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T enker du å utmerke deg fra mengden?
A rbeider du hardt og ønsker å være «en av de beste»?
N ormal tannlegestudent eller har du lyst å studere på et litt høyere nivå?
N oe du ønsker å fordype deg nærmere i innenfor odontologi?
Ja?? Da ønsker vi å snakke med deg!
/ HVA ER FORSKERLINJEN I ODONTOLOGI?
Forskerlinjen i odontologi er en fordypning innenfor odontologisk forskning for
tannlegestudenter.
Studiet utgjør 120 studiepoeng utover integrert master i odontologi.
Bestått forskerlinje gir mulighet for et avkortet ph.d.-løp, men også mulighet for å utmerke
seg i den økte konkurransen om stillinger innenfor privat og offentlig oral helsetjeneste.

/ HVEM KAN BEGYNNE PÅ FORSKERLINJEN I ODONTOLOGI?
Målgruppen er studenter på tannlegestudiet ved UiT som er
interessert i forskning, og som ønsker å fordype seg innenfor
odontologi.

/ ANTALL PLASSER
Det tas opp 2 studenter hvert år til Forskerlinjen.

Kandidatene vil rekrutteres fra tannlegestudiet etter 1. til 2.
studieår. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 3.
studieår.

/ SAMFUNNSMÅL
Forskerlinjen ved Universitetet i
Tromsø er en del av en universitetets
plan for å øke rekruttering av
tannleger til forskning.

/ IKKE BARE JOBB, MEN OGSÅ SOSIALT..

Tannleger med
forskningskompetanse er en
forutsetning for å kunne gi
forskningsbasert undervisning av
tannhelsepersonell og for å øke
kvaliteten på tannhelsetjenesten.

Som forskerlinjestudent så krever det mye ekstrainnsats og hard
jobbing, men i løpet av studietiden bygger du deg opp et nytt,
faglig relevant og hyggelig nettverk.
Det arrangeres seminar 3 ganger i semesteret med pizza, og 1
gang i året drar vi alle på en langhelgtur. Annethvert år drar vi til
Lofoten.
/ SOMMERJOBB / DELTIDSJOBB

Det er dyrt å være student i Tromsø, og de aller fleste studenter ser seg nødt til å ta seg en
deltidsjobb for å få endene til å møtes. MEN, visste du at som forskerlinjestudent kan man
søke om sommerstipend og studentstipend?
Hva med å bytte ut kafé jobben og heller gjøre noe faglig relevant i stedet?
Hvem ville du selv ansatt, en vanlig tannlegestudent eller en tannlegestudent med ekstra
innblikk innen forskning innenfor fagfeltet og som er ekstra god på kommunikasjon og
formidling?

Skann koden og finn ut mer om Forskerlinjen i
odontologi

Selv om du ikke planlegger en karriere innenfor forskning, - tenk karrierebygging og gi deg
selv en ekstra fordel i konkurransen med mange!

