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Sak 17/09 Utlysning av doktorgradsstipendiatstilling ved Avdeling for historie,
Norsk skipfarts historie
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling:
Retningslinjer for utlysning og tilsetting i rekrutteringsstillinger på instituttnivå og
midlertidige stillinger knyttet til forskningsprosjekter.
Utlysning gjøres med forbehold om at det foreligger endelig og bindende garanti for at
finansiering av stipendet i hele perioden.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble
enighet om i møtet: ……

Vedlegg:
Forslag til kunngjøringstekst
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INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN I AFTENPOSTEN:

INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN SOM KOMMER PÅ UiOs SIDER
OG PÅ NAV:
DOKTORGRADSSTIPENDIATSTILLING (SKO 1017)
ledig ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)
Forskningsprosjektet Norsk skipsfarts historie ved Institutt for arkeologi,
konservering og historie, http://www.hf.uio.no/iakh/ lyser ut en stilling som
doktorgradsstipendiat. Tilsetting er under forutsetning av at den eksterne
finansieringen opprettholdes.
Prosjektet Norsk skipsfarts historie tar for seg utviklingen av den norske
skipsfartsnæringen på 19. og 20 århundre, med særlig vekt på perioden etter første
verdenskrig. Se også prosjektomtale:
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/forskningsprosjekter/skipsfart/
Den som tilsettes skal studere følgende tema:
Omstilling og vekst i den norske handelsflåten ca 1920-1940.
Prosjektet skal munne ut i en avhandling som analyserer utviklingen av den norske
skipsfartsnæringen gjennom mellomkrigstiden. I en periode preget av økonomisk
nasjonalisme, kriser og stagnerende verdenshandel skilte den norske handelsflåten
seg ut ved en betydelig vekst og sterk fornyelse. Prosjektet skal undersøke hvordan
dette særskilte forløpet kan forståes, med utgangspunkt i både nasjonale og
internasjonale utviklingstrekk. Hvilke faktorer kan forklare den tilnærmingen som
kjennetegnet norsk skipsfartsnæring under de turbulente forhold som gjorde seg
gjeldende. Hvilket handlingsrom hadde norske aktører i en internasjonal situasjon
med økende proteksjonisme. Hvilken rolle spilte norske myndigheter og særnorske
rammevilkår for skipsfartens utvikling? Avhandlingen skal i hovedsak basere seg
på kildestudier i relevante norske og europeiske arkiver.
Den som tilsettes må vise god kjennskap til internasjonal økonomisk historie og til
historien om norsk skipsfart. Gode engelskkunnskaper forutsettes.
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Den som tilsettes vil bli knyttet til
fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut
i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå
graden ph.d.
Det kreves normalt avlagt cand.philol./cand.polit. eksamen, mag.art. eksamen eller
tilsvarende. Utenlandsk utdanning skal være godkjent på forhånd og bekreftet kopi
av godkjenningsbrev skal vedlegges. De viktigste formelle opptakskriterier vil være
minimum 5 års utdanning, fagsammensetning og faglig bredde, mastergradsnivå
med en masteroppgave tilsvarende norsk omfang og relevant utdanning i forhold til
arbeidet med en ph.d.-grad.
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på søkernes faglige og personlige
forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til hovedprosjektet.
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Vi viser også til: http://www.hf.uio.no/personal/rekrutteringsstillinger.html
Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner
oppfordres til å søke. Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med
innvandrerbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med innvandrerbakgrunn
oppfordres til å søke.
Universitetet i Oslo har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre
rettighetene til arbeidsresultater m.m.
Nærmere opplysninger ved prosjektleder, professor Even Lange, tlf. 22 85 61 76,
e-post: even.lange@iakh.uio.no.
Ltr.: 43-50 (avhengig av ansiennitet/kompetanse)
Søknadsfrist:
Ref.nr.:
Søknad, CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse med kort skisse (inntil 5 sider)
av forslag til tema for delprosjektet og hvordan det passer inn med egne
forutsetninger og hovedprosjektet sendes innen søknadsfristen til
stillinger@hf.uio.no/jobbsoknad@hf.uio.no (leveringsadresse: HFs delarkiv, 2. et.
Niels Treschows hus).
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MELDING TIL OPA:
KUNNGJØRINGEN ER SENDT FAGFORENINGENE. DATO:
KUNNGJØRINGEN SKAL LYSES UT (KRYSS AV):
OFFENTLIG:
INTERNT OG NAV
INTERNT, AFTENPOSTEN OG NAV
ANNET TIDSSKRIFT (SPESIFISER):

BESTILLERKODE:
BESTILLER:

KUN INTERN KUNNGJØRING FOR UIOS TILSATTE
(TILFREDSSTILLER IKKE TML’S KRAV TIL OFFENTLIG KUNNGJØRING)
MERKNAD TIL OPA:
STILLINGEN ER GODKJENT I TILSETTINGSUTVALGET/INSTITUTTSTYRET (14.10.2009)

07.10.2009

Side 4

