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Redovisning av aktivitet, finansiering och 
registrering för forskarutbildning 

Doktorand 
Namn Personnummer 

E-post Telefon 

Uppgifterna gäller följande kalenderhalvår 
Första kalenderhalvåret (1 jan-30 jun) Andra kalenderhalvåret (1 jul-31 dec) År:  

Grad av aktivitet inom forskarutbildningen 
Ifylld aktivitetsgrad nedan ska spegla din arbetsinsats inom forskarutbildningen under 

aktuellt halvår. Forskarutbildning som bedrivs på heltid anges som 100% aktivitet. Om 

forskarutbildningsaktiviteten omfattar mindre än heltid och du också har exempelvis 20% 

institutions- eller kliniktjänstgöring eller föräldraledighet, anger du aktivitetsgrad 80%. Har du 

uppehåll i forskarutbildningsstudierna anger du 0%. Semester påverkar inte aktivitetsgraden. 

Om aktivitetsgraden varit samma under hela kalenderhalvåret, fyll endast i på raden för period 1. 

Om aktiviteten har varierat delar du upp kalenderhalvåret i perioder och fyller i på flera rader. 

 

Period 1: Hela kalenderhalvåret   

eller fr.o.m. t.o.m.       % av heltid 

Period 2: fr.o.m.  t.o.m.       % av heltid 

Period 3: fr.o.m.  t.o.m.       % av heltid 

Period 4: fr.o.m.  t.o.m.       % av heltid 

Period 5: fr.o.m.  t.o.m.       % av heltid 

Finansiering av tjänsten inom forskarutbildningen 
Ange nedan vilken typ av finansiering du haft för din forskarutbildning under kalender-

halvåret, oavsett om du bedrivit forskarstudier på hel- eller deltid. Om du delat upp kalender-

halvåret i flera perioder ovan ska du nedan ange finansieringstyp för var och en av perioderna. 

Summan inom varje period ska bli 100%. Se nästa sida för definitioner av 

finansieringstyperna.  

 

 DTJ HTJ FTG USL AUH STP ÖVR 

Period 1                                           

Period 2                                           

Period 3                                           

Period 4                                           

Period 5                                           
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Typ av finansiering – definitioner och förklaringar 
DTJ Anställning som doktorand vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som 

finansierar tjänsten. 

HTJ Annan anställningsform än doktorand inom universitet eller högskola (även utländskt 

lärosäte) som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom tjänsten. 

FTG Företagsdoktorand, det vill säga anställning vid ett företag för att bedriva forskar-

utbildning inom tjänsten. Med företag avses aktiebolag (inklusive statliga bolag, 

banker, försäkringsbolag), handelsbolag, kommanditbolag samt enskild firma. 

Anställning vid universitet eller högskola som finansieras av företag anges under 

”DTJ”. 

USL Anställning som läkare med utrymme för att bedriva forskarutbildning inom tjänsten. 

AUH Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att 

forskarutbildning kan bedrivas inom tjänsten. Exempel: anställning vid annan 

myndighet, kommun, region eller fackförbund, eller läraranställning inom grund- eller 

gymnasieskola som innefattar forskarutbildning inom forskarskolor för lärare. 

STP Stipendium (även utländska, men inte så kallade ”allowance” från Sida) 

ÖVR Försörjning saknas eller du har yrkesverksamhet utan anknytning till 

forskarutbildning. Här redovisas även studiemedel. 

 

Registrering för fortsatta forskarstudier 
 

Jag vill bli registrerad för forskarstudier kommande kalenderhalvår 20       Ja  Nej 

 

Nästa möte med handledare för uppföljning av studieplan ska ske____________(OBS! Frivillig 

uppgift, läggs inte in i Ladok) 

Underskrift 
Ort och datum 

      

Namnteckning Namnförtydligande 

      

 

Blanketten lämnas till ansvarig forskarutbildningsadministratör vid institutionen, för 

dokumentation i Ladok. 
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