
Universitetet i Oslo er Norges eldste og
høyest rangerte 
forsknings- og undervisningsinstitusjon
med 28 000 studenter og 7 000
ansatte. Faglig bredde og internasjonalt
anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til
en viktig samfunnsaktør. 

Institutt for musikkvitenskap gir
undervisning på alle nivåer innenfor et
bredt spekter av musikkvitenskapelige
temaer og perspektiver. Ansatte og
studenter er involvert i forskning som
hovedsakelig er knyttet til tre
tradisjoner: historisk/estetisk,
kulturanalytisk og kognitiv
musikkforskning. Instituttet har ca 45
ansatte, inklusive ca 10 ansatte som
stipendiater og postdoc. Det tas opp 90
studenter til bachelor- og master-studier
hver høst.

Institutt for musikkvitenskap
Universitetslektor innen
musikkbransjekunnskap (20 %
stilling)
Ved Institutt for musikkvitenskap er det ledig en 20% stilling som universitetslektor innenfor
området musikkbransjekunnskap. Stillingen har et åremål på 5 år.

Musikkbransjekunnskap omfatter kunnskap om musikklivet og musikkbransjen, i
hovedsak nasjonalt, men også i en internasjonal sammenheng. Fagområdet dekker i første
rekke innsikt i relevante musikkinstitusjoner og virksomheter, samt kunnskap om
organisasjonsformer, finansieringsmuligheter og arbeidsmåter. Videre dekker området også
den historiske fremveksten av en norsk musikkbransje og kunnskap om dagens endringer
innen produksjon, distribusjon og konsumpsjon som følge av ny teknologi og nye medier.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75% undervisning og formidling, 19%
faglig utviklingsarbeid og 6% administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på
bachelornivå og dekke emner om musikklivet/musikkbransjen og koordinering av instituttets
hospitantordning.

Kvalifikasjonskrav

mastergrad/hovedfag eller tilsvarende høyere utdanning i musikkvitenskap,
kulturstudier, kultur og ledelse eller annet relevant fag (tilsvarende realkompetanse
kan komme i betraktning)
personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

dokumentert praksis fra norsk musikkbransje (erfaring fra organisasjoner,
institusjoner, plateselskaper o.l.)
dokumentert annen relevant utdanning eller erfaring, for eksempel i ledelse og
administrasjon eller utredningsarbeid
pedagogisk kompetanse, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
gode samarbeidsevner
akademisk kompetanse og vitenskapelig produksjon

Det forutsettes også at dersom den som tilsettes ikke behersker norsk, svensk eller dansk
ved tiltredelse skal vedkommende tilegne seg tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne
delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer, innen rimelig frist.

Vi tilbyr

lønnstrinn 47 - 59 (410 500 - 501  300 kr per år i 100 % stillling, avhengig av
ansiennitet og kompetanse)
et faglig stimulerende arbeidsmiljø
god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
gode veldferdsordninger

Til informasjon skal følgende vedlegg følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-
format:

søknadsbrev
CV hvor karakterer er oppført
publikasjonsliste

https://www.hf.uio.no/imv/
http://www.hf.uio.no/om/jobb/undervisningskompetanse/
https://www.uio.no/english/for-employees/employment/welfare/


Besøksadresse
Problemveien 7
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1072
Blindern
0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50
Faks
22 85 62 50

Fylke:
Oslo

Søknadsfrist:
21 mars 2016

Referansenummer:
2016/2248

Hjemmeside:
http://www.hf.uio.no/imv/

Kontaktpersoner:
Administrativ leder Målfrid
Hoaas 
tlf: +47 22844428
Instituttleder Alexander
Refsum Jensenius 
tlf: +47 22 84 48 34

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

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.

http://www.hf.uio.no/imv/
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/regler-tilsettinger/#lektor
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