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UNIVERSITETSLEKTOR I MEDIEVITENSKAP VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON 

To stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap er ledig ved Institutt for medier og 

kommunikasjon, Universitetet i Oslo. 

Beskrivelse av fagområde og arbeidsoppgaver 

Medievitenskap forstås her som det tverrvitenskapelige studiet av de moderne mediene, deres form 

og innhold, institusjoner og bruk, deres politiske, sosiale, kulturelle og estetiske kontekster, ut fra 

samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærmingsmåter.  

Arbeidsoppgaver vil bestå av undervisning, koordinering og ansvar for mange av IMKs emner 

(forelesninger, seminarer, veiledning, sensur med mer), på både bachelor- og masternivå, samt 

oppfølging av studenter. IMK er et tverrfaglig institutt i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap 

og humaniora, og søkerne forventes å kunne undervise i et bredt spekter av emner innenfor IMKs 

studieportefølje. Minst en av stillingene skal besettes av en søker som har bred innsikt i og erfaring 

fra bruk av samfunnsvitenskapelige metoder i medievitenskap (både kvantitative og kvalitative) og 

som kan undervise i dette. Vi oppfordrer søkere med både samfunnsvitenskapelige og humanistiske 

orienteringer innen medievitenskap til å søke. Det er ønskelig at de to universitetslektorenes faglige 

kompetanse utfyller hverandre. Mye av undervisningen på IMK foregår på norsk, og søkere må derfor 

beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. 

Vi søker to faglig allsidige og nysgjerrige personer som kan engasjere studentene, og som er 

motiverte til å utvikle IMKs undervisning videre.  

Stillingene er undervisningsstillinger som hver er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig 

utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan 

du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt. Tilsettingene skjer med forbehold om de endringer i 

fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme. 

Kvalifikasjonskrav  

 mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i medievitenskap 

 pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og 

høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din 

undervisningskompetanse 

 dokumentert mediefaglig bredde, kompetanse til å undervise i flere ulike emner 
 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på: 

 personlig egnethet og motivasjon for stillingen  

 vilje og evne til å utvikle IMKs portefølje av undervisningsformer og -metoder 
 erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert 

undervisning/fleksibel læring 
 evne til og erfaring med samarbeid 
 faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon innen medievitenskap 

 

http://www.hf.uio.no/om/jobb/undervisningskompetanse/
http://www.hf.uio.no/om/jobb/undervisningskompetanse/
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Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg denne 

kompetansen i løpet av en toårsperiode.   

Vi tilbyr  

 lønnstrinn 47-59 (x-x pr år, avhengig av ansiennitet og kompetanse) 
 et faglig stimulerende arbeidsmiljø 
 god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
 gode velferdsordninger 

  

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format: 

 søknadsbrev 
 CV 
 eventuell publikasjonsliste 

 

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk. 

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere. 

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen. 

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger. 

 

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 

søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

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. 

Søknadsfrist: XX. mars 2017 

Tiltredelse: september 2017 

Kontaktpersoner: 

Spørsmål om stillingen: 

Undervisningsleder Maria Utheim 

Epost: maria.utheim@media.uio.no 

Telefon:  22850413 

Om tilsettingsprosessen 

Personalkonsulent Evian Norstrand 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/ansettelse-universitetslektor.html
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsresultater/
mailto:maria.utheim@media.uio.no
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Epost: evian.nordstrand@hf.uio.no 

Telefon:  

mailto:evian.nordstrand@hf.uio.no

