ska ha varit minst 3 månader eller motsvara 15 högskolepoäng.
För ytterligare definitioner se bifogad instruktion

Fråga 2.  Antal doktorander som har avlagt en licentiatexamen 2015 och som har genomfört   
en del av sin forskarutbildning utomlands (utanför Sverige) fördelat på typ av mobilitet

Typ av mobilitet Män Kvinnor Totalt

Program finansierade av EU (t.ex. Erasmus)

Bilaterala och multilaterala program, ej finansierade av EU                 

om möjligt fördela på:
      - varav nationellt finansierade (t.ex. Stint och IVA)

      - varav internationellt finansierade
        (dock ej av EU) (t.ex. Fulbright)

Övrig mobilitet                                                                                      
(t.ex. vistelse som doktoranden själv anordnat, freemover-studenter)

Totalt

Populationen i pilotundersökningen omfattar de doktorander som har avlagt en forskarexamen i Sverige 2015 och som tillhör den
svenska befolkningen. (Utländska doktorander omfattas inte av pilotundersökningen, se instruktionerna.)
Vistelsen utomlands ska ha varit minst 3 månader eller motsvara 15 högskolepoäng.
För ytterligare definitioner se bifogad instruktion



Internationell mobilitet på forskarnivå
Antal doktorander som har avlagt examen på forskarnivå 2015 och som har genomfört  
en del  av sin forskarutbildning utomlands, uppdelat på doktorsexamen och licentiatexamen

Universitet/högskola: LiTH

Kontaktperson:
E-mail:
Telefon:

Fråga 3.  Antal doktorander som har avlagt en doktorsexamen 2015 och som har genomfört  
en del  av sin forskarutbildning utomlands (utanför Sverige) fördelat på land

Per land Män Kvinnor Totalt

Tyskland 2 2

USA 1 1

Totalt

OBS! Lägg till fler rader vid behov
Populationen i pilotundersökningen omfattar de doktorander som har avlagt en forskarexamen i Sverige 2015 och som tillhör den
svenska befolkningen. (Utländska doktorander omfattas inte av pilotundersökningen, se instruktionerna.)
Vistelsen utomlands ska ha varit minst 3 månader eller motsvara 15 högskolepoäng.
För ytterligare definitioner se bifogad instruktion

Fråga 4.  Antal doktorander som har avlagt en licentiatexamen 2015 och som har genomfört 
en del  av sin forskarutbildning utomlands (utanför Sverige) fördelat på land

Per land Män Kvinnor Totalt

Totalt

OBS! Lägg till fler rader vid behov
Populationen i pilotundersökningen omfattar de doktorander som har avlagt en forskarexamen i Sverige 2015 och som tillhör den
svenska befolkningen. (Utländska doktorander omfattas inte av pilotundersökningen, se instruktionerna.)
Vistelsen utomlands ska ha varit minst 3 månader eller motsvara 15 högskolepoäng.



För ytterligare definitioner se bifogad instruktion
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