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Personuppgifter 
Efternamn, tilltalsnamn  Personnummer (födelseår, -mån, -dag, -nr) 

Bostadsadress Kön  

 Kvinna  Man 

Postnummer, ortnamn Telefonnummer 

E-postadress 

Forskarutbildningsämne 
 Handikappvetenskap  Pedagogik 

Planerad studieaktivitet1 (första halvåret)  Finansiering2 (första halvåret) Planerat disputationsdatum 

Forskningsmiljö som doktoranden kommer att tillhöra 

 CHILD  Livslångt lärande  MKV 

CCD  SUS  PUF 

Uppgift om examen på grundnivå, svensk eller utländsk 
Examen År, månad Universitet/högskola 

Land 

Uppgift om examen på avancerad nivå, svensk eller utländsk 
Examen År, månad Universitet/högskola 

Land 

1 Ange i procent hur aktiv doktoranden kommer att vara i sin utbildning på forskarnivå. 
2 Se bilaga med SCB:s försörjningstyper.

 Medie- och kommunikationsvetenskap

 Doktorsexamen  Licentiatexamen 

 Examen 
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Huvudhandledare 
Namn Titel 

Lärosäte Personnummer3 (födelseår, -mån, -dag, -nr) 

E-postadress 

Bihandledare 1 
Namn Titel 

Lärosäte Personnummer (födelseår, -mån, -dag, -nr) 

E-postadress 

Bihandledare 2 
Namn Titel 

Lärosäte Personnummer (födelseår, -mån, -dag, -nr) 

E-postadress 

Bihandledare 3 
Namn Titel 

Lärosäte Personnummer (födelseår, -mån, -dag, -nr) 

E-postadress 

3 Personnummer behöver endast anges för handledare som inte är anställda vid Jönköping University. 
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Bilaga – SCB:s försörjningstyper 

DTJ Anställning som doktorand (f.d. doktorandtjänst) vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som 
finansierar anställningen.  

HTJ Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola (även utländskt lärosäte) som 
innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen.  

UBB Utbildningsbidrag 

FTG Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver 
utbildning på forskarnivå inom anställningen. Till företag räknas aktiebolag (inklusive statliga bolag, banker, 
försäkringsbolag), handelsbolag, kommanditbolag samt enskild firma. Anställning inom högskolan som 
finansieras av företag redovisas inte här, utan under annan lämplig försörjningsform.  

USL  Anställning som läkare eller annan sjukvårdspersonal (sjuksköterska, barnmorska. logoped, 
fysioterapeut etc.) med klinisk verksamhet och utrymme att bedriva utbildning på forskarnivå inom 
anställningen. 

AUH  Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att utbildning på forskarnivå 
kan bedrivas inom anställningen. Exempelvis anställda vid myndigheter, kommuner och landsting eller 
fackförbund. Även yrkesverksamma lärare i grund- och gymnasieskolan som studerar inom forskarskolorna för 
lärare redovisas här.  

STP  Stipendium (även utländska, men så kallade allowance från Sida är inte stipendium).  

ÖVR  Yrkesverksamhet utan anknytning till utbildning på forskarnivå eller studiemedel eller studiefinansiering saknas. 
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