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PLAN FOR REKRUTTERING IMK 2014-2018 
 

STILLINGSPLAN, FAGLIG PRIORITERING OG FORSTERKET MASTERPROGRAM 

IMK skal ansette i følgende stillinger i de kommende årene: 

Stilling Faglig innretning 

2 førsteamanuenser Journalistikk og politisk kommunikasjon 

1 postdoktor Journalistikk og politisk kommunikasjon 

1 førsteamanuensis medieinnovasjon 

1 postdoktor medieinnovasjon 

1 førsteamanuensis Medier, kultur og samfunn 

1 postdoktor Medier, kultur og samfunn 

1 postdoktor Barn og medier 

universitetslektor Nordic media og arbeidslivsrelevans 

3 PhD åpne 

 

PREMISSER 

Midlene som er tildelt IMK i forbindelse med faglige prioriteringer og forsterkede masterprogram 
må brukes innen utgangen av 2018 og det er derfor viktig at det tilsettes raskt i disse stillingene. 
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Det er ressurskrevende å rekruttere nye medarbeidere og IMK må tilsette parallelt i stillinger 
innen samme faginnretning for å kunne bruke samme komiteer for flere ulike typer stillinger. 

Tilsettingene må gjennomføres delvis sekvensielt og delvis parallelt for å sikre administrativ 
kapasitet. 

MILEPÆLER I TILSETTINGSPROSESSER 
- Stillingsplan og utlysningstekster godkjennes av Tilsettingsutvalget for 

vitenskapelige stillinger ved HF (TUV) 
- Utlysning og søknadsfrist 
- Vurdering og sortering – sorteringskomite 
- Sakkyndig komite  
- Intervju og prøveforelesning  
- Referanseintervjuer  
- Innstillingsrapport 
- Instituttstyrevedtak 
- TUV 
- Tilsetting (oppsigelsestid) 

 

 

TENTATIV TIDSPLAN (PROFESSOR II-STILLINGENE BESKRIVES I ET ANNET NOTAT) 
 

 

Åpen utlysning – tre PhD-stillinger 

Juni 2014 – Utlysning  

September 2014 – søknadsfrist  

Oktober 2014 – intervjuer etc. 

Desember 2014 - tilsetting 

 

 



3 
 

 

Journalistikk og politisk kommunikasjon – to førsteamanuenser og en postdoktor 

Juni 2014 – Utlysning førsteamanuenser 

August 2014 – søknadsfrist førsteamanuenser 

August 2014 – utlysning postdoktor 

Oktober 2014 – søknadsfrist postdoktor 

September-november 2014 – sakkyndig komite førsteamanuenser 

Desember2014/januar 2015 – intervjuer etc. 

Februar/mars 2015 - tilsetting 

  

 

Medieinnovasjon – en førsteamanuensis og en postdoktor 

september 2014 – Utlysning førsteamanuensis 

november 2014 – søknadsfrist førsteamanuensis 

november 2014 – utlysning postdoktor 

Januar 2015 – søknadsfrist postdoktor 

November 2014–februar 2015 – sakkyndig komite føsteamanuensis 

Mars 2015 – intervjuer etc. 

Mai 2015 – tilsetting  

 

Medier, kultur og samfunn - En førsteamanuensis og en postdoktor 

Januar 2015 – Utlysning førsteamanuensis 
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Mars 2015 – søknadsfrist førsteamanuensis 

Mars 2015 – utlysning postdoktor 

Mai 2015 – søknadsfrist postdoktor 

Mai-august 2015 – sakkyndig komite føsteamanuensis 

September 2015 – intervjuer etc. 

Oktober 2015 – tilsetting  

 

 

 

 

 

Barn og medier - en postdoktor 

Januar 2015 – utlysning postdoktor 

Februar 2015 – søknadsfrist postdoktor 

April 2015 – intervjuer etc. 

Juni 2015 – tilsetting  

 

Nordic Media og arbeidslivsrelevans – en universitetslektor 

Juni 2014 – Utlysning  

August 2014 – søknadsfrist  

Oktober 2014 – intervjuer etc. 

Desember 2014 - tilsetting 

 


