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KRAV TIL SØKNAD OM AUTORISASJON KONSERVATOR NMF 
 
 
 
Utdanning 
• Magistergrad / Laudabelt hovedfag / Mastergrad med karakterene A–C. Svakere karakterer kan 

kompenseres med selvstendige vitenskapelige arbeider utover minstekravet. 
 
 
Forskningsvirksomhet 
• Ett større vitenskapelig arbeid, eller tre vitenskapelige artikler for søkere med mastergrad.  
• Ett større vitenskapelig arbeid, eller to vitenskapelige artikler for søkere med magister-/hovedfag. 
 

Med ett større vitenskapelig arbeid menes for eksempel en bok.  
De vitenskapelige arbeidene som inngår i søknaden, skal være publisert, eller antatt for publisering. 
Masteroppgave eller andre eksamensoppgaver regnes ikke som en vitenskapelig publikasjon i denne 
sammenheng og kan ikke inngå i søknaden. De vitenskapelige arbeidene skal inneholde nytt materiale, 
vinkling eller originalitet i forhold til magister-, hovedfags-, – eller mastergradsoppgaven, men hvis 
temaet for de vitenskapelige arbeidene er beslektet med temaet for masteravhandlingen, kreves det at 
det tilføres vesentlig nye perspektiver eller resultater i de innsendte vitenskapelige arbeidene.  
Arbeidene skal inneholde tilfredsstillende metodebruk, redegjørelse for kilder og teoribruk samt 
referanseføring over litteratur.  
 
Hvis et arbeid har flere forfattere, skal søkers selvstendige innsats kunne identifiseres, evt. gjøres rede 
for separat. 
 
Arbeidet skal være publisert eller antatt for publisering. Normalt vil artikler fra publiseringskanaler på 
nivå 1 eller 2 bli godkjent, men også andre publiserte artikler vil bli vurdert for godkjenning. Avhandling 
(Master- eller hovedfagsavhandling) teller ikke som vitenskapelig arbeid.  Populærvitenskapelige 
arbeider kan i noen tilfeller supplere de vitenskapelige arbeidene. 
 
 
Hvis et arbeid er underkjent i en tidligere søknad, kan det ikke inngå i en ny søknad.  
 
Museumspedagogisk arbeid, eller utstillingsarbeid, kan erstatte eller supplere ett vitenskapelig arbeid.  
Begrunnelse og dokumentasjon skal gis. (Se spesifisering av krav under, og punkt 6 i skjemaet.) 

 
 
Museumspraksis 
• To års variert museumspraksis. Inntil ett års museumspraksis kan kompenseres ved annen relevant 

praksis. 
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Spesifisering av krav til dokumentasjon av relevant utstillingsarbeid for søknad om konservatortittel 
Gjør rede for og dokumenter følgende:  
• Konseptet for utstillingen og det vitenskapelige perspektivet som utstillingen er basert på 
• Gjennomføringen av utstillingen (de involverte og rollefordelingen, - få frem ditt eget bidrag) 
• Verksliste, utstillingssted, areal og varighet 
• Presentasjonen og formidlingen av utstillingen 
• Resepsjonen av utstillingen 
 

 
 
 
Søknaden om autorisasjon som konservator NMF skal inneholde følgende:  
 
1 Utfylt søknadsskjema (sendes elektronisk i word-format, merket med søkers navn) 
2 Kopi av bekreftet vitnemål (sendes elektronisk, se under) 
3 Ett eksemplar av magister-, hovedfags- eller mastergradsoppgaven. Kan også sendes elektronisk. 
4 Dokumentasjon av museumspraksis med attest fra arbeidsgiver (sendes elektronisk, se under) 
5 Vitenskapelige arbeider, max 5 (2 sett dersom de sendes fysisk, kan også sendes elektronisk)  
6 Populærvitenskapelige arbeider, max 5 (2 sett dersom de sendes fysisk, kan også sendes elektronisk)  

 
Vi ser gjerne at vedleggene knyttet til punktene 2 og 4 sendes elektronisk i en samlet pdf., merket med 
søkers navn. Elektroniske publikasjoner bes også om å merkes med søkers navn og tittel. 
 
Arbeider innlevert for bedømmelse kan ikke trekkes tilbake 
 

 
 

mailto:sekr@museumsforbundet.no

