
 

 

 
 

 

Søknad om bedømming av doktoravhandling – ph.d. 
 

Jeg søker herved om å få min doktoravhandling bedømt for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved 

  , Nord universitet 
(fakultet) 

 

Personalia 

Fullt navn:             

Fødselsdato/studentnummer:  

E-post og tlf.:         

 

Tittelen på min avhandling: 
 

 

 

 

 

Erklæring 

 
 

 

Informering av hovedveileder1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Du kan på fritt grunnlag søke om bedømming av avhandlingen. Det er ikke påkrevet å ha veileders samtykke, 
men sterkt anbefalt på de fleste ph.d.-programmer. 

Enten  

 Jeg erklærer herved at avhandlingen ikke har vært til bedømmelse tidligere. 

 
  eller  

Dette er annen gangs bedømmelse.  
       Avhandlingen har tidligere vært bedømt ved følgende institusjon:  

 

 
Enten 

 Min veileder  er informert og enig i at nåværende 

versjon av avhandlingen sendes til bedømming. 

eller 

 Min veileder  er ikke enig i at jeg søker om  

bedømming av avhandlingen i nåværende versjon. 



Vedlegg til søknaden 

Avhandling, sammendrag, opplæringsdelen og nødvendige tillatelser 

Jeg har vedlagt fem eksemplarer av avhandlingen. 

Jeg har sendt avhandlingen elektronisk i pdf-format til fakultetet, og erklærer herved at   

den er identisk med den innleverte papirutgaven. 

Jeg har vedlagt et sammendrag2 på avhandlingens språk som ikke er lengere enn 2000 

tegn inkludert mellomrom. 

Jeg har gjennomført og fått godkjent opplæringsdelen. 

Jeg har vedlagt kopi av nødvendige tillatelser, jf. § 13-1 tredje ledd i ph.d.-forskriften. Kryss av:   

 NSD 

REK 

Mattilsynet 

Kriminalomsorgen 

Andre 

Medforfatter/eneforfatter (jf. §§ 10-1 og 13-1 i ph.d.-forskriften) 

Enten 

Jeg har vedlagt erklæring(er) fra medforfatter(e). 

eller 

Jeg er eneforfatter av alle deler i avhandlingen. 

Intellectual Property Rights (IPR) (jf. § 11-3 i ph.d.-forskriften) 

Enten 

Jeg har lagt ved erklæring/samarbeidsavtale vedrørende tredjepart IPR 

 eller 

Tredjeparts IPR er ikke aktuelt 

Errata 

Sted, dato, signatur 

Jeg er kjent med reglene for retting av formelle feil (errata) i avhandlingen, jf. § 15-4 i ph.d.-  

forskriften. 

  Ja   Ikke aktuelt  













 

 

Søknad med avhandling og vedlegg sendes/leveres til fakultet ved administrative ph.d.-koordinator. I 

tillegg sendes avhandlingen i pdf-format og sammendraget i word-format til samme koordinator. 

 
Postadresse: 

Nord universitet v/(fakultetsnavn) 

Postboks 1490 

8049 Bodø 
 
 

 

 

 

2 Sammendraget vil ved godkjenning for disputas bli trykket på baksiden (som en «vaskeseddel») av den endelige og 

offentliggjorte avhandlingen. Det vil også bli brukt i annonsering av og presseoppslag om disputasen. Hvis avhandlingen ikke 

er skrevet på et skandinavisk språk, vil et norsk sammendrag til bruk i presseoppslagene bli etterspurt ved endelig 

godkjenning 
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