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Silje S. Alvestad
Karen Gammelgaard
Jack Grieve
(University of
Birmingham)
Karina Kleiva
Mons Vedøy
Geir Flikke

Stipendiat innen postsovjetisk områdekunnskap/
Ukraina-studier/VALREF
(NFR-finansiert)

14.
desember
2020

Saksgang:
 Faste, vitenskapelige stillinger:
o 1) Sorteringskomité (vanligvis tre interne, inkludert en fra ledelsen)
o 2) Sakkyndig komité (én fra fagmiljøet, to eksterne, av dem minst én utenlandsk)
o 3) Intervjukomité (én fra ledelsen, én fra fagmiljøet, samt en student), som skriver en innstilling.
Videre behandling => først til instituttstyret, så til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger (TUV) for endelig
avgjørelse.


Andre vitenskapelige stillinger (ph.d., postdoktor, lektor):
o Én komité foretar utvelgelse og intervjuer aktuelle kandidater. Skriver forslag til innstilling.
Videre behandling => først til instituttstyret, så til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger (TUV) for endelig
avgjørelse. Ved eksternfinansierte ph.d.-stillinger er ansettelsesmyndigheten delegert til instituttstyret.
For alle komiteer gjelder det at begge kjønn skal være representert.
Mer informasjon: http://www.uio.no/om/jobb/soknadsprosessen/vitenskapelige-rekruttering.html
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Annet:
 Søkerlisten sendes søkerne, andre kan få innsyn ved henvendelse til Arkivet ved HF, Niels Treschows hus 2. etasje, tlf 228 44478,
postmottak@hf.uio.no
 Bedømmelsen fra sakkyndig komité sendes søkerne, andre kan få innsyn ved henvendelse til Arkivet ved HF, Niels Treschows hus 2.
etasje, tlf 228 44478, postmottak@hf.uio.no
 Innstillingen er unntatt offentlighet
Om komitésammensetning: (fra http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/hf-retningslinjer-intervjuproveforelsesning.html)
 Sorteringskomiteen oppnevnes av innstillingsorganet eller den som bemyndiges, og er et forberedende organ for
innstillingsmyndigheten. Komiteen skal være sammensatt i forhold til stillingskravene i kunngjøringen. Ha minst tre medlemmer, minst
to bør ha kompetanse på det aktuelle stillingsnivå og begge kjønn skal være representert.
 Sakkyndig komité: Fortrinnsvis bare ett medlem fra Universitetet i Oslo, men for enkelte profesjonsfag vil det kunne være naturlig med
to medlemmer fra to forskjellige fakulteter ved UiO.
 Der fakultetet er tilsettende organ oppnevner instituttleder en innstillingskomité (samme som intervjukomité) med tre medlemmer.
Denne skal normalt bestå av instituttleder/stedfortreder for denne, én vitenskapelig ansatt og én studentrepresentant.

