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 SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED 
 DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITET I BERGEN 
 
 
 

 
 
 

1. Personopplysninger: 

Legg ved CV. 
Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) 

Bostedsadresse Postnr. Poststed Telefon privat 

Land (hvis utenfor Norge) Mobiltelefon 

Arbeidsstedsadresse (under 
forskerutdanningen): 
 
 
 
 

Postnr. Poststed Telefon arbeid 

Land (hvis utenfor Norge)  

Nasjonalitet Kvinne  

 
Mann    

E-postadresse 

 
 

2. Utdanning etter videregående skole: 
 

A. Mastergrad eller tilsvarende 
Grad: År: Semester: 

Institusjon: Fakultet: Institutt: 

Merknader: 

 
 
 

B. Annen utdanning på universitetsnivå 

 

Utdanning År Semester Institusjon (ev. fakultet og institutt) 
    

    

Merknader 
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3. Karakternivå på opptaksgrunnlag: 

 
A. Masterprogram / Profesjonsstudium 

Navn på program og institusjon 

Emne / kurs Emnekode: Studiepoeng: Karakter: 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gjennomsnittskarakter: 
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B. Bachelorprogram 
Navn på program og institusjon 

Emne / kurs Emnekode: Studiepoeng: Karakter: 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gjennomsnittskarakter: 

 
 

4. Relevant praksis: 

Her gir du opplysninger om praksis som du mener har betydning for det prosjektet som du ønsker å gjennomføre.  
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5. Publikasjoner: 

Dersom du har gitt ut publikasjoner som har relevans for prosjektet, eller andre vitenskapelige arbeider som du 
ønsker det kan tas hensyn til ved søknadsvurderingen, fører du disse opp her. 

 
 
 

6. Arbeidsforhold og finansiering av forskerutdanningen: 
Det skal framgå av søknaden hvordan utgifter til livsopphold, utgifter til forsknings- prosjektet, inkl. driftskostnader, 
samt utgifter til utenlandsopphold er tenkt dekket. Dersom det ikke kan anvises hvordan disse kostnadene vil bli 
dekket, kan det føre til at institutt/fakultet avslår søknaden din om opptak. Dersom du mottar fast lønn, må kopi av 
tilsettingsbrev/arbeidskontrakt vedlegges.Dersom du verken mottar stipend fra UiB eller fra Norges forskningsråd, 
må du legge ved en erklæring fra det instituttet du ønsker å bli knyttet til, som viser hvordan driftskostnader i 
tilknytning til prosjektet skal dekkes. 
 

Tilsettingsperiode/Finansieringsperiode 
Fra dato: Til dato: 

Utdanningsperiode (hvis ulik finansieringsperioden) 
Startdato: Forventet sluttdato: 

Arbeidsgiver: 

Tilsettingstype: 
Stipendiat Midlertidig tilsatt 

 
Fast tilsatt 

Arbeidsforhold uten tilknytning 
til ph.d.-studiet 

 
 Prosent av fulltid*: 

Hovedfinansieringskilde: 

Eventuelt andre finansieringskilder: 

Er avhandlingen del av et prosjekt?   JA  / NEI Hvis ja, hvilket (tittel): 

Merknader: 

*Dersom du har pliktarbeid inkludert i forskerutdanningsperioden din, skal prosentsatsen være lik summen av 
forskning og pliktarbeid (f.eks. 100% dersom du jobber full tid som universitetsstipendiat). Dersom du er tilsatt i en 
fast stilling og får lov til å bruke en viss prosentandel av denne stillingen til å ta en ph.d.-grad, oppgir du denne 
prosentandelen. 
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7. Prosjektbeskrivelse (vedlegges): 
Foreløpig tittel på avhandlingen: 

Merknader: 

 
 

8. Faglig veiledning 
Veiledere oppnevnes av fakultetet. Særlige ønsker kan du skrive her.  
 

 
 
 

9. Opplæringsdelen 
Opplæringsdelen av ph.d.-programmet gir opplæring i til sammen 30 studiepoeng, som tilsvarer ett semesters fulltids 
studium, jfr. Det juridiske fakultets nettsider om ph.d.-programmet (lenke). Dersom du har særlige ønsker for 
opplæringsdelen kan du skrive de her.  
 

