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Søknad om opptak til ph.d.-programmet
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Søknadsfrist er 1. oktober og 1. mars

Søknaden sendes til Det juridiske fakultets programråd for forskerutdanning Postboks 6706, St. Olavs plass 5, 0130 OSLO. Att: Gørill Arnesen

Alle som ønsker å begynne på ph.d.-programmet må ha finansiering. «Avtale for gjennomføring i samarbeid med ekstern part» må være vedlagt søknad om opptak til ph.d.- programmet. 

Stipendiater som tilsettes i utlyste stipendiatstillinger tas opp automatisk til ph.d-programmet. 


Undertegnede søker om opptak til ph.d-programmet


Personopplysninger

Navn

Personnr. 

Nasjonalitet
Kjønn
Bostedsadresse

Postnr. 

Poststed
Telefon
E-mail

Mobiltelefon
Adresse på arbeidssted

Postnr. 

Poststed
Telefon



Følgende legges ved søknaden:


1.	Vitnemål for avlagt embetseksamen eller tilsvarende
2.	Prosjektskisse
3.   Publikasjonsliste
4.	(Evt.) relevante attester
5.	CV
6.	Finansieringsbekreftelse eller bekreftelse på innlevert søknad om finansiering




Faglig bakgrunn

Akademisk grad som danner grunnlag for opptak
Gradens navn 		Spesialfag			Lærested			Eksamensår/
											semester




Tittel på særavhandling (Fylles bare ut om søkeren har skrevet særavhandling)



Eventuell annen utdanning etter videregående skole (Vitnemål vedlegges)
Type utdanning			Lærested						Eksamensår/
											Semester




Praksis etter avlagt embetseksamen (Bruk eget ark dersom dette er nødvendig)
Arbeidsgiver			Stilling			Tidsrom				Referanse-
											Personer







Planer for studiet

Studiet påbegynnes
År/semester

Studiet planlegges avsluttet
År/semester
Avhandlingens arbeidstittel





Dersom søkeren har skrevet særavhandling, vil ph.d.-avhandlingen være en videreføring av tema behandlet i særavhandlingen?
(Hvis ja, utdyp svaret)








Planer for studiet forts.

Hvor ønskes forskningsoppgaven utført (Arbeidsplass)
(Oppgi institutt/institusjon/firma og lignende, adresse og telefon)









Veiledere (Oppgi om det er bestemte veiledere som er ført opp, eller om du ønsker bistand fra Forskningsutvalget for å finne veileder)
Hovedveileder (Evt. alternativer)
Navn					Stilling					Arbeidssted







Er den ønskede hovedveileder ekstern, oppgi ønsket medveileder fra instituttet/fakultetet
Navn					Stilling					Arbeidssted









Planlagte utenlandsopphold (i forbindelse med arbeidet med avhandlingen)
Lærested/institutt			Land				Formål			Periode


















Planer for studiet forts.

Finansieringsplan for ph.d.-studiet (Oppgi dersom søknaden ikke er avgjort)
Stipendiater skal ikke fylle ut dette feltet
Finansieringskilde/	Type (stipend/ansettelse etc.)		Innvilget/varighet	%Pliktarbeid
Lønnsutbetaler		(Ved stipend: Oppgi om det 		Fra/til		
			er individuelt eller prosjekt)













Inngår arbeidet med dr. graden i et større forskningsprosjekt?
Oppgi prosjektets navn, institusjon, prosjektansvarlig og hvordan prosjektet finansieres. Oppgi også om arbeidet inngår i et forskningsprogram











Vedlegg

Følgende er lagt ved søknaden:










Dato				Søkerens underskrift





