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C2 Uppföljning av handledning 
 

Uppföljning av handledningsresurs för doktorander vars finansiering upphört  
(Gäller forskarstuderande med avslutad finansiering men med en aktivitetsgrad om minst 20%) 
 
Lämnas av huvudhandledare till studierektor på forskarnivå. Handledning ges om 10 timmar om denna 
ansökan och ny ISP ger tillräcklig information. För forskarstuderande som kan visa en aktivitet på minst 50% , 
utgår hela handledningsresursen och för minst 20% utgår ett lägre timantal, se prefektbeslut: Beslut om 
timresurser inom forskarutbildningen. Beslut tas av prefekt och meddelas därefter handledare och doktorand. 

Rapport om handledning av doktoranden 

Gällande ASP:      Pedagogik 2016     Pedagogik 2010   Didaktik 2011 

      Int & jämförande ped 2008 

Redogörelse för resultat av handledningen av avhandlingsarbetet sedan den  
(datum för första beslut om förlängd handledningsresurs) 
Sammanställningen görs i nedanstående matris, för att tydligt visa åtaganden, handledning, texter och 
bedömning av prestation. 
Datum Doktorandens åtagande 

enligt ISP, uppföljnings-
dokument samt 
överenskommelser med 
HL.  

Datum för 
handledningsmöten  
samt texter, uppnådda 
kurspoäng, vad har 
levererats? 

Bedömning av prestation 
 
- Hela åtagandet uppfyllt 
- Del av åtagande uppfyllt 
- Åtagande ej uppfyllt 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

   

forts. nästa sida 

https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.388508.1528035611!/menu/standard/file/Prefektbeslut%20arvoden%20etc%20jan%202018.pdf
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.388508.1528035611!/menu/standard/file/Prefektbeslut%20arvoden%20etc%20jan%202018.pdf
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Planerat datum för slutseminarium alt annat seminarium:  

Planerad tidpunkt för disputation/licentiatexamination:  

Sammanfattande slutsats och prognos: 

 

 

 

 

Datum och underskrift huvudhandledare:   Datum och underskrift doktorand: 
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