KRAV TIL SØKNAD OM AUTORISASJON 1. KONSERVATOR NMF
Utdanning
• Avlagt magistergrad / Laudabelt hovedfag / Mastergrad (120 studiepoeng) med karakterene A–C.
Forskningsvirksomhet
• Alt. 1: Vitenskapelig avhandling på norsk doktorgradsnivå. Utenlandske doktoravhandlinger må være
godkjent av NOKUT.
•
Alt. 2: Vitenskapelige arbeider (monografier/artikler) tilsvarende avhandlingen i den relaterte
fagdisiplinen på norsk doktorgradsnivå.
Arbeidene som sendes inn til bedømmelse skal ha en enhetlig tematikk, og slik utgjøre en forskningsmessig
helhet som plasserer seg tydelig inn i et forskningsfelt. De innsendte arbeidene skal ha et omfang som
tilsvarer en doktoravhandling og utgjøre en tilsvarende arbeidsmengde innen det aktuelle fagområdet.
Søkeren bes formulere en personlig søknad på 8–12 sider der det gjøres rede for følgende:
- Hvordan de innsendte arbeidene hører sammen som en forskningsmessig helhet
- Utdypning av de analytiske perspektivene som de innsendte arbeidene representerer
- Hvordan arbeidene forholder seg til det aktuelle forskningsfeltet og den etablerte
forskningslitteraturen.
- Hvilke metodiske og teoretiske avveininger som ligger til grunn for arbeidene som er sendt inn til
vurdering.
Personlig søknad skal avspeile søkers refleksjon over det vitenskapelige arbeidet som er sendt inn til
vurdering. Teksten vil også fungere som en form for leseveiledning i vurderingen av de innsendte
vitenskapelige arbeidene.
Hvis et vitenskapelig arbeid har flere forfattere, skal søkers selvstendige innsats kunne identifiseres.

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

Norges Museumsforbund
Universitetsgaten 14, 0164 Oslo
sekr@museumsforbundet.no
Org. Nr. 977237866

Søknaden om autorisasjon som 1. konservator NMF skal inneholde følgende:
1. Utfylt søknadsskjema (alternativ 1 og 2)
2. Alternativ 1: Bekreftet kreeringsdokument fra doktorgrad / bekreftelse på at avhandling er
godkjent.
Ved grad avlagt ved utenlandsk universitet, må godkjenning fra Nokut vedlegges.
3. Alternativ 2: Vitnemål for avlagt magistergrad, hovedfag eller mastergrad
4. Dokumentasjon av museumspraksis (alternativ 1 og 2)
5. Bibliografi / fullstendig liste over vitenskapelige publikasjoner (alternativ 1 og 2)
6. Personlig søknad (alternativ 2)
7. Vitenskapelige arbeider (alternativ 2)
Antall arbeider skal normalt ikke overstige 5 stk., men hvis det er særskilte grunner kan flere sendes inn til
bedømming.
Arbeidene må enten være publisert, eller antatt for publisering.
Lengden på arbeidene kan variere grunnet ulike fagtradisjoner. Samlet sett skal det tilsvare en
doktorgradsavhandling i den aktuelle fagdisiplinen.
Søknadsskjema (pkt. 1) lastes ned fra NMFs hjemmeside, fylles ut og sendes elektronisk i word-format.
Dokumentene i pkt. 2 til og med 6 sendes elektronisk i PDF-format.
De vitenskapelige arbeidene (7) sendes enten elektronisk eller ev. som trykksaker.
Husk å merke alle filer med søkers navn.
Arbeider innlevert for bedømmelse kan ikke trekkes tilbake.
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