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Utlysning av universitetslektorstilling i internasjonal historie (vikariat) 
 
Internasjonal historie har lenge vært et område med stor studentinteresse, og tilsvarende stort behov for 
lærerressurser. Behovet kommer særlig til uttrykk i HIS2000-emner med stor studentpågang, i valg av 
emner for masteroppgaver (HIS4090), og i søkning til og undervisning i MITRA. I tillegg har instituttet 
undervisningsforpliktelser i det meget populære tverrfakultære bachelorprogrammet Internasjonale 
studier (INTER), som drives av Institutt for statsvitenskap i samarbeid med IAKH. 
 
IAKH har mange lærere med undervisningskompetanse i internasjonal historie. For tiden er imidlertid en 
usedvanlig stor del av disse enten helt uten undervisningsplikt (Førland, Engh) eller har redusert 
undervisningsplikt pga langvarig eksternfinansiert frikjøp (Pouillard) eller verv (Waage, Vik, Maul). I alt har 
dette medført at undervisningsressurser tilsvarende nesten fire førstestillinger (1600 timer per semester) 
ikke er disponible i 2020. De manglende lærerne har de siste semestrene blitt dekket med timelærere, med 
en administrativt ansatt lektorvikar høsten 2019 og våren 2020, og med at lærere med kompetanse i 
internasjonal historie har undervist mer enn undervisningsplikten. 
 
Den ekstraordinære opphopningen av lederstillinger og -verv på internasjonal historie-delen av lærerstaben 
vil ventelig forsvinne når inneværende instituttlederperiode går ut ved nyttår. Behovet for å redusere 
arbeidspliktregnoverskudd som har bygd seg opp i det siste som følge av den riktignok forbigående 
skjevfordelingen, samt ordinære forskningsterminer, gjør likevel at denne delen av historiefaget vil trenge 
ekstra lærerkrefter også i 2021. Statstjenestemannsloven gir ikke anledning til å dekke dette behovet med 
timelærere og administrativt tilsatte vikarer uten utlysning. 
 
Det foreslås derfor så snart som mulig å utlyse et vikariat som universitetslektor/førstelektor i internasjonal 
historie fra 1. juli 2020 til 31. desember 2021. 
 
Henvisning til regelverk 

Statsansatteloven, Universitets- og høgskoleloven og Personalreglementet ved Universitetet i Oslo. 
 
Økonomiske konsekvenser 

Vikariatet har en totalkostnad på ca 1,2 mill kr. Kostnaden er integrert i de beregningene som ligger til 
grunn for langtidsprognosen i stillingsplanrevisjonen (sak 07/20). 
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Forslag til vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets 
tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. 
 

Vedlegg:  

 Forslag til kunngjøringstekst 
 
 


