
EN STILLING SOM PH.D-STIPENDIAT OG TO POSTDOKTORSTILLINGER 

En stilling som ph.d-stipendiat og to som postdoktorer (SKO 1352) er ledig ved Institutt for arkeologi, 
konservering og historie (IAKH). 

Stillingene er knyttet til et prosjekt om Statoils historie, som er et samarbeidsprosjekt mellom IAKH 
og Statoil. I beskrivelsen av prosjektet Statoils historie (lenke) er det angitt rammer for tre 
forskningstemaer, som skal dekkes gjennom utlysning av i alt tre stillinger, en ph.d.-stilling og to 
postdoktorstillinger. Disse er beskrevet gjennom en forprosjektrapport (se lenke over). Alle tre 
temaer er åpne for søkere både fra ph.d.- og postdoktornivå, og det vil bli laget en samlet innstilling 
for alle tre stillinger. 

Søkere til stillingene i prosjektet skal presentere et motivasjonsbrev på 3-5 sider. Her skal det fremgå 
hvorfor søkeren ønsker å delta i prosjektet. Det skal også opplyses hvilke av de beskrevne 
deltemaene søkeren ønsker å arbeide med. Det er mulig å søke på ett eller to deltemaer. En søker 
som er interessert i to temaer, bør angi innbyrdes prioritet på disse. Søkeren skal i motivasjonsbrevet 
gi en kort faglig redegjørelse for hvordan prosjektet er tenkt lagt opp og gjennomført. Den som 
ansettes, skal levere en fullstendig prosjektbeskrivelse til prosjektleder innen seks måneder etter 
oppstart. 

De som tilsettes, forventes å delta aktivt i prosjektet og bidra til faglig utvikling i miljøet. 

Ph.d-stipendet gjelder for en periode på tre år. Den som ansettes, 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. Se mer informasjon om doktorgrad 
og forskerkarriere. 

Postdoktorstillingene gjelder for en periode på tre år og tre måneder. I stillingene inngår en 25 % 

undervisnings- og administrasjonsandel.  Undervisningsplikten kan blant annet bli brukt til å veilede 

masterstudenter knyttet til prosjektet. Det er også forventet at postdoktorene tilegner seg 

universitetspedagogisk basiskompetanse i løpet av perioden dersom man ikke har dette allerede. 

Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. 

 
Kvalifikasjonskrav 
 
For ph.d.-stipendet 

 mastergrad innen relevant fagområde eller tilsvarende utdanning. Avsluttende grad skal 
være oppnådd ved søknadstidspunkt 

• personlig egnethet og motivasjon for stillingen 
 

For postdoktorstillingene 

 doktorgrad innenfor historie eller andre relevante fag.  Doktoravhandlingen må være levert 
til bedømmelse innen søknadsfrist for stillingen 

 personlig egnethet og motivasjon for stillingen  
 
 
Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 kvalitet og faglig innretting av motivasjonsbrevet 

http://www.hf.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/index.html
http://www.hf.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/index.html


 søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til 
hovedprosjektet, for søkere til ph.d.-stipendet også forutsetninger for å gjennomføre 
forskerutdanningen 

 dokumentert gjennomføringsevne 

 gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner 

 god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 
 

Vi tilbyr  
 
For ph.d-stipendet 
 

• lønnstrinn 50 - 56 (x - x kr per år, avhengig av kompetanse) 
• kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø 
• gode velferdsordninger 
 

For postdoktorstillingene 
 
 lønnstrinn 57 - 65 (x-x kr per år, avhengig av kompetanse)  
 et faglig stimulerende arbeidsmiljø 
 gode velferdsordninger 
 
 

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format: 
 

 Søknadsbrev  
 Motivasjonsbrev 
 CV med karakterer oppført 
 Publikasjonsliste 
 For søkere til postdoktorstipendene vil vitnemål, attester og kopier av 
doktorgradsavhandling, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider eventuelt etterspørres 
senere. 
 

Vennligst merk at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som 
original eller i oversettelse. 

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. 

Vi viser også til retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger og til regler for 
tilsetting i postdoktorstillinger. 

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 
søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Det er i tilknytning til prosjektet utformet egne avtaler for bruk av Statoils interne materiale, som de 
som tilsettes, må slutte seg til. 

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere 
personer med innvandrerbakgrunn. 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html

