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Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå
Skola

Org.kod

Allmänt

Datum

Doktorand

Personnummer

E-post

Telefon

Antagningsdatum

Planerad studietid från antagning till examen

Avsedd examen

Teknologie licentiat

Teknologie doktor

Examensbenämning om annan än teknologie (enligt särskilt beslut)

Preliminär
Ämne på forskarnivå

Fastställd

Eventuell inriktning (se studieplan för ämne)

Huvudhandledare (ange titel och namn)

Telefon

E-post

Handledare (ange titel och namn)

Telefon

E-post

Handledare (ange titel och namn)

Telefon

E-post

Studiefinansieringsform
Doktorandanställning

Annan anställning inom KTH

Stipendium

Industridoktorand

Utbildningsbidrag

Övrigt, definiera:

Avsedd aktivitetsgrad under
kommande år

Hittills uppnått arbete i % av
fordringarna för doktorsexamen

Planerat ungefärligt
examensdatum
Lic:
Doktor:

Doktoranden skall till huvudhandledaren omgående anmäla ändrade förhållanden som kan komma att
påverka möjligheterna att genomföra studierna i enlighet med fastställd individuell studieplan.

Prestationskrav
Kurser fram till avsedd examen

1) Om kurser har givits eller planeras vid annat lärosäte ange lärosätet
2) Kurser som avses slutföras under det kommande året

Tillgogoräknande av kurser

Avser kurser som tagits före antagning till utbildning på forskarnivå
Kurskod

Kursbenämning

lärosäte 1)

Högskolepoäng

Slutförd, datum

lärosäte 1)

Högskolepoäng

Slutförd, datum

Avklarade kurser
Kurskod

Kursbenämning
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Planerade kurser
Kurskod

Kursbenämning

lärosäte 1)

Högskolepoäng

Planeras slutföras
2)

Plan för avhandlingsarbetet

Övergripande plan samt en detaljerad plan för tiden fram till nästa revision av den individuella studieplanen

Plan för handledningen

Resultat från tidigare års arbete och studier
Tidskriftsartiklar, konferensbidrag och andra publikationer

Institutionstjänstgöring

Mål för utbildningen

Skriftlig bedömning av hur för utbildningen fastställda mål har uppfyllts enligt ”KTH:s mål för utbildning på forskarnivå” samt enligt studieplanen för
ämnet.

Uppföljning av förra årets studieprestation

Skriftlig bedömning av prestationen under föregående år avseende forskning, kurser på forskarnivå samt undervisning i relation till
tidigare fastställd studieplan. Ange faktisk aktivitetsgrad under föregående år. Uppföljning av faktisk omfattning av handledningen.

För de som innehar doktorandanställning
Uppnått resultat i förhållande till doktorandstegen:
Planerad tidpunkt för nästa steg i doktorandstegen:
Planerad omfattning och typ av undervisning och annat institutionsarbete under kommande år

Skolans åtaganden

Här anges uppgifter om arbetsplats, tillgång till utrustning m m

Övrigt

Handledare som deltagit i utarbetandet av studieplanen
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Datum

Individuella studieplanen upprättad, första gången
Datum

Individuella studieplanen uppdaterad
Datum

Senaste tidpunkt för nästa uppföljning
Huvudhandledare

Doktorand

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum

Individuella studieplanen fastställd
Forskarutbildningsansvarig

FO-INDS – 2010-07

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande

Ändring av individuell studieplan
Om doktoranden eller huvudhandledaren anser att det finns förhållanden som bör diskuteras
kan forskarutbildningsansvarig i skolan kontaktas.

