Dnr:………………………

:

ANSÖKAN OM POÄNG FÖR UTBILDNINGSMOMENT | APPLICATION FOR CREDITS
FROM EDUCATION COMPONENTS
Efternamn och förnamn | Family name and given name

Personnummer | Civic registration number

E-post | E-mail

Telefon inkl riktnr | Phone incl area code

Institutionen för biomedicin | Institute of Biomedicine
Institutionen för kliniska vetenskaper | Institute of Clinical Sciences
Institutionen för medicin | Institute of Medicine
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi | Institute of Neuroscience and Physiology
Institutionen för odontologi | Institute of Odontology
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa | Institute of Health Care Sciences
Avdelning eller enhet | Department
Ansökan avser | This application is for
Formaliserade litteraturstudier (Skriftlig sammanfattning bifogas) | Formalised literature studies (attach
written summary)1
Besök på laboratorium (namn på laboratorium och ort bifoga intyg) | Visit to another laboratory (enter name of
laboratory and city - attach certificate) 2

Veckor |
Weeks

Vetenskaplig konferens (namn på konferens och ort)| Scientific conference
(enter conference and city) 3

Datum | Date

Datum | Date

Datum och underskrift av huvudhandledare | Date
and signature by main supervisor

Namnförtydligande | Clarification

Datum och underskrift av doktorand | Date and
signature by PhD student

Namnförtydligande | Clarification

1

2013-02-01 PK

Efternamn och förnamn | Family name and given name

Personnummer | Civic registration number

För att du ska kunna tillgodoräkna poäng för dessa utbildningsmoment krävs att du ska styrka ditt deltagande med
intyg. Du kan högst få 5 högskolepoäng för dessa utbildningsmoment. Om inte momenten finns med i din
individuella studieplan ska en revidering av denna också skickas med. | For your application to be accepted you
will need to document your participation. You can receive a maximum of 5 credits for these components. If these
education components are not documented in your individual study plan a revised plan should also be provided.
1

Formaliserade litteraturstudier sker genom examination av huvudhandledare. Redovisning sker genom en
kortare skriftlig sammanfattning som ska bifogas anmälan utöver seminariet vid forskargruppen.
Utbildningsmomentet ger 1,5 hp per arbetsvecka på heltid och du kan inte få mer än 3hp totalt för formaliserade
litteraturstudier. | In order to be granted credits for formalized literature studies you need to attach the written
summary. Your main supervisor examines the education component which can give you 1,5 credits per full time
work week but you cannot receive more than 3 credits for literature studies.

2

För besök vid laboratorium ska du visa att du aktivt deltagit i arbetet vid laboratoriet med ett intyg från en senior
lärare vid det besökta laboratoriet. En arbetsvecka på heltid ger 1,5 hp och du kan inte få mer än 3 hp totalt för besök
vid laboratorium. | You need to attach a certificate from a senior teacher from the laboratory you visited in order to
receive credits. One week of full time work is equal to 1,5 credits but you cannot receive more than 3 credits for
laboratory visits.

3

För konferenser ska du bifoga utdrag ur konferensprogram eller proceedings. Endast internationella vetenskapliga
konferenser godkänns (inte nationella specialistföreningsmöten, läkarsällskapets riksstämma och liknande). Bifoga
utdrag ur abstraktbok eller dylikt som visar på din prestation vilket kan vara poster eller annan muntlig presentation.
Bifoga kopia av exempelvis första sidan av programboken där namn på konferensen, ort och datum står. Två
konferenser poängsätts med 1 hp och du kan inte få mer än 3 hp för konferenser. | In order to receive credits for a
scientific conference, it is required that the student present work at the conference. Attach proof of the presentation,
for instance a schedule, programme or list of proceedings from the conference in question. The work needs to have
been presented at an international scientific conference. Two conferences will grant you 1 credit. You cannot
receive more than 3 credits for conferences.

Samtliga utbildningsmoment ska godkännas av institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå.
Institutionen ansvarar även för att momentet dokumenteras i Ladok enligt gällande regler. | These education
components are approved by the director of PhD studies at the institute.
Litteraturstudier godkänns, ange antal hp |
Formalised literature studies approved

Vetenskaplig konferens godkänns, ange antal hp |
Scientific conference approved, enter amount of credits

Besök på laboratorium godkänns, ange antal hp Visit
to another laboratory approved, enter amount of
credits

Totalt antal högskolepoäng som tillgodoräknas | Total
amount of credits approved, enter amount of credits

Studierektors datum och underskrift | Date and
signature by director of PhD studies

Namnförtydligande | Clarification

Poängen är registrerade i LADOK | Credits registered in LADOK

…………………………………………………………………………………
Datum och underskrift av administratör | Date and signature by administrator

2

2013-02-01 PK

