
  
 

 

 

 

 

 

 

Kansl i  EHL  

Char l ina Lunvald  

Lathund för individuella studieplaner 

I ISP-systemet ligger ansvaret för att initiera en studieplan på huvudhandledare. Igen annan kan 

skapa en studieplan. Huvudhandledare och doktorand kan redigera i studieplanen. Handledare som 

inte är huvudhandledare kan logga in i systemet och titta på studieplanen men inte själv skriva i den. 

 

Kontakt och support 

Det finns en institutionsadministratör på varje institution som tilldelar behörigheter (”roller”) i 

systemet. För övrig support och frågor kring systemet kontakta: isp.support@education.lu.se 

 

Så skapar du studieplanen – steg för steg 
 

Logga in med dina lucatuppgifter på isp.education.lu.se  

 

Skapa en studieplan – huvudhandledare 

 Skapa studieplan genom att klicka på ”Studieplaner” i menyn högst upp 

 Klicka på knappen ”Ny studieplan” 

 Klicka på knappen ”Välj” för den doktorand i listan som du är huvudhandledare 

åt 

 Fyll i uppgifter under ”5.2 Handledare” och ”5.3 Studierektor för utbildning på 

forskarnivå”. 

o Klicka på rutan ”Namn” och klicka på knappen ”Välj” för den person 

som är handledare respektive studierektor.  

 Fyll i uppgifter under de andra flikarna 

 Klicka på knappen ”Skapa” och du vill spara eller på ”Skapa & Stäng” om du vill 

spara och stänga planen. Nu kan doktoranden se studieplanen. 

 Meddela doktoranden att det finns en skapad studieplan i ISP-systemet. 

 

Arbeta med studieplanen – doktorand och huvudhandledare 

 Klicka på ”Studieplaner” i menyn högst upp 

2018-08-13 

 

1 

 

LATHUND 

mailto:isp.support@education.lu.se
https://isp.lu.se/


2 

 

 Välj aktuell studieplan att arbeta med. Doktorand och huvudhandledare skriver, 

fyller i uppgifter, bifogar bilagor mm. 

 

Godkänna/fastställa studieplanen 

 Doktorand klickar på ”Godkänn”-knappen 

 Huvudhandledare klickar på ”Godkänn”-knappen 

 Studierektor klickar på ”Godkänn”-knappen 

 Prefekt klickar på ”Godkänn”-knappen 

 När prefekt har godkänt studieplanen är den fastställd och inte längre redigerbar. 

 

Revidering av studieplan 

 11 månader efter att prefekt fastställt studieplan får huvudhandledare och 

doktorand ett mail som påminner om att det är dags att revidera studieplanen. 

 Huvudhandledare söker fram den fastställda studieplanen och klickar på knappen 

”Revidera”. Version 2 av planen skapas, alla uppgifter från version 1 följer med. 

 Huvudhandledare meddelar doktoranden att det finns en studieplan att revidera. 

 Fortsätt med stegen för ”Arbeta med studieplanen” och ”Godkänna/fastställa 

studieplanen”. 

 

Vad ska fyllas i? 

 

Följande fält i den individuella studieplanen är obligatoriska och ska fyllas i: 

(En del är redan förifyllda med information som hämtats från Ladok). 

1 Grunduppgifter 

Namn (Ladok) 

Personnummer (Ladok) 

Telefon  

E-post (Ladok) 

Behörighetsgivande utbildning 

Bostadsadress  

Ämne (Ladok) 

Fakultet (Ladok) 

Institution (Ladok) 

Andra medverkande lärosäten och organisationer 

 

2 Allmänt om utbildningen 

Antagningsdatum (Ladok) 

Datum för studiestart (Ladok) 

Antagning gäller (Ladok) 
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Planerar avlägga licentiatexamen 

Planerar avlägga doktorsexamen 

Forskarskola 

Doktoranden har tagit del av den allmänna studieplanen 

 
3 Studietakt och studiefinansiering 
 

3.1 Tidsplan 

År – termin – %   Anges för samtliga terminer och ska motsvara den 

information som anges för planerad examen under  

’2 Allmänt om utbildningen’. 

Utnyttjad studietid (%) (Ladok) 

3.2 Finansiering 

Hittillsvarande finansiering:  

År – Termin – % – Form – Kommentar (Ladok) 

Planerad finansiering:  

År – Termin – % – Form – Kommentar  Fylls i för samtliga terminer. 

