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Utlysning av førsteamanuensisstilling i arkeologi
Bakgrunn
Staben ved arkeologi er som følger pr. 1. august 2012:
Fast ansatte:
Professor Rasmus Brandt: frikjøpt ifm eksternt finansiert prosjekt, går av med pensjon i januar 2013.
Førsteamanuensis Sheila Dawn Coulson: har søkt om ett års forskningstermin fra høsten 2013.
Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt: frikjøpt ifm eksternt finansiert prosjekt frem til 1. september 2014.
Professor Lotte Hedeager: ansatt som instituttleder og fritatt for undervisningsplikt.
Førsteamanuensis Julie Lund: er i full stilling.
Professor Christopher Prescott: forskningstermin vår og høst 2012.
Førstelektor Almut Schülke: har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. august 2012.
Midlertidig ansatte:
Førsteamanuensis Per Ditlef Møller Fredriksen: vikar for Hedeager frem til 31. desember 2012.
Førstelektor Matthew McCallum: vikar for Brandt frem til 31. juli 2014.

I lys av denne prekære situasjonen, og ikke minst i lys av at Schülke har sagt opp sin stilling og at Brandt går
av med pensjon i januar 2013 er det påkrevet å lyse ut en fast førsteamanuenisstilling i arkeologi med det
første. Stillingen som ønskes utlyst er ikke nevnt i någjeldende stillingsplan, denne løper til ut 2013.
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Den faglige argumentasjonen er som følger:
Gjeldende stillingsplan (for arkeologis del) er utformet i generelle termer og må alltid holdes opp mot de
stadig skiftende faglige konstellasjoner ved vår avdeling, men også i lys av den faglige profilen ved andre
arkeologiske miljøer i Norge. I tråd med tanken omkring samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i et
nasjonalt perspektiv, så har arkeologiutdanningen ved UiO lenge konsentrert seg om studier av gjenstander
(materiell kultur) og teknologi, til tider supplert med etnoarkeologiske studier. Innovasjon har vært et
vesentlig aspekt ved arkeologistudiene siden begynnelsen av 1990-tallet. Innovasjon har vært et vesentlig
aspekt ved arkeologistudiene siden begynnelsen av 1990-tallet. Spesielt innen for det siste tiår har
utviklingen av en rekke nye naturvitenskabelige teknikker åpnet helt nye tilgang til studiet av fortidens
teknologiske innovasjoner.
Teknologi- og innovasjonsstudier av materialet fra jernalderen vil kunne tilby våre studenter praktisk
trenning og forståelde av denne perioden. Dette vil gi studentene en bredere kompetanse og kunne gi våre
kandidater et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet, ikke bare i tradisjonelle stillinger i universitets- og
museumssektoren, men også i kulturminneforvaltningen. Våre kandidater vil også kunne stå sterkere i en
konkurranse om stillinger ved utenlandske universiteter.
Arkeologer som er utdannet ved arkeologiavdelingen ved IAKH har en markert internasjonal profil og
kompetanse innen teknologi, noe som gjør at våre arkeologer lett tilpasser seg nye miljøer og lokale
variasjoner.

Forslag til vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i
møtet.
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