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Några förtydliganden angående hur ni fyller i under vissa punkter i eISPn
För att undvika dubbelarbete för doktorand/handledare, såväl som för studierektor/administration är det
viktigt att samtliga aktuella/relevanta fält fylls i.
En ofullständigt ifylld eISP returneras tyvärr med uppmaning om åtgärder.

Tryck på + för att skriva in.
Studietakt (%): 4 heltidsår motsvarar 100%
I ISP baseras studieaktivitet på 100% och motsvaras av 800% i Ladok.
3.1 Glöm inte fylla i:
Datum för ISP-seminarium. Fyll i när det är genomfört. Datumet får ni av Ann-Britt Wikström eller
Susanne Forsberg.
Tidpunkt för planerad halvtidskontroll (termin) eller datum för genomförd halvtidskontroll
Tidpunkt för planerad disputation (eller licentiatseminarium)

3.2 Hittillsvarande försörjning kommer automatiskt från LADOK; Planerad försörjning skall fyllas i. Om
det är parallell klinisk tjänst skriver man i kommentarsrutan vilka forskningsmedel som planeras
användas (se till att det överensstämmer med finansieringsplanen från ansökan om platsinrättandet).

3.3 är tex administrativa göromål på institutionen. Sällan doktorander har sådant.
3.5 skall vara ’Ja’ om man har skrivbord/dator någonstans.
4.2 hämtas automatiskt från LADOK vid nästa årskontroll. Hit hämtas automatiskt även genomfört
konferensdeltagande, journal club/seminarieserie, lab-vistelse, undervisning (D-poängen).
4.3 Här ifylls planerade kurser. Läs Allmänna studieplanen för att se vilka kurser som är obligatoriska
samt hur många kurspoäng som krävs. Kom ihåg den Obligatoriska doktorandintroduktionskursen
som ger 0 poäng.
4.4 Här ifylls planerade konferenser, journal clubs, workshops, seminarieserier, vistelse vid annat
universitet/forskningsinstitut samt egen undervisning.
5.2 Bihandledare. Skall finnas Ja att bihandledaren har godkänt.
5.4 Om mentor finns, skriv det. Valfritt att skriva namn.
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6 Sammanläggningsavhandling
6.4 Här beskrivs status på delarbeten som är påbörjade men ej är klara

7.1 Endast årliga uppföljningssamtal i samband med årliga uppföljningen, dvs först efter 1 år.
11. Bifoga bilagor och beskriv vad respektive dokument innehåller eftersom det inte alltid framgår av
filnamnet på bilagan.
Bilagor https://staff.ki.se/isp-system-obligatory-attachments
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Workflow MMK:
First time for a student to write eISP: At first time to studierektor, studierektor forwards to
administrator without checking. Before Fastställande, the ISP should go to FUN. Studierektor checks
the eISP at the same time as FUN checks it.
Yearly followups: At first time to studierektor, studierektor checks before forwarding to
administrators.

