SAHLGRENSKA AKADEMIN

UPPFÖLJNING | FOLLOW UP
Doktorand | PhD-student
Efternamn och förnamn | Family name and given name

Personnummer | Civic registration number

E-post | E-mail

Telefonnummer| Phone

Institution samt avdelning/sektion | Institute and department

Aktuell utbildningstakt (i procent) | Study rate (in percent)

Antagen till utbildning på forskarnivå (datum) |
Admitted to third-cycle studies (date)

Forskarutbildningsämne registrerat i Ladok |
PhD-subject registered in Ladok

Uppföljningsamtal mellan doktorand och handledare har genomförts den (ange datum) | Follow up between PhDstudent and supervisor has been carried out (enter the date)
Uppföljningssamtal har inte ägt rum | Follow up has not been carried out
Halvtidskontroll är genomförd (datum) | Half time control has been carried out (date)

Ange hur stor del av doktorandtiden som är avklarad (vid avvikelser från tidsplanen ska den individuella studieplanen
revideras) | Progress of third-cycle studies, in case of deviation from the individual study plan the plan must be revised
0-25 %

26-50 %

51-75%

76-100 %

Planerat datum för disputation | Expected date of the public defence (disputation)

Revidering av individuell studieplan bifogas | Adjusted individual study plan is attached
Den individuella studieplanen behöver inte revideras | The individual study plan does not need to be revised
Uppgifterna i Ladok är korrekta | The information in Ladok is correct
Mer utförlig beskrivning av projektets framskridande bifogas | A detailed description of the development of
the project is attached

1(3)

Sahlgrenska akademins kansli, 160218

Hittills godkända kurser, datum och kursnamn | Completed (=pass) courses, date and course title
Kurs | Course

Hp | Credits

Publikationer | Publications
Publikationer och manuskript (Titel, författare, år och tidskrift) | Publications and manuscript (Title, authors, year and
periodical)
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Sahlgrenska akademins kansli, 160218

Beskriv projektets framskridande | Describe the development of the project

Underskrifter | Signatures
Huvudhandledare | Principal supervisor

Namnförtydligande | Clarification

Doktorand | PhD student

Namnförtydligande | Clarification

Studierektor vid institutionen | Director of third-cycle
studies at the institute

Namnförtydligande | Clarification

Skickas undertecknad till administrativ samordnare inom utbildning på forskarnivå vid din institution
To be sent to the administrator of third-cycle studies at your institute
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Sahlgrenska akademins kansli, 160218

