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INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN 

 
ISP upprättad första gången: 
Datum för senaste uppdatering:  
 
1. Personuppgifter 
Efternamn Förnamn Personnummer  

Gatuadress (hemadress) Postadress Telefon, arbetet 

Telefon, bostad E-postadress 

Akademisk grundexamen 

 
 
 
 

2. Allmänt om forskarutbildningen 
Forskarutbildningsämne Antagningsdatum 

Huvudhandledare Biträdande handledare 

Examinator Biträdande handledare 

Anställningsform:   Doktorandtjänst  
 Annan anställning vid JTH  
 Industridoktorand, ange företag  
 Om annan finansiering, specificera 

Avsedd examen:     Licentiatexamen, prel. datum:              
 Doktorsexamen, prel. datum:          

Preliminär avhandlingstitel 

 
 
 
 

3. Studietakt 
Aktivitetsgrad i procent (tidigare och planerad). Normalt är 80% och avvikelser ska motiveras 
under punkt 7. 

År 1           År 2 År 3 År 4 År 5 … 

Procent av forskarutbildning avklarad. Normalt är 20% per år och avvikelser ska motiveras under 
punkt 7. 

År 1           År 2 År 3 År 4 År 5 … 
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4. Forskningsprojekt  
Projektets namn/arbetsnamn (målbeskrivning) 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning (tillvägagångssätt, genomförda och planerade forskningsmoment, monografi/sammanläggning mm) 
 
 

4.1. Publikationer 
Titel Typ av publikation 

(artikel, konf.bidrag) 
Status I DiVA 

ja/nej 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*Som status anges planerad, manuskript, inskickad, accepterad, publicerad. 
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4.2. Muntliga presentationer 
Presentationstillfälle Datum 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3. Övrigt  
(Konferensdeltagande, seminarier, internationella kontakter, priser, stipendier mm) 

4.4. Handledningsplan 
Handledningens omfattning (t ex timmar/vecka): 
Huvudhandledare Biträdande handledare 

Handledningens innehåll 
Huvudhandledare 

Biträdande handledare 
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5. Kurser 
Planerade kurser sedan antagning till forskarutbildning samt därav avklarade 
5.1. Obligatoriska kurser 
Kursens namn Lärosäte Poäng Status* 

    

    

    

    

    

    

5.2. Ämnesspecifika kurser 
Kursens namn Lärosäte Poäng Status* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5.3. Övriga kurser 
Kursens namn Lärosäte Poäng Status* 

    

    

    

    
*Som status anges planerad år/termin, pågående eller godkänd datum.  
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Totalt antal avklarade kurspoäng:   

Totalt antal kurspoäng som krävs för avsedd examen:   

Avklarade kurspoäng i procent:   

 
 
 

6. Institutionstjänstgöring (pedagogisk meritering m.m.) 
Utförd tjänstgöring Omfattning i timmar Termin/år 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Planerad tjänstgöring Omfattning i timmar Termin/år 
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7. Övrig information  
Föräldraledighet, studieuppehåll, motivering till avvikelser från aktivitetsgrad (normalt 80%) eller avklarad forskarutbildning 
(normalt 20%/år), förtroendeuppdrag mm 
 
 

 
 
8. Uppföljningssamtal  om forskarutbildningen 
Datum                       Medverkande 
_________          _________________________________________________ 
_________          _________________________________________________ 
_________          _________________________________________________ 
_________          _________________________________________________ 
 
Nästa planerade möte: _______________ 
 

 
 
9. Underskrifter 
Doktorand 
 
 
Datum: 
 

Huvudhandledare 
 
 
Datum: 
 

Biträdande handledare 
 
 
Datum: 
 

Biträdande handledare 
 
 
Datum: 
 

Forskarstudieledare 
 
 
Datum: 
 

 
 
 
 

 
 
 

10. Bilagor 
Eventuella bilagor till ISP, exempelvis tidplan, utförligare projektbeskrivning 
1. 

2. 
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