Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk

Doktorgradstipendiatstilling
innenfor Traveling Texts
Ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) er det ledig to
stipendiatstillinger innenfor det tematiske området Traveling Texts: Translation and
Transnational Reception . Et sentralt spørsmål for Traveling Texts er hvordan
ideologiske og estetiske verdier forhandles gjennom oversettelse fra antikken til i
dag. En nærmere beskrivelse av det tematiske området finnes på Traveling Texts:
Translation and Transnational Reception

For ytterligere faglig informasjon kontakt Cecilia Alvstad .
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 litteratur, områdestudier og
europeiske språk ved Det humanistiske
fakultet driver omfattende forskning,
undervisning og formidling innen
litteratur, områdekunnskap og
språkvitenskap knyttet til europeiske
språk utenom de nordiske. ILOS har et
levende forskningsmiljø med en bred
internasjonal samarbeidsflate. Mange
av forskerne bidrar til at allmennheten
får innsikt i forskningens resultater.
ILOS har ca. 160 ansatte hvorav ca 50
i rekrutteringsstillinger, ca. 90 i
vitenskapelige stillinger og 22 i
administrative stillinger. ILOS har ca.
400 masterstudenter og ca. 1400
bachelorstudenter.

De som tilsettes skal arbeide med egne prosjekt innenfor rammene til Traveling
Texts . Prosjektene kan men må ikke formuleres i tråd med noen av de workshops
som planlegges. Prosjekt som inkluderer ett eller flere av ILOS' undervisnings- og
forskningsfag vil bli prioritert.
De som tilsettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det
vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares
ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. De som tilsettes forventes å gå
inn i forskningsmiljøet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception og bidra
til faglig utvikling i miljøet. Les mer om ph.d.-utdanningen ved Det humanistiske fakultet.
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.
Kvalifikasjonskrav

mastergrad i språk, litteratur eller oversettelse eller tilsvarende utdanning.
gode engelskkunnskaper er en forutsetning
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
prosjektbeskrivelsens kvalitet
søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
og bidra til hovedprosjektet
personlig egnethet og motivasjon for stillingen
søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers
av disipliner
Vi tilbyr

lønnstrinn 50 - 56 (421 100 - 465 300 kr per år, avhengig av kompetanse)
kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden,
fortrinnsvis i pdf-format:
søknadsbrev
CV hvor karakterer er oppført
evt. liste over publiserte og upubliserte arbeider
prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse ) inkludert
fremdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i
løpet av tilsettingsperioden.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.
Vi viser til regler for tilsetting i rekrutteringsstillinger.
UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt
av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.
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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