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Checklista för examinatorer för första
doktorandsamtal
Första doktorandsamtalet bör ske inom två månader efter antagning.
Examinatorn leder 1:a doktorandsamtalet även om studierektor är med och
fyller i om något saknas. Räkna med att första samtalet kan ta lite mer än
en timme.

1. Gå igenom syftet och formen för doktorandsamtal inklusive de
olika protokollen, kallelse, ansvar.
2. Gå igenom medlemmarna och deras roller i doktorandens
utbildning inklusive studierektors roll. Här kan det vara på sin
plats att ta upp de biträdande handledarnas roll och allmänna
förväntningar gentemot varandra.
3. Förklara forskarutbildningens upplägg med forskningsprojekt
och kurser.
4. Låt doktoranden berätta om sitt projekt och vad hen gjort
hittills, samt vad som är planerat.
5. Gå igenom kursdelen; dvs poänggivande moment, obligatoriska
kurser, litteraturkurs, konferenser, halvtidsuppsats och
seminarium
6. Gå igenom vad som gäller för undervisning och se till att
doktoranden träffat Carin Jarl för att planera undervisning.
7. Förklara syftet med och vikten av ISP. Gå igenom ISPn och lägg
till/kommentera sådant som saknas och/eller behöver
förtydligas.
8. Berätta om eventuella forskarskolor som kan vara relevanta för
doktoranden.
9. Berätta om vikten att delta i allmänna seminarier i Blå Hallen,
inte enbart seminarier på enheten.
10. Se till att doktoranden finns med på Doktorandsändlistan,
Biologilistan, Anslagstavlan, BioBullen och Biologibloggen
11. Om inte doktoranden gått introduktionskursen på fakulteten än
så informera vad som gäller i den speciella situationen
doktorander befinner sig i, att de är studerande men ändå
anställda. Detta är bla arbetstider (tex gäller inte halvdagar och
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klämdagar), att de måste anmäla sjukfrånvaro, anmäla semester,
de kan få ersättning för träning på Gerdahallen mm).
12. Kolla upp att handledaren och doktoranden gått igenom
”checklistan” för första mötet med doktorand-handledare.
13. Hänvisa doktoranden till Lunds universitets riktlinjer och
föreskrifter om plagiering (pdf på svenska eller pdf på engelska).
Efter att ha samtalat med handledare och examinator ska
doktoranden underteckna en skriftlig försäkran att hen tagit del
av Lunds universitets riktlinjer och föreskrifter rörande
plagiering.

