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REF. NR. X
Tre sett av søknaden, CV, attester og publikasjonsliste samt vitenskapelige arbeider sendes innen
søknadsfristen til: Det humanistiske fakultet, Postboks 1079, Blindern 03l6 Oslo. (Leveringssted HFs
delarkiv, 2. et. Niels Treschows hus).
En stilling som førsteamanuensis i Conservation Science med spesialkompetanse i konservering av
malte overflater ved Institutt for arkeologi, konservering og historie er nå ledig. For nærmere
informasjon om instituttet viser vi til: http://www.hf.uio.no/iakh/
Den som tilsettes må dokumentere vitenskapelige kvalifikasjoner primært i conservation science
knyttet til konservering og/eller teknologihistorie av malte overflater. Vedkommende vil være med på
koordinering av undervisningen i kunstkonservering på bachelor- og master-nivå. Undervisningen
omfatter i hovedsak tekniske analyser og dokumentasjon, materiallære, teknologihistorie og kjemi med
vekt på historiske materialer samt konserveringsmetoder, konservering av billedkunst (bemalet tre og
lerret). Andre kurs inkluderer forebyggende og praktisk konservering og fagetikk. Det er i tillegg
forventet at vedkommende kan demonstrere, undervise i og vedlikeholde en rekke analytisk utstyr som
for eksempel multispektral (UV/IR) bildebehandling system for visuell kunst, røntgen fluorescens
(XRF), optisk mikroskopi, Fourier Transform Infrarød spektroskopi (FT-IR) og skanning
elektronmikroskopi (SEM).
Vedkommende skal lede og initiere forskning, delta i undervisninger og delta på alle nivåer med
veiledning og eksamensarbeid, samt påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.
Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid
utenfor sitt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver
som arbeidsgiver måtte bestemme.
Tilsetting fordrer PhD eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner i kjemi eller utdanning som
conservation scientist med minst 5 års erfaring innen teknologiske undersøkelser av historiske malte
overflater.
Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner og andre faglige, pedagogiske og
formidlingsmessige kvalifikasjoner i tillegg til erfaring med ledelse og administrasjon samt personlig
egnethet. I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes
eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og
stillingsbeskrivelse.
Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne
kompetansen i løpet av en toårsperiode.

UN IV E RS I T E T E T I O S LO

Det forutsettes også at søker som ikke behersker norsk, svensk eller dansk innen rimelig frist skal
beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.
Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og det kan være aktuelt med
prøveforelesninger.
Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.
Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med innvandrerbakgrunn i faste, vitenskapelige
stillinger. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.
UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater
m.m.
Søkeren må anføre hvilke arbeider eller deler av arbeider som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt
ved bedømmelsen. Antall vitenskapelige arbeider som sendes inn til bedømmelse kan ikke overstige
10.
Vi viser her også til "Regler for tilsetting i førsteamanuensisstillinger" samt "Regler for vurdering og
vektlegging av pedagogisk kompetanse: http://www.hf.uio.no/personal/1011.html
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MELDING TIL OPA:
KUNNGJØRINGEN ER SENDT FAGFORENINGENE. DATO:
KUNNGJØRINGEN SKAL LYSES UT (KRYSS AV):
OFFENTLIG:
INTERNT OG AETAT
INTERNT, AFTENPOSTEN OG AETAT
ANNET TIDSSKRIFT (SPESIFISER):

FAKTURA BELASTES (stedkode):
NAVN STEDKODE:
ADRESSE STEDKODE:

KUN INTERN KUNNGJØRING FOR UIOS TILSATTE
(TILFREDSSTILLER IKKE TML’S KRAV TIL OFFENTLIG KUNNGJØRING)

MERKNAD TIL OPA:

STILLINGEN ER GODKJENT AV DEKAN ……………….

MELDING TIL BYRÅET:
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