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INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 
vid Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap, SLU


Den individuella studieplanen är en arbetsplan för den enskilde doktorandens forskarutbildning. Den skall fungera som ett planeringsinstrument och som ett underlag för uppföljning av hur forskarutbildningen fortskrider. Studieplanen skall följas upp och revideras årligen, samt arkiveras vid institutionen. Både vid fastställandet och halvtidsuppföljningen skall en slutgiltig, signerad version sändas till FUN, Box 7084, 750 07 Uppsala.

Forskarstuderande
Namn (och ev. tidigare namn):
Personnummer:
Grundläggande högskoleexamen:
Datum för antagning:
Avsedd examen:
Planerat examensdatum (månad år):
Forskarutbildningsämne:
Forskarskola (Domestic animals in a changing world, Food and feed safety and quality, eller Translational and comparative medicine):
Projekttitel:

Forskargruppen
Huvudhandledare:
Biträdande handledare:
Beskrivning av handledning, åtaganden och ansvar inom forskargruppen (student och handledare)  Inkluderande kompetensområden för de olika handledarna, åtagande och ansvar som åligger de inblandade parterna inklusive forskarstudenten, exempelvis “Studenten: ordnar handledarmöten varje x månad, samlar data, utför analyser och skriver 1.a version av manuskript. Handledare: X har huvudansvar för projektet Y har ansvar för handledning av laboratoriearbetet etc… alla handledare kommenterar manuskript inom x veckor.”:

Försörjning och aktiviteter
Försörjningsform Doktorandtjänst, annan universitetstjänst, extern anställning med forskning, stipendium eller övrigt.:
Aktivitetsgrad (% av heltid för forskarutbildning):
Undervisning(% av heltid och i förekommande fall tidpunkt, t.ex. år 1-3):
Andra uppgifter (t.ex. fackliga uppdrag, doktorandråd, institutionstjänstgöring. Specificera % av heltid):


Fastställande och revision av den individuella studieplanen
Datum för ursprunglig version:
Datum för tidigare årliga uppföljningar Ifylles när uppföljning genomförts: 
Planerad halvtidsuppföljning (månad år) Då utbildningen avser doktorsexamen:
Datum för halvtidsuppföljningcd:
Datum för aktuell revision:
Version:   □ Ursprunglig   □ Halvtid   □ Årlig uppföljning

Finansiering (Finansiärer, tidsperioder och % av total finansiering)
För studenten:

För projektet:


Projektplan (Vanligen 2-4 A4–sidor) Vid revision, utförda aktiviteter, planerade aktiviteter, uppdaterat tidsschema etc
Generell bakgrund: 
 
Mål:

Planerade studier:

Planerade publikationer:

Tidschema:


Forskarutbildningskurser, seminarier, konferenser, etc.e  
Kurser (benämning, poäng, tidsschema):

Seminarieserier (benämning, ev. poäng, tidsperiod)

Konferenser etc: (benämning, plats, tidpunkt):

Nationella eller internationella samarbeten, utbyten och studiebesök:



Medarbetarsamtal (vid revision)
Doktoranden har under året erbjudits medarbetarsamtal med närmaste chef utanför handledargruppen:      □ Ja        □ Nej


Underskrifter (med datum) Vid upprättande, undertecknande av studenten, samtliga handledare och prefekt, vid revision av studenten, huvudhandledaren och prefekt 
Forskarstuderande:

Huvudhandledare:

Bitr. handledare:

Prefekt Ställföreträdande prefekt om prefekten ingår i handledargruppen:


