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eISP-systemet: Manual för doktorander 

 

Logga in som doktorand 

 
• Gå in på https://eisp.liu.se/isp och logga in med ditt aktiverade LiU-ID. 

Skapa och revidera studieplan 

Sökhjälp 
I eISP-systemet finns det fält där du kommer att behöva söka på namn eller per-
sonnummer. Ta för vana att använda sökstjärna (asterisk) * vid sökningen. Sök på 
den delen av namnet/numret du är säker på och sätt sökstjärna * både framför och 
bakom, ex *Wilma*. 
 

Steg för steg: 

1. Din huvudhandledare startar arbetet med att skapa eller revidera en 
studieplan. Du informeras genom ett automatiskt e-postmeddelande att 
studieplanen är redo att arbeta med. 

2. Du kan som doktorand starta revideringen av studieplanen. När du har 
startat revideringen går ett mail till din huvudhandledare. 

3. När du som doktorand loggar in i eISP-systemet kommer du under fliken 
Studieplaner hitta en version av din studieplan med status Skapad, 
vilket innebär att du kan öppna och redigera denna. Om du har en äldre 
version av din studieplan i systemet så har den status Fastställd.  
Den versionen kan du inte ändra. 
 
Rekommendation: Om doktoranden och handledaren vill ha möjlighet att 
redigera studieplanen kontinuerligt under året (och även se uppdateringar 
från Ladok), så kan man skapa en revideringsversion när man vill, efter att 
en studieplan blivit fastställd. Det är dock bara fastställda studieplaner som 
är formella beslut. 

4. Du trycker nu Välj åtgärd och Redigera för att gå in och uppdatera din 
studieplan. Under perioden du arbetar med studieplanen kan du spara, 
stänga och fortsätta arbeta som du vill.  

Studieplanen befinner sig nu i status Skapad och är tillgänglig att redigera 
både för dig och din huvudhandledare. När du har startat revideringen går 
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det ett mail till huvudhandledaren.  
Båda kan vara inne i studieplanen samtidigt och titta, men tänk på att inte 
redigera samtidigt. Då riskerar ni att den enas ändringar förloras och skrivs 
över av den andras ändringar. Spara för att lämna över redigeringsmöjlig-
heten. 
 
Viktigt – att stanna kvar i Spara-läge (dvs. klicka inte på knappen Godkänn 
och skicka vidare) tills både du och din huvudhandledare anser att studie-
planen är färdigifylld. Först då påbörjas godkännandeflödet, (se nedan) och 
möjlighet att redigera utan att behöva skicka mellan sig upphör. 
 

5. Nu kan du granska informationen på respektive flik genom att fälla ut dem. 
Klicka på respektive flik. Vill du redigera informationen trycker du på  
Redigera-knappen som finns högst upp till höger i fliken.  

 

Vid de olika fälten finns hjälptexter om man klickar på 

 
Notera; följande fält kan endast fyllas i av huvudhandledare: 

• Uppnådd andel (ska stämma överens med Ladok) 
• Planerad finansiering 
• Tillgängliga fasta resurser 
• Former för handledning/handledningsplan 
• Bihandledare (ska stämma överens med Ladok) 
• Fördelning av handledarinsats 

 
När du fyllt i information finner du knappar för att spara alternativt 
avbryta längst ner i den flik du för tillfället redigerar. Alla flikar har en egen 
”Spara”-knapp, du behöver alltså bara spara där du redigerat något.  
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Notera; utöver de fält som är obligatoriska enligt LiUs regelverk för fors-
karutbildning (märkta med en *) är också fyra fält obligatoriska för att 
kunna skicka vidare en ISP i systemet: 

• doktorandens e-postadress 
• avhandlingens titel  
• avhandlingsbeskrivning 
• meddelandeloggen 

 
Det går att granska studieplanen och skriva i meddelandeloggen samtidigt. 
Du kan även ”nåla fast” ditt eget, ännu ej sparade, meddelande längst ner 
på skärmen när du är i Redigeringsläge, genom att klicka på Fäst. 
 
 
 
 
 
och Lossa när du är klar. 
 
 
 
 
 
 
Vill du lämna studieplanen kan du klicka på något av menyvalen till  
vänster, logga ut eller stänga webbläsaren. 
 

6. När du anser dig klar med den nya versionen och har stämt av med din 
huvudhandledare klickar du på Godkänn och skicka vidare, vilket 
kommer låsa studieplanen. Nu skickas ett automatiskt e-postmeddelande 
till din huvudhandledare som talar om att det finns en studieplan att 
godkänna. 
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7. Efter att du godkänt ändrar studieplanen status till Väntar på handledare 
och blir låst för redigering. 

 

 

 
 
 
 
 

8. Godkänner din huvudhandledare revideringen av studieplanen skickas den 
vidare till personen som har rollen ÄF/FUÄ/Mentor/FUS för godkännande, 
och därifrån vidare till rollen Handläggare/FUS (institution) och fastställa-
ren (prefekt eller motsvarande).  

Om någon av dessa instanser har synpunkter på studieplanen kommer den 
skickas tillbaka till dig för justering. Du får då ett automatiskt e-post- 
meddelande om att det finns en studieplan att godkänna. 
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