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Fylles ut av fakultetet

TelefonKontaktperson 

Lene Sørheim 55 58 33 86

Søkers høgeste utdanning/grad

Hvis ja, oppgi institusjon(er) og fagområde(r)

Hvis ja, oppgi hvilke(n) institusjon(er)

Søkers stilling

Søkers spesialitet mht. fordypning

Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv)

Fødselsdato
Søkers
etternavn, fornavn

Oppgi søknadsfrist(er)

Søkers fagområde iflg. tilsetting

Bedømmende institusjon

Når ble det eventuelt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområde/spesialitet?

Postadresse

SØKNADSSKJEMA
PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER 

KOMPETANSE 
VED UNIVERSITETET I BERGEN

Jf. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

FRIST:  15. SEPTEMBER 2021

E-postadresse

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Postboks 7803
Postadresse

Fakultet

5020 BERGEN

Institusjon

Har søker p.t. til vurdering søknad på utlyst professorstilling?

Har søker sendt inn søknad om opprykk til professor eller vært vurdert 
for professorkompetanse i løpet av de siste to år før søknadsfristen?

JA NEI 

JA NEI 

hrmn@mnfa.uib.no 

Søknad med vedlegg lastes opp i jobbnorge innen 15. september 2021
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Komitémedlemmer

Komitéens leder

……………………………………………………………………….

………………………….…………………………………………………….

Komitéen avgir enstemmig kompetanseerklæring-
søker bedømt kompetent for opprykk

Annet utfall av bedømmingen-
søker ikke erklært kompetent for opprykk

ERKLÆRING FRA BEDØMMELSESKOMITÉEN

Institusjon/adresse/telefonnr.
Bedømmelseskomitéen

Sett kryss her 

1

2

3

sted og dato 

underskrift av komitéens leder 
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