
UNIVERSITETSLEKTOR 

Beskrivelse  

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut to 20 % stillinger som praksis II’er i historie for 

perioden 2015-2018. For å knytte tettere bånd til den videregående skole og tilpasse 

undervisningstilbudet for historiestudenter som vil bli lektorer, bedre til skolehverdagen, søker vi 

etter to universitetslektorer med fast stilling i den videregående skole. 

De som ansettes vil få ansvar for å utvikle og lede undervisningen i et praksisemne i historie på 

universitetets lektorprogram, å utvikle og undervise i skolerettede særemner og å veilede 

skolerettede masteroppgaver i historie, fortrinnsvis i samarbeid med instituttets fast vitenskapelig 

ansatte historikere.      

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver 

måtte bestemme. 

Kvalifikasjonskrav  

 lektorutdanning med fordypning i historie eller mastergrad/hovedfag i historie og praktisk-

pedagogisk utdanning 

 minimum 50 % fast stilling i videregående skole 

 personlig egnethet og motivasjon for stillingen 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på: 

 arbeidserfaring fra den videregående skole, eventuelt også fra universitet/høgskole 
 evne til å inspirere studenter 
 erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert 

undervisning/fleksibel læring 
 evne til og erfaring med samarbeid 
 faglig kompetanse og evt. vitenskapelig produksjon 

 
Det forutsettes også at den som tilsettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.  

Vi tilbyr  

 lønnstrinn 50-65 (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. 

  

I henhold til offentlighetslovens § 25  2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 

søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

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. 

 

 

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/regler-tilsettinger/#postdoc

