
Søknad sendes til forskerutdanningskoordinator ved aktuelt fakultet 

Søknad om opptak til ph.d.-program 

ved 

Universitetet i Stavanger 

Personopplysninger 
Navn ( etternavn, alle fornavn)

Fødselsnr. (11 siffer) Nasjonalitet Kjønn 

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Telefon/mobil E-post adresse

Adresse nåværende arbeidsgiver

Postnr. Poststed Telefon arbeid

Ph.d.-program det søkes opptak på 
Navn på ph.d.-program og fakultet: 

Faglig bakgrunn 
Akademisk grad som danner grunnlag for opptak 
Gradens navn Komponenter (fag/nivå) Lærested Eksamensår og -semester 

Tittel på hovedoppgave e.l. 

Annen relevant informasjon 

Planer for doktorgradsstudiet 
Studiet planlegges påbegynt 
År/semester

Studiet planlegges avsluttet 
År/semester

Avhandlingens arbeidstittel 

Vil avhandlingen være en direkte videreføring av tidligere studier? 
(Hvis ja, utdyp svaret) 
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Område for vitenskapelig spesialisering: 

Kort beskrivelse av forskningsoppgaven 1/2 til 1 side 

Kort populærvitenskapelig beskrivelse av forskningsoppgaven (omkring 200 ord) 
Ved opptak publiseres beskrivelsen på UiS internettsider. Kandidaten står selv fritt til å gjøre endringer/oppdateringer i innlevert versjon. 
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Planlagte obligatoriske emner i opplæringsdelen 
Kursets navn    Undervisningssted    Planlagt gjennomført

Planlagte valgbare emner i opplæringsdelen 
Kursets navn   Undervisningssted    Planlagt gjennomført

Evt. tidligere kurs som søkes godkjent ved opptak 
Kursets navn    Undervisningssted    Planlagt gjennomført

Plan for faglig formidling 

Planlagte, nødvendige, ønskede utenlandsopphold 
Lærested/Institutt Land Formål Periode 

Navn på veileder(e) (kom med forslag dersom veiledningsforhold ikke allerede er avklart): 
Hovedveileder (navn, stilling, arbeidssted) og medveileder (navn, stilling, arbeidssted)

Arbeidssted 
Arbeidsplass; institutt/institusjon/firma, adresse, telefon. Kandidater som har ekstern arbeidsplass må legge ved bekreftelse fra arbeidsgiver. 

Finansieringsplan for doktorgradsprogrammet* 

Finansieringskilde/ 

lønnsutbetaler 
Finansieringstype (individuelt stipend, stipend 

i prosjekt, ansettelse etc.) 

Varighet: fra/til % pliktarbeid 

* Dersom søknad om finansiering er sendt, men ikke innvilget kan denne ettersendes. Søknad om opptak på

doktorgradsprogram realitetsbehandles først når dokumentasjon av finansiering foreligger.

□ Jeg har avklart med min arbeidsgiver at merutgifter for et eventuelt utenlandsopphold vil måtte dekkes derfra.
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Eventuelle immaterialrettslige restriksjoner: 
Bruk av konfidensielle data, restriksjoner på resultater, patentrettigheter, etc.

For at søknaden skal kunne behandles må følgende ligge ved: 

 Vitnemål for avlagt mastergrad/hovedfag/profesjonseksamen eller tilsvarende

 Eventuelle vitnemål fra andre relevante skoler/studier

 Prosjektbeskrivelse

 Eventuell publikasjonsliste (ut over hovedoppgaven)

 Curriculum Vitae (CV)

 Dokumentasjon for finansiering av forskerutdanningen

Signaturer 

Dato Kandidatens underskrift 

Dato Veileders underskrift 

Dato Instituttleders underskrift 

For doktorgradsutvalget 

Opptaksdato 

Merknader: 

Inngår arbeidet med doktorgraden i et større forskningsprosjekt? 
Oppgi prosjektets navn, institusjon, prosjektansvarlig og hvordan prosjektet blir finansiert. Oppgi også om arbeidet inngår i et forskningsprogram. f.eks. Norges Forskningsråd. 
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