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Fordeling av stipendstillinger 2013 - invitasjon til søknad

Inntil 15 stipendstillinger skal fordeles til instituttene, som så utlyser. Instituttene sender
begrunnede søknader om tildeling av stillinger innen 29. april (ePhorte saksnr. 2013/4053).













Stillingene skal lyses ut innenfor avgrensede fagområder. Normalt skal det være minimum 2
stillinger pr utlysning. Unntaksvis kan enkelte utlysninger gjelde kun én stilling.
Instituttene søker om hvilke(t) fagområde(r) de ønsker å lyse ut stipendstillinger innenfor.
Instituttenes prioriteringer bør ta utgangspunkt i de forskningsfaglige prioriteringene. Det
kan også argumenteres for å prioritere andre fagområder, med god publisering, eksterne
prosjekter, internasjonale nettverk med mer. Det må også legges vekt på kvalitet i
forskerutdanningen, i første rekke gjennomføringstid (bla. andel stipendiater med
gjennomføringsstipend).
Fordeling av stipendstillinger vil bli behandlet i forskningsledermøte 7. mai, før dekanatet
fatter endelig beslutning.
Ansvarlig institutt utformer kunngjøring i tråd med tildelingen.
Kunngjøringstekstene godkjennes i TUV og stillingene lyses ut før sommeren (samlet)
Felles søknadsfrist for alle utlysningene blir 1. september 2013.
Komitésammensetning følger ordinære retningslinjer for søknadsbehandling. Dersom
utlysningen omfatter flere institutter, skal alle instituttene være representert i komitéen.
Komiteene lager begrunnet og rangert innstilling etter søknadsvurdering og intervju.
Innstilling behandles i instituttstyret ved det instituttet som administrerer utlysningen.
TUV vedtar tilsetting senest i møte i desember 2013.
Forventet tiltredelse i stilling er i løpet av 1. halvår 2014.

Instituttenes frist for å melde inn hvilke fagområder de ønsker å lyse ut ph.d.-stipendstillinger
innenfor er 29. april (ePhorte saksnr. 2013/4053).
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