 
 
 
 
  

https://www.uib.no/jur/24837/phd-programmet-ved-det-juridiske-fakultet
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10. Underskrift

_______________________________________________________________________________________
_ Sted Dato Søker

11. Underskrift fra ansvarlig leder ved ekstern institusjon
(Fylles bare ut dersom søker skal ha arbeidssted ved ekstern institusjon utenfor Universitetet i Bergen)

Sted Dato Ansvarlig leder/styrer 

12. Vedlegg
CV
Vitnemål m/karakterutskrifter
Kopi av tilsettingsbrev/arbeidskontrakt
Prosjektbeskrivelse
Ev. annet (spesifiser


	1. Personopplysninger:
	2. Utdanning etter videregående skole:
	A. Mastergrad eller tilsvarende

	7. Prosjektbeskrivelse (vedlegges):
	12. Vedlegg

	Etternavn: 
	Fornavn: 
	Fødselsnr 11 siffer: 
	Bostedsadresse: 
	Postnr Poststed: 
	Telefon privat: 
	Land hvis utenfor Norge: 
	Mobiltelefon: 
	Arbeidsstedsadresse under forskerutdanningen: 
	Postnr Poststed_2: 
	Telefon arbeidLand hvis utenfor Norge: 
	Nasjonalitet: 
	Kvinne: Off
	Epostadresse: 
	Grad: 
	År: 
	Semester: 
	Institusjon: 
	Fakultet: 
	Institutt: 
	Merknader: 
	UtdanningRow1: 
	ÅrRow1: 
	SemesterRow1: 
	Institusjon ev fakultet og instituttRow1: 
	UtdanningRow2: 
	ÅrRow2: 
	SemesterRow2: 
	Institusjon ev fakultet og instituttRow2: 
	Merknader_2: 
	Navn på program og institusjon: 
	Emne  kursRow1: 
	EmnekodeRow1: 
	StudiepoengRow1: 
	KarakterRow1: 
	Emne  kursRow2: 
	EmnekodeRow2: 
	StudiepoengRow2: 
	KarakterRow2: 
	Emne  kursRow3: 
	EmnekodeRow3: 
	StudiepoengRow3: 
	KarakterRow3: 
	Emne  kursRow4: 
	EmnekodeRow4: 
	StudiepoengRow4: 
	KarakterRow4: 
	Emne  kursRow5: 
	EmnekodeRow5: 
	StudiepoengRow5: 
	KarakterRow5: 
	Emne  kursRow6: 
	EmnekodeRow6: 
	StudiepoengRow6: 
	KarakterRow6: 
	Emne  kursRow7: 
	EmnekodeRow7: 
	StudiepoengRow7: 
	KarakterRow7: 
	Emne  kursRow8: 
	EmnekodeRow8: 
	StudiepoengRow8: 
	KarakterRow8: 
	Emne  kursRow9: 
	EmnekodeRow9: 
	StudiepoengRow9: 
	KarakterRow9: 
	Emne  kursRow10: 
	EmnekodeRow10: 
	StudiepoengRow10: 
	KarakterRow10: 
	Emne  kursRow11: 
	EmnekodeRow11: 
	StudiepoengRow11: 
	KarakterRow11: 
	Emne  kursRow12: 
	EmnekodeRow12: 
	StudiepoengRow12: 
	KarakterRow12: 
	Emne  kursRow13: 
	EmnekodeRow13: 
	StudiepoengRow13: 
	KarakterRow13: 
	Emne  kursRow14: 
	EmnekodeRow14: 
	StudiepoengRow14: 
	KarakterRow14: 
	Emne  kursRow15: 
