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Godkjenning av deltakelse i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL)
NAFOL er et tilbud til praksisutøvere i lærerutdanning, barnehage og skole som tar en ph.d.-utdanning, og som
ønsker å bruke denne kompetanseoppbyggingen innenfor sin lærerutdanning (barnehagelærerutdanning,
grunnskolelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning eller
yrkesfaglærerutdanning). NAFOL er flerfaglig og profesjonsrettet og vil tematisk utvikles omkring disse to
hovedområdene:
•
fag- og yrkesdidaktikk
•
læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse.
NAFOL tilbyr studentene blant annet:
•
seminar med opplæring innrettet mot profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse
•
seminar med temaer av felles interesse, både for studenter og veiledere
•
nasjonale og internasjonale konferanser i NAFOLs regi
•
støtte til utenlandsopphold som en del av ph.d.-løpet
•
støtte til deltakelse på internasjonale konferanser med presentasjoner
Kull 10 sine aktiviteter i forskerskolens strekker seg over en treårsperiode. Kullet blir tatt opp i februar 2019 og
seminarmodellen for de tre årene vil se slik ut:
1.
år – fire seminar
2.
år – fire seminar
3.
år – fire seminar
Det er nettverkets institusjoner som formelt søker opptak for sine kandidater og nettverksinstitusjonen må
være klar over at det forutsettes at forskerskolens ph.d.-studenter deltar på samlinger i forskerskolens regi. Det
er derfor nødvendig at en person med myndighet på vegne av nettverksinstitusjonen (programansvarlig)
undertegner denne bekreftelsen, som søkeren skal legge ved søknadsskjemaet. I tilfeller der programansvarlig
og ansettelsesinstitusjon ikke sammenfaller, skal begge institusjoner underskrive. Søknadsskjema med vedlagt,
signert, brev skal sendes innen søknadsfristen 15. januar 2019.
Jeg bekrefter å ha lest informasjonen om NAFOLs tilbud og aktivitet og godkjenner at:
_______________________________________________________kan være aktivt deltagende i forskerskolen.

_______________________________________
Dato, sted, signatur, institusjon

_______________________________________
Dato, sted, signatur, institusjon

Jeg bekrefter med dette å ha lest informasjonen om NAFOLs tilbud og aktivitet og bekrefter at jeg kan delta i
forskerskolen aktiviteter
_______________________________________
Dato, sted, signatur NAFOL-søker

