UNIVERSITETET I BERGEN
Det psykologiske fakultet
Søknad om opptak til ph.d.-programmet ved Det psykologiske fakultet
Søknaden sendes instituttet hvor man søker om opptak til. Instituttet foretar vurdering av søknaden i
henhold til gjeldende retningslinjer for vurdering av opptakssøknader ved fakultetet.

1. Tilknytning i ph.d.-utdanningen
Ønsker å bli knyttet til institutt:
Ønsker å bli knyttet til forskerskole:

2. Personopplysninger
Etternavn

Fornavn

Bostedsadresse

Postnr.

Fødselsnr. (11 siffer)

Poststed

Telefon privat

Land (hvis utenfor Norge)
Arbeidsstedsadresse

Postnr.

Poststed

Telefon arbeid

Land (hvis utenfor Norge)
Nasjonalitet

Kvinne

E-post

Mann

3. Grunnkvalifikasjoner
A. Mastergrad/profesjonsgrad eller tilsvarende:
Grad/fag

År/semester oppnådd

Institusjon

År/semester oppnådd

Institusjon

B. Annen utdanning:
Grad/fag
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4. Relevant praksis

Forskning og praksis av relevans for arbeidet i studietid og/eller etter avsluttet studium gir uttelling i
vurderingen av søknaden.

5. Publikasjoner
Det legges særlig vekt på skriftlige arbeider i tillegg til hovedoppgave, særlig internasjonalt rettede
publikasjoner hvor søkeren er førsteforfatter.

6. Arbeidsforhold og finansiering av ph.d.-utdanningen
Tilsettingsperiode/Finansieringsperiode
Fra dato:

Til dato:

Arbeidsgiver:
Tilsettingstype (sett kryss):
Stipendiat

Midlertidig tilsatt

Fast tilsatt

Prosent av fulltid:
Hovedfinansieringskilde:
Eventuelt andre finansieringskilder:
Er avhandlingen del av et prosjekt? JA / NEI

Hvis ja, hvilket (tittel):

Merknader:
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7. Prosjektbeskrivelse
Søkerne må legge ved en prosjektbeskrivelse (maks 10 sider, inkl. referanser). Denne skal, i tillegg til å gjøre rede
for tema, problemstillinger og valg av teori og metode, også gjøre rede for planlagte vitenskapelige arbeider.
Det fagmiljø kandidaten skal knyttes til, bør delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen.
Et ph.d.-prosjekt kan tilknyttes et spesifikt definert forskningsprosjekt med egen prosjektbeskrivelse.
Søker skal da utarbeide en egen, kort prosjektskisse (maksimalt 3 sider) basert på denne, innen en måned etter
ansettelse/oppstart.

Foreløpig tittel på avhandlingen:

Merknader:

8. Faglig veiledning: Hovedveileder/medveileder(e)

Hoved- eller medveileder skal normalt være tilsatt ved fakultetet. Legg til flere felt ved behov.
Veilederkategori (hoved- eller medveileder):
Etternavn

Fornavn

Arbeidssted/Institusjon

Fødselsdato

E-postadresse

Akademisk grad og Tittel

Veilederkategori (hoved- eller medveileder):
Etternavn

Fornavn

Arbeidssted/Institusjon

Fødselsdato

E-postadresse

Akademisk grad og Tittel
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9. Plan for opplæringsdelen

Dette punktet fylles ut så langt mulig. Opplæringsdelen skal inneholde aktiviteter tilsvarende 30
studiepoeng, normalt fordelt som følger:






Grunnemne PS901: 8 studiepoeng
Formidling: 6 studiepoeng
Midtveisevaluering: 1 studiepoeng
Metode: 6-10 studiepoeng
Fagspesifikke emner: 5-9 studiepoeng

Aktivitet/Emne

Sted/Institusjon

Studiepoeng

Semester/år

10. Planlagte utenlandsopphold
Institusjon/land

Formål

Periode

Finansiering

11. Vedlegg til søknaden

Følgende legges ved søknaden:







Vitnemål med karakterutskrift
CV
Prosjektbeskrivelse (evt. prosjektskisse for definert hovedprosjekt)
Veiledererklæring
Kopi av tilsettingsbrev/arbeidskontrakt/tilsagnsbrev
Evt. annet av betydning for søknadsvurderingen
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12. Underskrift fra søker og hovedveileder
Søker

Dato

Sted

Hovedveileder

Dato

Sted

13. Underskrift fra ansvarlig leder ved ekstern institusjon
(Dersom arbeidssted er utenfor Universitetet i Bergen)

Ansvarlig leder

Dato

Sted

Dato

Sted

14. Kommentarer og signatur fra instituttleder
Kommentarer:

Instituttleder

Instituttoppnevnt komité vurderer søknaden og fyller ut "Skjema for vurdering av søknad om opptak i
ph.d.-utdanningen". Endelig vedtak om opptak gjøres av fakultetets forsknings- og
forskerutdanningsutvalg (FFU).
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