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Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Universitetslektor i norsk som
andrespråk (vikariat)
Stilling som universitetslektor (SKO 1009/SKO 1198) i norsk som andrespråk (vikariat frem
til 01.07.2017) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i
Oslo.
Den som tilsettes i vikariatet, vil være knyttet til fag- og forskningsmiljøet i nordisk språk ved
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO. For mer informasjon om ILN, se instituttets
hjemmeside: http://www.hf.uio.no/iln/

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 lingvistiske og nordiske
studier (ILN) er ett av sju institutter ved
Det humanistiske fakultet. Instituttet har
omkring 160 ansatte som arbeider med
forskning, undervisning og formidling.
Våre fagområder omfatter lingvistikk,
nordisk litteratur, nordisk språk, keltiske
studier, norrøn filologi og
middelalderstudier, retorikk og språklig
kommunikasjon, norsk for internasjonale
studenter og norsk som andrespråk.

Den som tilsettes i vikariatet, må kunne dokumentere gode kvalifikasjoner innenfor
fagområdet norsk som andrespråk. Kompetanse i norsk i et kontrastivt perspektiv med
tanke på tilegnelse og bruk av grammatiske trekk vil tillegges vekt. Kompetanse i fonologi,
semantikk, pragmatikk og litterasitet i et andrespråksperspektiv vil også bli vurdert.
Kompetanse i flerspråklighet i skole og utdanning er en fordel. Det vil videre bli lagt vekt på
relevant praksis, pedagogiske ferdigheter og dokumentert pedagogisk utviklingsarbeid.
Vikaren ivaretar det faglige ansvaret innenfor sitt fagområde sammen med fagområdets
øvrige vitenskapelig tilsatte. Vikaren skal delta i planlegging og gjennomføring av
undervisning, eksamen og sensur innenfor fagområdet norsk som andrespråk. Stillingen er
primært en undervisningsstilling, som er tillagt 75 % undervisning og formidlingsarbeid, 19
% faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Tilsettingen skjer med forbehold om de
endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.
Kvalifikasjonskrav
mastergrad/hovedfag eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor norsk
som andrespråk, nordisk språk eller lingvistikk
personlig egnethet og motivasjon for stillingen
Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:
faglig kompetanse
pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet
og høgskole eller annen relevant virksomhet
evne til å skape et godt samarbeidsklima, samt villighet til å ta initiativ til felles
virksomhet
Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk på et ferdighetsnivå som gjør det mulig
å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.
Vi tilbyr
lønnstrinn 47-59 for universitetslektor (410 500-401 300 kr per år, avhengig av
ansiennitet og kompetanse)
lønnstrinn 57-65 for førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende) (483 700-560
700 kr per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse)
et faglig stimulerende arbeidsmiljø
god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
gode velferdsordninger
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Til informasjon skal følgende vedlegg følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdfformat:
søknadsbrev
CV hvor karakterer er oppført
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.
Dersom den som får tilbud om stilling har doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige
kvalifikasjoner som gir førstelektorkompetanse, vil man få tilbud om stilling som førstelektor.
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.
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.
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Oslo

Tiltredelse:
august 2015
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2015/6915
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