
 

 

 
 

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde 

og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.  

 

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som hver på sin måte gransker fortiden. Instituttet har et 

internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets eneste utdanning i konservering og Nordens største historikermiljø. Instituttet har i  

underkant av 100 ansatte, inklusive stipendiater og postdoc. Undervisningen omfatter arkeologi fra steinalder til middelalder, 

gjenstands- og malerikonservering, og historie fra antikken til vår tid.  

Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Universitetslektor i arkeologi 100 % 

Et vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i arkeologi er ledig fra 2018 til 2021 ved Institutt for arkeologi, konservering 

og historie, Universitetet i Oslo. 

Den som tilsettes skal i hovedsak stå for bachelor- og masterundervisning i arkeologi, med vekt på antropologisk arkeologi, 
jernalder og historisk tid, teori og metode.  

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. 

Undervisningen vil være på alle nivåer. Innenfor den normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan den som ansettes også 

bli pålagt arbeid utenfor instituttet. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som 
arbeidsgiver måtte bestemme. 

Kvalifikasjonskrav  

 mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i arkeologi 

 høy grad av teoretisk og metodisk refleksjon 

 det er en fordel med kompetanse i antropologisk arkeologi og jernalder og historisk tid 

 personlig egnethet og motivasjon for stillingen 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på: 

 pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig 
relevant virksomhet fra andre skoleslag  

 erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring 

 evne til og erfaring med samarbeid 

 faglig kompetanse og eventuell vitenskapelig produksjon 

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

Vi tilbyr  

 lønnstrinn 47-59 (409 700 - 500 300 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, fortrinnsvis i pdf-format: 

http://www.hf.uio.no/iakh/
http://www.hf.uio.no/iakh/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/


 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 offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om 
ikke å bli oppført på søkerlisten. 

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til forskningsresultater m.m. 

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