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1. Forskerlinjestudent og opptaksperiode  
Etternavn, Fornavn   

 

Studentnummer  

Opptaksperiode (semester, år) (Eksempel: Vår 2014 –Høst 2017) 

 

 

2. Veiledning 

Hovedveileder 
Etternavn, Fornavn   

 

Stilling 

Fakultetstilknytning:             ☐ Ja          ☐ Nei        

Hvis ja, hvilket institutt på fakultetet: 

☐ Institutt for medisinske basalfag  

☐  Institutt for helse og samfunn  

☐  Institutt for klinisk medisin  

☐  NCMM 

Hvis nei, hvor: 

☐ OUS 

☐ Annen, oppgi hvor: _____________ 

______________________________ 

 

Medveileder 
Etternavn, Fornavn   

 

Stilling 

Fakultetstilknytning:             ☐ Ja          ☐ Nei        

Hvis ja, hvilket institutt på fakultetet: 

☐ Institutt for medisinske basalfag  

☐  Institutt for helse og samfunn  

☐  Institutt for klinisk medisin  

☐  NCMM 

Hvis nei, hvor: 

☐ OUS 

☐ Annen, oppgi hvor: _____________ 

______________________________ 
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Fakultetstilknyttet veileder* 
Etternavn, Fornavn   

 

Stilling 

Hvilket institutt på fakultetet: 

☐  Institutt for medisinske basalfag  

☐  Institutt for helse og samfunn  

☐ Institutt for klinisk medisin  

☐  NCMM  

* Oppgi fakultetstilknyttet veileder dersom hoved- eller medveileder ikke er tilknyttet fakultetet 

 

 

3. Tittel på forskerlinjeprosjektet og publikasjon/manuskript 
Tittel på forskerlinjeprosjektet:  

 

 
Hvor mange publikasjoner? (Alle forfatterplasseringer) 

 

Antall: _____ 

 

Hvor mange manuskripter? (Alle forfatterplasseringer) 

 

Antall: _____ 

 

 

Tittel på publikasjon/manuskript:                                                                                                   Forfatterplassering: 

 

Nr. 1  _______________________________________________________    ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3 ++ 
 

Nr. 2  _______________________________________________________    ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3++ 
 

Nr. 3  _______________________________________________________    ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3++ 
 

 

Publikasjonskanal (tidsskrift). Gjelder også for manuskript(er) 

 

Nr. 1  _______________________________________________________     
 

Nr. 2  _______________________________________________________     
 

Nr. 3  _______________________________________________________ 
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Rapportens innhold 

 

4. Sammendrag/Abstrakt om prosjektet (250-500 ord) 
Sammendrag/Abstrakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Publikasjon (½ - 1 side pr publikasjon) 
Beskriv ditt konkrete bidrag til publikasjonen(e) 
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6. Med bakgrunn i rapporten ved midtveisevaluering  

 Beskriv  din utvikling mot selvstendig forsker (2 sider) 

o Utforming av hypoteser 

o Planlegging av prosjekt 

o Vurdering av metodevalg 

o Styrkeberegning 

o Utvalg 

o Samarbeid med andre forskere/teknisk personale 

o Vurdering av resultater 

o Forståelse for statistiske metoder 

o Forskningsetiske godkjenninger og publisering av personsensitivt materiale 

o Skrive- og review-prosess 

 

 Beskriv i hvilken grad kursene i opplæringsdelen var verdifulle og ga deg økt forståelse mht   

(1/2 side) 

o Forskningsprosjektet spesielt 

o Forskerrollen generelt 

 

 Presentasjon av data (abstrakt og poster/muntlig presentasjon) på nasjonal eller 

internasjonal forskningskongress (1/2 side) 

o Beskriv erfaringen og hvilken tilleggsverdi den har gitt deg 

o Dersom du ikke har presentert data på kongress, hva er årsaken til det? 

 

 Samarbeide med andre forskningsgrupper i løpet av forskerlinjeløpet (1/2 side) 

o Beskrive denne erfaringen og verdien av den 

o Hvis ikke, hva er årsaken til det? 

 

 Utenlandsopphold i forskerlinjeløpet (både korte og lange opphold tas med (½ - 1 side) 

o Hvor lenge var du hos utenlandsk samarbeidspartner? 

o Var oppholdet planlagt ved opptak til Forskerlinjen? 

o Beskriv verdi av oppholdet og eventuelle utfordringer 

 

 Hvilken samfunnsmessig betydning kan ditt forskerlinjeprosjekt ha? (1/2 side) 

 

 Etiske vurderinger av Forskerlinjeprosjektet (1/2 side) 

o Dine refleksjoner rundt etiske vurderinger knyttet til prosjektet 

 

 Planlegger du å videreføre prosjektet til en ph.d.? 

o Hvis ikke, gi en kort begrunnelse 

 

 

 Total ramme på rapporten: 5-8 sider 

 

 

 

 

___________________________________     ____________________ 

Håndskrevet underskrift student    Dato 
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