
Bedömningsmall av doktorand anställd på SLSO/CPF

Sökande (Huvudhandledare) 
Namn E-mail

Telefonnummer Namn på forskargrupp på KI samt Institution

Anställning 

 SLL    KI 

 Annan   Namn på klinik: 

Anställningsform

 Till: 

Adress 

Akademisk titel

 

Student information: Anställningsplan under doktorandtiden

Kliniskt  % 

Namn på klinik

Position på klinik  Anställningsform  Anställd under perioden 

Utbildning % 

Sammanställning av anställningsplan under doktorandtiden: Forskning %  och % Klinik/utbildning 

Dr 

Docent  

Professor  

Klinisk position
Tillsvidare anställd.. 

Provanställd, fr.o.m

Handledarens erfarenhet: 

Hur många doktorander handleder du för tillfället:           som huvudhandledare:   som bihandledare: 

Lista på doktorander som du för tillfället är huvudhandledare åt: 

Namn % handledartid Disputationsår Planerad disputation

Namn Institution Sektion % handledartid

Totala numret på doktorander som du har handlett till en doktorsexamen: 

som huvudhandledare: som bihandledare: 

Bihandledare (information om studentens bihandledare):

Namn på ansedd student



Doktorand på heltid, anställd av CPF-SLSO
Om Ja, vänligen motivera nedan

Motivering till heltidsanställning på CPF:

Nuvarande/planerad finansiering:

Resurs för finansiering Summa Period 

Signatur - Sökande 

Datum Sökandes signatur

Skicka den signerade ansökan på e-post till: nitya.jayaram@ki.se

Förslag på lön till doktoranden: 

Motivering till förslaget:

Jag kan erbjuda fullgod handledning till doktoranden  

Det finns en strukturerad finansieringsplan för att täcka kostnaden för doktoranden 

Det finns goda motivationer till att anställa doktoranden 



Verksamhetschef på CPF – Bedömning av villkor för rekryteringen 

Kommentar: 

Datum Signatur 

HR och Ekonomi - Bedömning av finansieringsplan och anställning

Kommentar: 

Datum  Signatur 

Beslut - Verksamhetschef på CPF 

Preliminärt godkänd och beslutet kan skickas till KI

Åter till handledare  

På grund av: 

Datum Signatur 
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