Beskrivelse
Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) søker etter universitetslektor i historie for
tiden etter ca. 1800. Stillingen skal dekke både norsk historie og verdenshistorie.
Lektoren skal i hovedsak stå for begynner- og annen bachelorundervisning i historie, særlig seminarog gruppeledelse, veiledning og retting av innleveringsoppgaver, og sensur.
Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning og formidlingsarbeid, 19 % faglig
utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad.
Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt
institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som
arbeidsgiver måtte bestemme.
Kvalifikasjonskrav



mastergrad/hovedfag eller tilsvarende høyere utdanning i (fag og fordypning)
personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:





pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og
høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag
erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert
undervisning/fleksibel læring
evne til og erfaring med samarbeid
faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg denne
kompetansen i løpet av en toårsperiode.
Det forutsettes også at dersom den som tilsettes ikke behersker norsk, svensk eller dansk ved
tiltredelse skal vedkommende tilegne seg tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne delta aktivt i alle
funksjoner stillingen innebærer, innen rimelig frist.
Vi tilbyr





lønnstrinn X - X (x-x kr per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse)
et faglig stimulerende arbeidsmiljø
god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende vedlegg følge den elektroniske søknaden:




søknadsbrev
CV
publikasjonsliste

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere.
Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater
m.m.
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere
personer med innvandrerbakgrunn.

