
Efternamn, tilltalsnamn (övriga förnamn anges med initialer) samt ev. tidigare efternamn/
Surname, first name (other names with initials) and former surname if any

Svenskt personnummer/Swedish civic registration no.

SÖKANDES PERSONUPPGIFTER/APPLICANT´S PERSONAL INFORMATION

Dnr: 
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Anknuten till forskarskola/Associated with research school
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  Doktorandanställning vid Högskolan Dalarna/Doctoral position at Dalarna University     
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  Filosofie

  Teknologie

  Licentiatexamen/Licentiate degree

  Doktorsexamen/Doctoral degree

  Doktorsexamen senare del/Doctoral degree later part

Forskarutbildningsprojektets namn/Name of project

Forskarutbildningsämne/Research subject Allmän studieplan, Dnr, datum/Curriculum for doctoral studies, reg. no., date
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Date of Admission registered in Ladok
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Övrigt/Other information

Biträdande handledare/Secondary supervisor Titel/Title Akademi eller institution/School or department Lärosäte/University

Huvudhandledare/Principal supervisor Titel/Title Akademi eller institution/School or department Lärosäte/University
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