 

3.3 Institutionstjänstgöring, hittillsvarande och planerad 

År – Termin – % – Arbetsuppgifter/uppdrag 

 

3.4 Hittillsvarande och planerad förlängningsgrundande ledighet/uppdrag 

År – Termin – % / Dag(ar) – Anledning – Beskrivning 

 

3.6 Tillgängliga fasta resurser 

Arbetsplats 

Dator 

 

4 Kurser och konferenser 

4.1 Planerade kurser 

Obligatoriska forskarutbildningskurser:  Obs! Notera uppdelningen i obligatoriska 

Kurs – Kommentar – Hp – År – Termin  och valbara kurser. 
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Valbara forskarutbildningskurser: 

Kurs – Kommentar – Hp – År – Termin 

 

4.2 Avklarade kurser 

(Ladok) 

 

4.2.1 Tillgodoräknade kurser 

(Ladok) 

 

4.2.2 Alla kurser klara 

(Ladok) 

 

4.2.3 Godkänd avhandling 

(Ladok) 

 

4.2.4 Examen på forskarnivå 

(Ladok) 

 

4.3 Planerat och avklarat konferensdeltagande 

År – Datum – Konferensens namn och ort – Typ och/eller titel på eventuellt bidrag 

 

4.4 Planerade och avklarade aktiviteter inklusive internationellt deltagande 

År – Datum – Information – Typ av mobilitet vid utlandsvistelse – Land – Vistelsens längd i veckor 

 

4.5 Planerade och avklarade seminarier 

År – Datum – Seminarietyp 
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5 Handledning och examination 

5.1 Huvudhandledare 

Namn (Ladok) 

Titel    Dvs. tjänstetitel, t.ex. professor, lektor, etc. 

Institution (Ladok) 

E-post (Ladok) 

Docent/motsvarande 

Handledarutbildning genomförd/motsvarande 

Nuvarande anställning och arbetsgivare 

Former för handledning/handledningsplan 

 

5.2 Handledare 

Namn    Ställ markören i namnfältet och välj från listan. 

Titel 

Institution  

E-post  

Docent/motsvarande 

Handledarutbildning genomförd/motsvarande 

Nuvarande anställning och arbetsgivare 

Former för handledning/handledningsplan 

 

5.3 Studierektor för utbildning på forskarnivå 

Namn   Ställ markören i namnfältet och välj från listan. 

Titel 

Institution  

E-post  

 

5.5 Fördelning av handledarinsats 

Person – År – Termin – Timmar  

 

6 Avhandlingen 

6.1 Avhandlingens titel/titel på doktorandprojekt 

6.2 Avhandlingsbeskrivning/beskrivning av doktorandprojekt 

6.3 Planerad avhandlingsform 

6.4 Avklarade avhandlingsdelar/delarbeten 
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6.5 Pågående avhandlingsdelar/delarbeten 

6.6 Planerade avhandlingsdelar/delarbeten 

6.7 Eventuella avvikelser från tidigare studieplan 

 

7 Samtal 

7.1 Uppföljningssamtal 

Datum – Deltagare – Kommentar Avser utvecklingssamtal eller motsvarande 

samtal med studierektor eller prefekt. 

 

7.2 Yrkesförberedande planering 

Har huvudhandledare och doktorand diskuterat framtida karriärväg? 

 

9 Etiska tillstånd 

Inga tillstånd krävs 

Djurförsök kommer att ingå 

Humanförsök kommer att ingå 

Etisk prövning krävs 

Anmälan av behandling av personuppgift (PUL) krävs 

 

10 Examensmål 

Det är viktigt att de aktiviteter som fylls i går att examinera. Exempel anges för varje 

delmål. 

A. Kunskap och förståelse – för doktorsexamen skall doktoranden 

A1. Visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 

aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet   

T.ex. obligatoriska kurser, valbara kurser med nära koppling till avhandlingen, litteraturöversikt för 

research proposal, avhandling/kappa 

 

A2. Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 

forskningsområdets metoder i synnerhet. 
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Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. metod- och statistikkurser, metoddel i avhandling/kappa, metoddel i artiklar 

 

B. Färdighet och förmåga – för doktorsexamen skall doktoranden 

B1. Visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 

bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. artiklar/kapitel i avhandlingen, projektansökningar  

 

B2. Visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 

och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och 

andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. research proposal, artiklar/kapitel i avhandlingen, kommentatorsuppgifter, refereeuppgifter 

 

B3. Med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. avhandling 

 

B4. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. konferensdeltagande, kommentarsuppgifter, opponentuppgifter, samverkansaktiviteter (externa 

seminarier, expertpaneler) 

 

B5. Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. 
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Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. artiklar/kapitel i avhandlingen, projektansökningar 

 

B6. Visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. undervisning, handledning, samverkan 

 

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt – för doktorsexamen skall doktoranden 

C1. Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. kurs i forskningsetik 

 

C2. Visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

Genomförda aktiviteter för att nå målet 

Planerade aktiviteter för att nå målet 

T.ex. kurs i vetenskapsteori 

 


