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Postdoktor, tre stillinger
Beskrivelse
Tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) er ledige ved Institutt for lingvistiske og nordiske
studier (ILN), Universitetet i Oslo.
Utlysningen er åpen og retter seg mot særlig talentfulle kandidater med doktorgrad innenfor
et av instituttets fagområder. ILN har aktive forskningsmiljøer innenfor nordisk
litteraturvitenskap, nordisk språkvitenskap inkl. norsk som andrespråk, lingvistikk, retorikk
og språklig kommunikasjon, samt middelalderstudier. Vi henviser til ILNs nettsider for
nærmere beskrivelse av forskningen som foregår i de ulike fagmiljøene, inklusive
instituttets Senter for fremragende forskning på flerspråklighet, MultiLing, samt Senter for
Ibsen-studier.

Universitetet i Oslo er Norges eldste og
høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon
med 28 000 studenter og 7 000
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.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. I stillingen inngår en 10 % undervisnings- og
administrasjonsandel.
Den som tilsettes, forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk som har sitt utspring
ved ILN, og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å
kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.
Kvalifikasjonskrav
doktorgrad innenfor et av instituttets fagområder
prosjekt som ligger tett opp mot forskning som foregår ved ILN, og som har
potensial for å bidra til å realisere UiOs strategiske mål om å utvikles til et
internasjonalt toppuniversitet
personlig egnethet og motivasjon for stillingen
Doktoravhandlingen må være levert til bedømmelse innen søknadsfrist for stillingen.
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
prosjektbeskrivelsens kvalitet
søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner
Vi tilbyr
lønnstrinn 57 - 65 (483 700-560 700 kr per år, avhengig av kompetanse)
et faglig stimulerende arbeidsmiljø
gode velferdsordninger
Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden,
fortrinnsvis i pdf-format:
søknadsbrev
CV med karakterer oppført
publikasjonsliste
prosjektbeskrivelse på tre til fem sider inkludert fremdriftsplan. Det forutsettes at
søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.
Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling og eventuelle andre vitenskapelige

http://uio.easycruit.com/vacancy/preview/82ce3518033200e4b5914c8389bd26a6/1573247/62043?iso=no[27.01.2016 16:28:02]

Institutt for lingvistiske og nordiske studier - Postdoktor, tre stillinger
arbeider vil eventuelt etterspørres senere.
Vennligst merk at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten
som original eller i oversettelse.
Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen.
Vi viser også til Regler for tilsetting i postdoktorstillinger.
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.
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Oslo
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