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Det humanistiske fakultet

Doktorgradsstipendiatstillinger i
språkbaserte områdestudier
(slavisk/Øst-Europa)
To ph.d.-stipendiatstillinger innenfor språkbaserte områdestudier (slavisk/Øst-Europa) er
ledige ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS). Aktuelle
prosjekter må inkludere analyser av primærtekster i ett av de slaviske språkene som blir
undervist ved ILOS: bosnisk/kroatisk/serbisk (BKS), polsk, russisk eller tsjekkisk. Prosjekter
som kan knytte seg til forskning som gjøres av instituttets seniorforskere innen Øst-Europastudier blir prioritert.
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år og prosjektet forventes ferdigstilt innenfor denne
perioden.
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 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. Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller
-nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og
forskerkarriere
Kvalifikasjonskrav
• mastergrad eller tilsvarende utdanning. Avsluttende grad skal være oppnådd ved
søknadstidspunkt
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
• søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
• søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
• gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av
disipliner
• prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli
foretrukket.
Vi tilbyr
• lønnstrinn 50 - 56 (NOK 421 100 - 465 300 per år, avhengig av kompetanse)
• kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
• gode velferdsordninger
Innlevering
Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden, i wordeller pdf-format:
• søknadsbrev - Hva er din motivasjon for å søke doktorgradsstipendiatstilling ved
HF?
• Curriculum Vitae
• evt. liste over publiserte og upubliserte arbeider
• karakterutskrift for mastergrad. Utenlandske søkere bes legge ved en veiledning til
karaktersystemet ved deres universitet
• prosjektbeskrivelse
I vårt elektroniske rekrutteringssystem vil du bli bedt om å laste opp vedleggene i samme
rekkefølge som nevnt over. Karakterutskrift skal lastes opp som "Vedlegg" under
"Annet". NB: Alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Prosjektbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Prosjektbeskrivelsen skal besvare følgende 7 punkter og skal samlet ikke overstige 14.000
tegn (inkl. fotnoter og mellomrom). Søknader der prosjektbeskrivelsen overstiger dette
omfanget vil ikke bli behandlet. Litteraturliste på inntil 3000 tegn kan komme i tillegg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hovedmål og sammendrag av prosjektet
Bakgrunn for prosjektet
Teoretisk ramme
Problemstillinger/forskningsspørsmål og forventede svar (hypoteser)
Metode
Plan for formidling av doktorgradsprosjektet
Fremdriftsplan

Se veiledning til prosjektbeskrivelse
Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.
Vi viser til retningslinjer for tilsetting i rekrutteringsstillinger.
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.
Fylke:
Oslo

Søknadsfrist:
14 mars 2014

Referansenummer:
2013/6854

Hjemmeside:
http://www.hf.uio.no/ilos/

Arbeidssted:
Oslo

Kontaktpersoner:
Head of Department Karen
Gammelgaard
tlf: +47 22856795
HR officer Agnete
Wiersholm

Besøksadresse
Problemveien 7
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1072
Blindern
0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50
Faks
22 85 62 50
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