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Utlysning av stipendiatstillinger 
 
Fakultetet har tildelt IAKH to ph.d.-stipendier for tilsetting i 2017. Instituttet har økonomi til å skyte til et 

antall stipendiatstillinger fra egne midler: De budsjettutkastene som har vært diskutert i tidligere 

styremøter, har inneholdt tre rekrutteringsstillinger. 

Fakultetets stipendtildeling forutsetter at stipendiatene knyttes til forskergrupper etter de samme kriterier 

som forskergruppene i NFRs evaluering av humanistisk forskning: 

 

 Driver forskning på høyt internasjonalt nivå dokumentert gjennom publikasjoner i sentrale 
internasjonale publiseringskanaler. For nasjonale fag kan nordiskspråklige publikasjoner i kanaler 
med nordisk distribusjon regnes som internasjonale. Noe 
publikasjoner på et verdensspråk og i kanaler med distribusjon utenfor Norden er likevel forventet 

for alle grupper. 

For at en gruppe skal kunne antas å drive forskning på et høyt internasjonalt nivå 

forventes det at en eller flere av gruppas medlemmer de siste 5 år har: 

vært invitert foredragsholder (key note) på internasjonale konferanser; hatt gjesteforskeropphold i 

utlandet; hatt oppgaver som fagfelle i vurdering av publikasjoner, forskningsprosjekter eller andre 

faglige verv utenfor Norge; vært leder av eksternt finansiert prosjekt; deltatt i internasjonalt 

forskningssamarbeid dokumentert f.eks. gjennom prosjektsamarbeid, sampublisering, eller 

deltakelse i redaksjoner eller faglige komiteer utenfor Norge 

 Har minst 5 medlemmer hvorav minst 3 er ansatt ved institusjonen som melder inn gruppa og 
minst 2 av disse er faste vitenskapelige ansatte. 
 

Instituttets faggrupper anses å oppfylle kriteriene for å være en forskergruppe i denne sammenheng, siden 

faggruppen i arkeologi ble meldt inn til HUMEVAL av fakultetet som en av HFs forskergrupper. 
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Stipendutlysningene ved IAKH i 2016 var preget av forholdsvis få søkere til de fleste stillingene, og svært få 

som ble funnet kvalifisert. En grunn kan være at utlysningene, særlig i historie, var nokså smale. 

For å åpne for flere godt kvalifiserte kandidater, samtidig som det sikres at det ikke tilsettes kandidater 

med prosjekter der det ikke finnes kvalifiserte og interesserte veiledere, foreslås at stipendiatstillingene i 

2017 utlyses innenfor nærmere angitte, forholdsvis brede områder. Det foreslås videre at områdene som 

prosjektene skal ligge innenfor, angis av de som i de siste fem årene (2012–2016) er ansatt i 

førsteamanuensisstillinger ved IAKH, og som ikke har veiledet ph.d.-stipendiater ved instituttet. Erfaring 

med slik veiledning tillegges for tiden vekt både ved professoropprykk og ved tildeling av forskningsmidler 

fra NFR og EU. Det er derfor viktig for instituttet å gi nylig ansatte i faste vitenskapelige stillinger anledning 

til å få slik veiledningserfaring. Stipendiatene vil bli tilknyttet den faggruppen veileder er med i, slik at 

veiledningen ikke skjer i isolasjon, men blir et ansvar for hele faggruppen, som her som nevnt er å forstå 

som en forskergruppe i NFRs begrepsverden. 

Det er to FVA som fyller de skisserte kriteriene på arkeologi, en i konservering og åtte på historie. Andelen 

tilsvarer omtrent størrelsesordenen i hele staben. Arkeologi er faglig prioritert av HF. Det foreslås at én av 

de fem stipendiatstillingene øremerkes arkeologi og tre øremerkes historie. Innstillingskomiteen, som 

utgjøres av forskningsleder og lederne for forskerutdanningen i arkeologi og konservering og historie, 

avgjør ut fra kvaliteten på søkerne hvor den femte stillingen skal fordeles. 

 

Forslag til vedtak: 
IAKH utlyser fem ph.d.-stillinger i 2017. Stillingene utlyses innenfor områder angitt av faste vitenskapelige 

ansatte som i de siste fem årene (2012–) er ansatt i førsteamanuensisstillinger ved IAKH, og som ikke har 

veiledet ph.d.-stipendiater ved instituttet. Stipendiatene knyttes til veiledernes faggrupper. En av 

stillingene forbeholdes arkeologi, tre forbeholdes historie. Forskningsleder og forskerutdanningslederne 

utgjør innstillingskomiteen.  

 

 Vedlegg: Brev av 28.9.2016 fra HF om intern fordeling av stipendiatstillinger 

 


