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UTLYSNING AV STILLINGEN SOM PHD STIPENDIAT TILKNYTTET HFS KARRIERELØPSPROGRAM 
 

Bakgrunn 
I HFs årsplan 2016-2018, er det vedtatt en storstilt EU-satsning. Syv aktiviteter er satt opp, med 
mål om å doble EU-inntjeningen. En av aktivitetene er et karriereløpsprogram for unge, lovende 
forskere med fast, vitenskapelig stilling med forskning som del av stillingen ved HF. Forskere som 
oppfyller kriteriene for å søke ERC Starting Grant eller ERC Consolidator ved programmets 
avslutning i 2020, vil kunne søke om plass i programmet. Målet med programmet er å bygge 
sterke forskerkarrierer og forskningsmiljø, samt å gi forskerne forutsetninger for å lykkes med 
søknader om ekstern finansiering.  
 
Opptaket til den andre runden av HFs Karriereløpsprogram ble vedtatt i oktober 2017, og det er 
kommet 21 søknader. Professor Gunn Enli fra IMK var en av de syv søkerne som har fått opptak på 
programmet.  
 
PhD stipendiat 
 
Innenfor rammene for programmet dekker HF, foruten andre kostnader og tiltak, utgiftene til én 
stipendiatstilling per deltaker, som deltakeren skal veilede. Til stillingen ligger det midler til å 
lønne en stipendiat i tre år, samt 3 måneder for en evt. forlengelse. Midlene fordeles instituttene 
fra stipendiatens tiltredelse. Stipendiatstillingen administreres likt som øvrige stipendiatstillinger 
som tildeles av fakultetet, med eneste unntak at tidspunkt for utlysning er mer fleksibelt.  
 
Deltakerne bestemmer, i samråd med fakultetets forskningsledelse, når det er mest 
hensiktsmessig å utlyse og tilsette i ph.d.-stillingen, og foreslår fagområde til utlysningen i samråd 
med instituttet.  
 
I tråd med programmet krav ble det utarbeidet en utlysningstekst (se vedlegg).   
 
Forslag til vedtak: Styret vedtar kunngjøringen av stillingen som PhD stipendiat tilknyttet HFs 
karriereløpsprogram. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/internt/hf/utlysninger/2016/karrierelop_2016.html

