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Kunngjøring av rekrutteringsstillinger 

 
Instituttstyret vedtok fordelingsmodell for stipendiatstillinger/rekrutteringsstillinger i møte 6. oktober 

2021. Den nye fordelingsmodellen går ut på at instituttets stipendiatstillinger (tildelt fra HF og 

egenfinansierte) tildeles i perioden fra 2022 til og med 2024 instituttets forskergrupper ut fra en pro rata 

andelsfordeling mellom fagene. For 2022 vil fem stillinger bli utlyst innen historie og to stillinger innen 

arkeologi. 

Forslag til rekrutteringsstillinger 
Forskergruppene ble gjennom e-post til alle ansatte den 11. oktober 2021 oppfordret til å komme med 

forslag til utlysninger i henhold til vedtatte fordelingsmodell. Følgende grupper sendte inn forslag: 

Violence: én postdoktorstilling 

Demokrati, frihet og grenser: én ph.d.-stilling 

Norsk og internasjonal samtidshistorie: én ph.d.-stilling 

KLIMER: én postdoktorstilling 

The Ancient Mediterranean: én postdoktorstilling 

Critical Historiography: tre ph.d.-stillinger 

MATERIALITIES: én ph.d.-stilling og en postdoktorstilling 

CREATIVE IPR: én ph.d.-stilling 

Totalt kom det inn forslag om 11 stillinger (to i arkeologi og ni i historie). 

Etter å ha vurdert forslagene og vært i dialog med lederne av forskergruppene, foreslår instituttleder at 

følgende rekrutteringsstillinger lyses ut: 

Violence: én postdoktorstilling 

Demokrati, frihet og grenser: én ph.d.-stilling 
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Norsk og internasjonal samtidshistorie: én ph.d.-stilling 

KLIMER: én postdoktorstilling 

The Ancient Mediterranean: én postdoktorstilling 

Critical Historiography: en ph.d.-stilling 

MATERIALITIES: én ph.d.-stilling og en postdoktorstilling 

Totalt antall stillinger som lyses ut er da åtte, fordelt på fire ph.d.-stillinger og fire postdoktorstillinger. To 

stillinger er knyttet til arkeologi og seks til historie. Dette er en stilling mer enn instituttstyret besluttet å 

utlyse.  

Gitt det økonomiske handlingsrommet til instituttet, foreslår instituttleder å øke antallet 

rekrutteringsstillinger som fordeles for 2022 fra syv til åtte. Det medfører at vi kun utlyser seks 

rekrutteringsstillinger i 2023, fire i historie, én i arkeologi og én i konservering. Pro rate fordelingen mellom 

fagene i perioden fordelingsmodellen fungerer forblir den samme. 

 

Forslag til vedtak: 
Instituttstyret godkjenner kunngjøring av åtte rekrutteringsstillinger i henhold til de fremlagte 
kunngjøringstekstene og sender dem videre til fakultetets tilsettingsutvalg. 
 

 
 

Vedlegg:  

 Utkast til kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til forskergruppen Violence 

 Utkast til kunngjøring av ph.d.-stilling knyttet til forskergruppen Demokrati, frihet og 
grenser 

 Utkast til kunngjøring av ph.d.-stilling knyttet til forskergruppen Norsk og internasjonal 
samtidshistorie 

 Utkast til kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til forskergruppen KLIMER 

 Utkast til kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til forskergruppen The Ancient 
Mediterranean 

 Utkast til kunngjøring av ph.d.-stilling knyttet til forskergruppen Critical Historiography 

 Utkast til kunngjøring av ph.d.-stilling knyttet til forskergruppen MATERIALITIES 

 Utkast til kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til forskergruppen MATERIALITIES 

 

 
 


