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2015

ILOS: Prosjekter kan søke
stipendiatstillinger
Fakultetet har vedtatt ny fordeling av stipendiatstillinger

i 2016. For ILOS betyr det at instituttet har fått tildelt

åtte - 8 - stipendiatstillinger, inkludert én

stipendiatstilling øremerket det faglig prioriterte miljøet

Slavisk/Øst-Europa.

Frist: 12. januar kl. 12.

Denne tildelingen betyr at instituttet kommer til å lyse ut åtte
stipendiatstillinger på nyåret.

Prosjekter kan søke om stillinger med søknadsfrist 12. januar 2016
kl.12.00. 

Hensikten med utlysningen
Hensikten med utlysningen er å stimulere til faglig fornyelse og å styrke
kompetanse og evne til å knytte seg til vedtatte satsninger. 

Fordi det haster med å få tilsatt i stillingene, utlyses alle stillingene
parvis. Én av stillingene vil bli utlyst sammen med stillingen
øremerket det faglig prioriterte miljøet Slavisk/Øst-Europa. De seks
resterende stillingene vil etter søknad tildeles tre prosjekter på ILOS,
gjerne på tvers av fagdisipliner og fagmiljøer. Minst to av
instituttets fast vitenskapelig ansatte med forskningsplikt må stå bak
hver søknad.

Prosessen
Hvem som vil få tildelt stillinger vil bli vedtatt av instituttstyret på møtet
25. januar.

Tildelte stipendiatstillinger behandles så gjennom en vanlig
ansettelsesprosess med kunngjøring, skriftlige søknader med
prosjektbeskrivelser, og intervjuer, med godkjenning i instituttstyret og
TUV.

Søknad
Søknader om å få tildelt stipendiatstillinger må inneholde en kort
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beskrivelse av prosjektet som stillingene knyttes til og det må fremgå
hvem som står bak søknaden.

Videre må det i søknaden gjøres rede for prosjektets:

Søknaden skal være på maksimum 2 sider.

I vurderingen av søknaden vil instituttet også legge vekt på søkernes
vitenskapelig produksjon de siste tre år (fagfellevurderte publikasjoner
på nivå 1 og 2).

Suksesskriterier

For å få tildelt stipendiatstillinger må søknaden:

Søknadene sendes innen tirsdag 12. januar kl. 12 til Hanne Katinka
Solhaug.

 

Publisert 11. des. 2015 11:33 - Sist endret 11. des. 2015 11:49

Del på e-post

Arbeidsstøtte Ansettelsesforhold Kompetanseutvikling

fornyende forskningsaktivitet (søknader om eksterne
forskningsmidler, internasjonalt og/eller tverrvitenskapelig
samarbeid, osv.) i perioden 2016-2018,

■

kapasitet og dokumentert evne til å veilede ph.d-stipendiater fram
til doktorgrad (masterveiledning kan også trekkes inn), og

■

plan for fornyelse og forsterkning de neste 5 årene; denne
bør være i samsvar med instituttets oppfølgingsplaner og
strategiske planer.

■

eventuelle planer for å knytte an til eksterne satsninger, f.eks.
UiOs tværrfakultære satsinger (Livsvitenskap, UiO:Energi,
UiO:Norden)

■

være utviklet i samarbeid mellom minst to fast vitenskapelige
ansatte med forskningsplikt ved ILOS,

■

posisjonere seg i forhold til instituttets vedtatte planer og vise at
søkerne har et bevisst forhold til disse, og

■

gjøre rede for hvordan stillingene vil bidra til nye faglige og/eller
tverrdisiplinære perspektiver.

