Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk

Universitetslektor innen engelsk
språk
Det er ledig en stilling som universitetslektor (SKO 1009) i engelsk språk ved Institutt for
litteratur, områdestudier og europeiske språk. For nærmere informasjon om instituttet viser
vi til http://www.hf.uio.no/ilos/.

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.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig
utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere
grad innen de språklige emnene på bachelorstudiet i engelsk. Det kan evt. bli aktuelt med
undervisning og veiledning på mastergradsnivå. Det kreves fremragende kunnskaper i
engelsk. Undervisningsspråket er normalt engelsk. Søkeren må i tillegg beherske enten
norsk eller et annet skandinavisk språk. Innenfor sin normale arbeidsplikt og faglige
kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid utenfor eget institutt. Tilsettingen
skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver
måtte bestemme.
Kvalifikasjonskrav
mastergrad/hovedfag eller tilsvarende høyere utdanning i engelsk språ
personlig egnethet og motivasjon for stillingen
Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:
pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet
og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag
erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert
undervisning/fleksibel læring
evne til og erfaring med samarbeid
faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon
Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse kan tilsettes under
forutsetning av at de skaffer seg slik kompetanse innen to år etter tilsetting.
Det forutsettes også at dersom den som tilsettes ikke behersker norsk, svensk eller dansk
ved tiltredelse skal vedkommende tilegne seg tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne
delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer, innen rimelig frist.
Vi tilbyr
lønnstrinn 47 - 59 (409 700 - 500 300 kr per år, avhengig av ansiennitet og
kompetanse)
et faglig stimulerende arbeidsmiljø
god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
gode velferdsordninger

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.
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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