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Søknad om opprykk til professor etter kompetanse
Application for promotion to full professor, based on qualifications and
expertise
Søknadsfrist: se skjema Deadline: please see form
Alle felter markert med * må være utfylt for å kunne sende inn skjemaet (All fields marked
with * must be completed)
•

Personalia (personal information)
Din ID er verifisert med FEIDE, og noen felter i skjemaet henter data fra NTNUs
kildesystemer. Ved innsending erstatter dette fysisk signatur som autentisering, og
enkelte felter er derfor ikke mulig å endre.
Your ID is verified through FEIDE, and some fields collect data from NTNU’s
databases. As this makes a physical signature redundant some fields consequently
cannot be altered.

•

Navn * (Name)

•

Fødselsdato * (Date of birth)

•

E-postadresse NTNU *(E-mail address)

•

Fakultet * (Your faculty, choose “Fakultet for arkitektur og design(AD)”)

•

Stilling * (Your position. Fill in “førsteamanuensis” (associate professor)

•

Stillingsprosent * (The percentage of your position)

•

Søknadsopplysninger
•

Hva er ditt fagområde i nåværende stilling? * (In what subject are you employed?)

Dette må være samme fagområde som det søkes om opprykk innen (Must be the same
subject as the one in which you apply for promotion)
•

Hva er din spesialitet/fordypning? * (What is your speciality or topics of interest)

•

Hva er din høyeste utdanning/grad? * (What is your highest academic degree?)

•

Fra hvilken institusjon har du din høyeste utdanning/grad? * (From which institution
is this degree?)

•

Hvilket år oppnådde du din høyeste utdanning/grad? * (In what year did you complete
this degree?)

•

Har du en søknad på en utlyst professorstilling inne til vurdering? * (Have you
applied for a professorship and the evaluation process is still ongoing?)

Ja

Nei

•

Har du i løpet av de siste to år sendt inn søknad om opprykk til professor eller vært
vurdert for professorkompetanse? * (Have you during the last two years applied for a
professorship or been evaluated for promotion to professor?)

Ja

Nei

•

Har du vært hovedveileder for ph.d.-kandidat? * (Have you been the main
supervisor for Phd candidates?)

Ja

Nei

•

Har du vært biveileder for ph.d.-kandidat? * (Have you been co-supervisor for Phd
candidates?)

Ja

Nei

•

Hvor mange masterstudenter har du vært veileder for? *(How many Master’s students
have you supervised?)

•
•

Følgende dokumentasjon må lastes opp som vedlegg:
(The following documents must be uploaded as attachments:)
• Søknad (Your application)
• CV m/publikasjonsliste over alle dine vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er
offentliggjort (CV with list of all your publications and where published)
• Inntil 15 vitenskapelige arbeider (publiserte eller under publisering) som du ønsker at det skal tas
hensyn til ved bedømmelsen (i pdf-format) (Up to 15 academic works (published and pending
publication) that you want the evaluation committee to evaluate, in PDF format)
• Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil
ha lagt til grunn for bedømmelsen (A description of the academic works that you consider to be the
most important and that you want the committee to evaluate in more detail)
• Redegjørelse for ditt bidrag i eventuelle fellesarbeider - medforfattererklæringer bør også legges ved
(An account of your contribution in any joint academic works – declarations from co-authors should be
included)
• Relevante attester, som f.eks. dokumentasjon på relevant pedagogisk basiskompetanse, erfaring fra

undervisning og veiledning o.l. (Any relevant certificates/testimonials, e.g. documentation of
pedagogical competence)
Vi ber om at du ikke laster opp karakterutskrifter eller vitnemål, da fødselsnummer (elleve siffer) jf.
personopplysningsforskriften § 10-2 og Datatilsynet ikke skal sendes via ukryptert e-post. (We ask that
you do not submit documents containing national identification numbers as this form is not encrypted)
•

Last opp vedlegg *(Attach)
Select FilesSelect Files
(Attach files)