■

Forskningsstøtte■ Ansattgoder■ Enhetenes■

http://www.hf.uio.no/ilos/personer/adm/hannekso/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/adm/hannekso/index.html
mailto:?subject=ILOS%3A%20Prosjekter%20kan%20s%C3%B8ke%20stipendiatstillinger&body=http%3A%2F%2Fwww.uio.no%2Ffor-ansatte%2Fenhetssider%2Fhf%2Filos%2Faktuelt%2Fsaker%2F2015%2Fhost-2015%2Fphd-utlysninger-2016
mailto:?subject=ILOS%3A%20Prosjekter%20kan%20s%C3%B8ke%20stipendiatstillinger&body=http%3A%2F%2Fwww.uio.no%2Ffor-ansatte%2Fenhetssider%2Fhf%2Filos%2Faktuelt%2Fsaker%2F2015%2Fhost-2015%2Fphd-utlysninger-2016
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/
http://www.uio.no/forskning/livsvitenskap/index.html
http://www.uioenergi.uio.no/
http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/enhet/


ILOS: Prosjekter kan søke stipendiatstillinger - For ansatte - Universitetet i Oslo

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ilos/aktuelt/saker/2015/host-2015/phd-utlysninger-2016[18.01.2016 11:07:13]

Drift og kontorstøtte

UiO-nettverk og ledermøter

Interne enhetssider

HR-
portalen,
SAPUiO,
CT

■

Innkjøp■

Kommunikasjon,
nettpublisering
og profil

■

Lønnsadministrasjon■

Organisasjonsendring■

Organisasjonsnummer
og
stedkoder

■

Personalarbeid■

Personvern■

Prosjekter■

Rombestilling,
konferanser
og
arrangementer

■

Saksbehandling
og arkiv

■

Sensitive
data

■

Studier■

Valg■

Virksomhetsstyring■

Økonomi■

Arbeidsresultater■

Arbeidstid
og fravær

■

Fagforeninger
og
verneombud

■

Forsikringer■

Helse,
miljø og
sikkerhet
(HMS)

■

Karriereutvikling■

Lønn,
refusjon
og andre
utbetalinger

■

Reise■

Sidegjøremål■

Starte og
slutte ved
UiO

■

Vitenskapelig
assistent

■

Ansattkort■

Internhusleie■

IT-
tjenester

■

Parkering,
byggeprosjekter,
renhold og
avfall

■

Post■

Telefoni■

Transport
og flytting

■

lokale
kompetansetilbud

Kontakt■

Kursleverandører■

Kurstilbud■

Leder- og
organisasjonsutvikling

■

Likestillingstiltak■

Rettigheter
og plikter

■

Styreopplæring■

Universitets-
pedagogikk

■

Utenlandsopphold
for ansatte

■

Kontaktpunkter
Sentralbord
22 85 50 50

Adresse
Universitetet i Oslo
Boks 1072 Blindern

Nødnummer
Ved brann, ulykker og
alvorlige hendelser ring 

Ansvarlig for denne siden
Nettredaksjonen HF

http://www.uio.no/for-ansatte/drift/
http://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sap/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sap/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sap/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sap/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/innkjop/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lonnsadministrasjon/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/omorganisering/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/organisasjonsnummer-stedkoder/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/organisasjonsnummer-stedkoder/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/organisasjonsnummer-stedkoder/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/rom/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/rom/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/rom/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/rom/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/saksbehandling-arkiv/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/saksbehandling-arkiv/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/delt-omrade/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/delt-omrade/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/arrangere-valg/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsresultater/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fagforeninger-verv/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fagforeninger-verv/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fagforeninger-verv/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/forsikring/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/karriere/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/utbetalinger/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/utbetalinger/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/utbetalinger/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/utbetalinger/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/reise/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/sidegjoremal/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/starte-og-slutte/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/starte-og-slutte/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/starte-og-slutte/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/vitass/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/vitass/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/ansattkort/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/internhusleie/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/it-tjenester/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/it-tjenester/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/post/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/telefoni/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/transport/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/transport/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/enhet/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/enhet/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/kontakt/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/leverandor/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/lederutvikling/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/lederutvikling/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/likestillingstiltak/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/plikter/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/plikter/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/styreopplering/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/uniped/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/uniped/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/studieopphold/
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/studieopphold/
mailto:nettredaktor@hf.uio.no
javascript:void(0)


ILOS: Prosjekter kan søke stipendiatstillinger - For ansatte - Universitetet i Oslo

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ilos/aktuelt/saker/2015/host-2015/phd-utlysninger-2016[18.01.2016 11:07:13]

Les om hvordan UiO behandler personopplysninger, hvorfor vi bruker informasjonskapsler, og hvordan du kan reservere deg

Kontaktpunkter UiO
0316 Oslo 22 85 66 66

Logg inn 
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