
NB! Information must be typewritten!  

 

Versjon 1. 20.11.2017 
 
 

Personal data form 

In connection with the approaching PhD disputation we need the following information as soon 

as possible (fields in cursive are not mandatory, push the text to fill in the fields): 

Candidate’s name Date of birth 

Private address Postal code Postal area 

Mobil phone number Landline phone number Phone number at work 

Private e-mail address Current employer 

Work e-mail address Employers address 

Candidates affiliation at UiO 
Employers 
postal code 

Employers postal area 

 

Examen artium (year) Major subjects 

Master (place/year) Subject (e.g. medicine) 

Handed in for evaluation 
(date) 

Area of expertise (e.g. immunology), NB! WILL BE PRINTED ON 
DIPLOMA 

Title of the dissertation 

 

Information about principal supervisor: 

Principal supervisor 
Principal supervisors title (e.g.  
professor) 

Principal supervisors address Postal code Postal area 

Principal supervisors mobile 
phone number 

Principal supervisors e-mail address 

Please return the competed form to your case worker. 

  



Versjon 1. 20.11.2017 
 
 

DOKTORAND:  

GRAD: Philosophiae doctor 

FAKULTET: Det medisinske fakultet 

INSTITUTT:  

FAGOMRÅDE:  

VEILEDERE:   

DISPUTASDATO: 1 januar 2011 

  

AVHANDLINGENS TITTEL: Tittelen i kursiv 

  

Et kort POPULÆRVITENSKAPELIG SAMMENDRAG (NORSK) settes inn her. Informasjon 
om doktoranden og sammendraget skal totalt være på maksimum én side (font: Georgia, 11 
pt). For å se rutenettet i tabellen, klikker du ”Oppsett” – ”Vis rutenettlinjer” fra toppmenyen i 
Word. 

 

  



Versjon 1. 20.11.2017 
 
 

DOCTORAL CANDIDATE:       

DEGREE: Philosophiae doctor 

FACULTY: Faculty of Medicine 

DEPARTMENT:  

AREA OF EXPERTICE:  

SUPERVISORS:   

DATE OF DISPUTATION: 1900 January 1 

  

DISSERTATION TITLE: Title in cursive 

  

A brief professional statement of the thesis in English. 
 

  



Versjon 1. 20.11.2017 
 
 

In conjunction with the formal kreering ceremony the Faculty kindly ask you to describe your 
doctoral work. This description cannot be longer than 5 sentences. The Dean of Medicine has 
written a short note on the matter, we apologize that this is only in Norwegian. 
 
Presentasjon av eget dr.arbeid – forslag fra dekanus 
Det er meget viktig at dere beskriver dr. arbeidet kortfattet (maks 5 linjer; 12 pkt Times 
New Roman). Fordi det er rom for maks 15 sekunder til hver presentasjon, så kutter vi alt som 
er over 5 linjer. Fokuser derfor på hovedbudskapet i et folkelig språk, slik at tilhørerne i aulaen 
får med seg hva dere har forsket på. Med et komplisert fagspråk får dere ikke fram budskapet. 
Jobb med teksten og test gjerne teksten på slektninger, venner og andre som ikke kjenner ditt 
fagområde For å spare ord, bør dere unngå unødvendige ord som «i sin avhandling har 
dr.gradskandidaten NN vist at». Si heller “NN har vist at”. Det er selvsagt at en dr.gradskreering 
dreier seg om avhandlinger.  
 
Her er to eksempler på gode omtaler:  
Ola Nordmann har studert forandringer i arvestoffet DNA hos pasienter med tykk- og 
endetarmskreft og vist at forandringer to typer gener øker risikoen for tilbakefall av 
kreftsvulsten. Slike forandringer er særlig uttalt hos yngre kreftpasienter.  
 
Naturlige dreperceller er viktige celler i immunsystemet, fordi de kan drepe kreftceller og 
virusinfiserte celler. Ingrid Nordkvinne har studert nye reseptormolekyler på overflaten til slike 
celler for å kunne forstå hvordan disse drepercellene kan oppdage og drepe kreftceller.  
 

Eksempler på uttrykk som folk flest ikke forstår, men som går igjen i kandidatenes 

populærvitenskapelige framstillinger: metylering av promoterregionen, kovalent binding, 

kjemokinindusert ekspresejon av molekyler, retrograd amnesi, residiv, TOLL-lignende 

reseptorer, epistase, apoptose, redusert Q-takk, regresjonsanalyse, chi-kvadrat test, osv. 

 

Short description of doctoral work: 

Enter text her. 