	EmnekodeRow15: 
	StudiepoengRow15: 
	KarakterRow15: 
	Emne  kursRow16: 
	EmnekodeRow16: 
	StudiepoengRow16: 
	KarakterRow16: 
	Emne  kursRow17: 
	EmnekodeRow17: 
	StudiepoengRow17: 
	KarakterRow17: 
	Emne  kursRow18: 
	EmnekodeRow18: 
	StudiepoengRow18: 
	KarakterRow18: 
	Gjennomsnittskarakter: 
	Navn på program og institusjon_2: 
	Emne  kursRow1_2: 
	EmnekodeRow1_2: 
	StudiepoengRow1_2: 
	KarakterRow1_2: 
	Emne  kursRow2_2: 
	EmnekodeRow2_2: 
	StudiepoengRow2_2: 
	KarakterRow2_2: 
	Emne  kursRow3_2: 
	EmnekodeRow3_2: 
	StudiepoengRow3_2: 
	KarakterRow3_2: 
	Emne  kursRow4_2: 
	EmnekodeRow4_2: 
	StudiepoengRow4_2: 
	KarakterRow4_2: 
	Emne  kursRow5_2: 
	EmnekodeRow5_2: 
	StudiepoengRow5_2: 
	KarakterRow5_2: 
	Emne  kursRow6_2: 
	EmnekodeRow6_2: 
	StudiepoengRow6_2: 
	KarakterRow6_2: 
	Emne  kursRow7_2: 
	EmnekodeRow7_2: 
	StudiepoengRow7_2: 
	KarakterRow7_2: 
	Emne  kursRow8_2: 
	EmnekodeRow8_2: 
	StudiepoengRow8_2: 
	KarakterRow8_2: 
	Emne  kursRow9_2: 
	EmnekodeRow9_2: 
	StudiepoengRow9_2: 
	KarakterRow9_2: 
	Emne  kursRow10_2: 
	EmnekodeRow10_2: 
	StudiepoengRow10_2: 
	KarakterRow10_2: 
	Emne  kursRow11_2: 
	EmnekodeRow11_2: 
	StudiepoengRow11_2: 
	KarakterRow11_2: 
	Emne  kursRow12_2: 
	EmnekodeRow12_2: 
	StudiepoengRow12_2: 
	KarakterRow12_2: 
	Emne  kursRow13_2: 
	EmnekodeRow13_2: 
	StudiepoengRow13_2: 
	KarakterRow13_2: 
	Gjennomsnittskarakter_2: 
	Her gir du opplysninger om praksis som du mener har betydning for det prosjektet som du ønsker å gjennomføre: 
	ønsker det kan tas hensyn til ved søknadsvurderingen fører du disse opp her: 
	TilsettingsperiodeFinansieringsperiode Fra dato Til dato: 
	Utdanningsperiode hvis ulik finansieringsperioden Startdato Forventet sluttdato: 
	Arbeidsgiver: 
	Stipendiat: Off
	Midlertidig tilsatt: Off
	Fast tilsatt: Off
	Arbeidsforhold uten tilknytning: 
	Prosent av fulltid: 
	Hovedfinansieringskilde: 
	Eventuelt andre finansieringskilder: 
	Er avhandlingen del av et prosjekt JA   NEI: 
	Hvis ja hvilket tittel: 
	Merknader_3: 
	Foreløpig tittel på avhandlingen: 
	Merknader_4: 
	Veiledere oppnevnes av fakultetet Særlige ønsker kan du skrive her: 
	undefined_3: 
	opplæringsdelen kan du skrive de her: 
	undefined_4: 
	Sted: 
	Dato: 
	Ansvarlig lederstyrer: 
	Sted_2: 
	Dato_2: 
	Ansvarlig lederstyrer_2: 
	Text1: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 


