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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.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk
Postdoktorstilling ved NFR-
prosjektet New Political Groups and
the Russian State (NEPORUS)
Et engasjement som postdoktor i 2,5 år (SKO 1352) utlyses ved Institutt for litteratur,
områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo. Den tilsatte vil bli
knyttet til NFR-prosjektet New Political Groups and the Russian State og vil arbeide med
en tematikk som ligger innenfor dette prosjektets tematiske rammer. Prosjektet trekker i
særlig grad på teorier for sosiale bevegelser og rammebetingelser for slike bevegelser. Det
er ønskelig at postdoktoren i særlig grad fokuserer på spørsmål knyttet til sosiale medier/
politiske grupperinger og staten. 

Prosjektgruppen består av en førsteamanuensis/prosjektleder knyttet til ILOS, en professor
knyttet til ILOS, samt et nettverk av fem utenlandske forskere som alle har bred
kompetanse innen studiet av russisk politikk og samfunn. Postdoktoren blir ansatt ved
Universitetet i Oslo, men vil i en periode ha arbeidsplass ved Den norske
Helsingforskomiteen i Oslo.

Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i tre artikler som skal publiseres i anerkjente
fagfellevurderte tidsskrifter. Den som tilsettes forventes å delta aktivt i prosjektgruppens
virksomhet og bidra til faglig utvikling i miljøet. 

Kvalifikasjonskrav

Doktorgrad innen humaniora eller samfunnsvitenskap
Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på engelsk, kunne bruke russisk
som arbeidsspråk
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For å være kvalifisert må søkeren ha innlevert sin doktorgradsavhandling til bedømmelse
innen søknadstidspunktet.

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
søkernes forutsetninger
gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av
disipliner

Vi tilbyr

lønnstrinn 57-64 (473 400- 538 700 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

http://www.hf.uio.no/ilos/for-ansatte/aktuelt/utlysninger/2013/neporus-project-description.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/
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Besøksadresse
Problemveien 7
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1072
Blindern
0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50
Faks
22 85 62 50

Fylke:
Oslo

Søknadsfrist:
28. oktober 2013

Tiltredelse:
01. januar 2014

Referansenummer:
2013/11389

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

Kontaktpersoner:
Advisor Karina Kleiva 
tlf: +47 22 85 68 27
Associate Professor Geir
Flikke 
tlf: +47 22845948

CV hvor karakterer er oppført
evt. liste over publiserte og upubliserte arbeider
prosjektbeskrivelse på ca. 5 sider (12 000 tegn uten mellomrom og inklusive
fotnoter) (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 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.

Det vises til forskrift om tilsettingsvilkår i postdoktorstillingen:
http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/tilsettingstip.xml
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