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Søknad om godkjenning av opplæringsdelen på Forskerlinjen 
 

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle studenter på Forskerlinjen og skal utgjøre minimum 30 
studiepoeng. Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 
studiepoeng. For mer informasjon, se § 8 i Utfyllende regler til Forskriften. 
 

1. Forskerlinjestudent 
Etternavn, Fornavn   

 

Studentnummer*   

Epostadresse  
 
 

Mobiltelefon  

*Studentnummer finner du i Studentweb.  

 

2. Obligatorisk del på 10 studiepoeng  

Emnekode og navn  Gjennomført- semester og år Studiepoeng  

 
 

  

 
 

  

 

3. Emner/kurs som du ønsker godkjent. Det vil ikke bli gitt studiepoeng ut over kravet om 30 
studiepoeng totalt. Du må derfor liste kursene i prioritert rekkefølge.  

Emnekode  Emnetittel – navn på kurs   Institusjon  Gjennomført
-semester, år   

Studiepoeng  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

https://www.med.uio.no/forskning/phd/regelverk/utfyllende-regler-for-phd.html
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4. Andre aktiviteter  

Andre aktiviteter, for eksempel deltakelse på konferanse 
med fremleggelse  

Gjennomført- semester, år  Studiepoeng  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Send inn dokumentasjon for hvert av elementene du ønsker godkjent i form av vitnemål, kursbevis og 
bekreftelser. Bekreftelse på kurs som er tatt ved UiO og registrert i Studentweb er ikke nødvendig.  
 
 
Ved godkjent opplæringsdel får du tilsendt et formelt godkjenningsbrev. Dette skal legges ved søknaden om å 
få avhandlingen bedømt. 
 

 

Send søknaden med epost eller post til:  

 postmottak@medisin.uio.no  

 Forskningsadministrasjon, Det medisinske fakultet, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo.  

 

 

 

 
Sted:____________   Dato:_________________  

 

________________________________ 
Studentens signatur  
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