
Universitetslektor i internasjonal historie (vikariat) 

Et vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i internasjonal historie er ledig fra 1. juli 2021 til 30. juni 

2024 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. 

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 historie 

 kompetanse i internasjonal historie 

 pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og 

høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din 

undervisningskompetanse  

 personlig egnethet og motivasjon for stillingen 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på: 

 undervisningskompetanse 

 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 er en fordel at den som tilsettes, behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse. 

Vi tilbyr  

 årslønn som universitetslektor kr xxx (avhengig av kompetanse) 
 årslønn som førstelektor kr xxx (krever doktorgrad eller tilsvarende) 
 et faglig stimulerende arbeidsmiljø 
 god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
 gode velferdsordninger 
 mulighet til å søke om opprykk til førstelektor og dosent på et senere tidspunkt 

  

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

 søknadsbrev 
 CV 
 eventuell publikasjonsliste 

 

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk. 

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere. 

https://www.hf.uio.no/om/jobb/undervisningskompetanse/
https://www.hf.uio.no/om/jobb/undervisningskompetanse/


Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen. 

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger. 

 

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. 

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: 

Søknadsfrist: 

 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/ansettelse-universitetslektor.html
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsresultater/

