Institutt for arkeologi, konservering og historie
To doktorgradsstipendiatstillinger tilknyttet det tverrfaglige prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk
middelalder er ledige ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Prosjektet er et
samarbeid mellom forskere ved IAKH, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
(IFIKK) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN).
Prosjektet skal studere samspillet mellom ulik typer kunnskap i Norden (Danmark, Sverige, Norge og
Island) i perioden ca. 800-1500. Sentrale temaer er kunnskapsproduksjon, kommunikasjonssystemer,
fortidsbruk og hvordan kunnskap ble brukt til å skape sosiale distinksjoner og tolke verden.
De foreslåtte doktorgradsprosjektene må være tverrfaglige, og knytte seg opp mot minst to
fagdisipliner, f.eks. historie og arkeologi, filologi og kunsthistorie.
De 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. Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra
til faglig utvikling i miljøet.
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.
Kvalifikasjonskrav



mastergrad i historie, arkeologi, kunsthistorie eller filologi, eller tilsvarende utdanning
personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:





prosjektbeskrivelsens kvalitet (gjennomførbarhet, originalitet, metodisk og teoretisk
refleksjon og tverrfaglighet)
søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner.

Vi tilbyr




lønnstrinn xx(x-x kr per år, avhengig av kompetanse)
kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
gode velferdsordninger.

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:





søknadsbrev
CV hvor karakterer er oppført
ev. liste over publiserte og upubliserte arbeider
prosjektbeskrivelse på 3- 5 sider (se veiledning til prosjektbeskrivelse) inkludert
fremdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av
tilsettingsperioden.



Søknaden kan skrives på skandinaviske språk eller engelsk.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.
Vi viser også til regler for tilsetting i rekrutteringsstillinger.
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.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Jón Viðar Sigurðsson (j.v.sigurdsson@iakh.uio.no), +47 97 14 99 14
Administrativ leder Katrine Randin

