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Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i 50% med programansvar for 
Utviklingsstudier (vikariat) 
 
Henvisning til lov- og regelverk  
Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger. Personalreglementet ved UiO.  

Bakgrunn for saken 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ønsker å kunngjøre en vikariat som førstelektor (SKO 
1198) i 50% med programansvar for det tverrfaglige bachelorprogrammet Utviklingsstudier. 
Instituttet har behov for en vikar for nåværende programleder førsteamanuensis Jemima García-
Godos, i en periode når hun er engasjert i lederverv ved ISS 2020-2023. 
 
Stillingen ønskes utlyst ettersom det ikke er funnet en tilfredsstillende vikarløsning ved bruk av 
interne krefter ved ISS eller andre UiO-enheter. Det er budsjettmessig dekning for vikariatet. 
 
Vikaren vil få ansvar for programledelse av Utviklingsstudier og undervisningsoppgaver på 
programmet. 
 
Stillingen vil være for en periode for fire år.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner 
kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut et vikariat som førstelektor (SKO 1198) i 
50% med programansvar for Utviklingsstudier i en periode for fire år. 

 

 
 

 
Katrine Fangen     Inger-Lise Schwab   
instituttleder      kontorsjef 
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Vedlegg:  Kunngjøringstekst   
  
 



 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  

Førstelektor i utviklingsstudier (50%) (vikariat) 

 

Stillingsbeskrivelse 

Ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) er det ledig et vikariat (50%) som førstelektor 
(SKO 1198) for fire år. Planlagt oppstart er etter avtale/senest 1. august 2020. 

Bakgrunnen for utlysningen, er at instituttet har behov for å få dekket undervisningsoppgaver og 
programledelse innenfor et tverrfaglig bachelorprogram i utviklingsstudier i en periode hvor de som 
underviser innenfor dette temaet, er engasjert i lederverv. Vi søker en faglig allsidig person som kan 
undervise innenfor dette temaet, som kommuniserer godt med studenter, og som er motivert til å 
bidra til undervisningen på ISS og ta i bruk nye undervisningsformer. 

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 80 % undervisning og formidlingsarbeid, 15 % 
faglig utviklingsarbeid/forskning og 5 % administrasjon. Undervisningsoppgavene vil i hovedsak være 
innenfor temaet utviklingsstudier. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og 
arbeidsoppgaver, som arbeidsgiver måtte bestemme. 

Kvalifikasjonskrav 

• PhD i samfunnsgeografi, utviklingsstudier eller tilsvarende  
• Personlig egnethet og motivasjon for stillingen. 
• Pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole, eller annen 

relevant virksomhet. 
• Dokumentert faglig bredde og kompetanse til å undervise i ulike emner. 
• Undervisningen foregår på norsk.  

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på; 

• Praktisk-pedagogisk utdanning og/eller undervisningserfaring 
• Evne til og erfaring med undervisningssamarbeid 
• Faglig kompetanse og evt. vitenskapelig produksjon innen utviklingsstudier eller 

samfunnsgeografi 

Vi tilbyr: 

• Lønnstrinn X-X (xxx-xxx) 
• Et faglig stimulerende arbeidsmiljø 
• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
• Gode velferdsordninger 

Søknaden skal inneholde 

• Søknadsbrev 
• CV hvor karakterer er oppført 
• Vitnemål 
• Publikasjonsliste 



Vitenskapelige arbeider sendes ikke inn sammen med søknaden, men aktuelle søkere kan bli bedt 
om å ettersende arbeider. 

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle søkere kan bli bedt om å holde 
prøveforelesning. 

 

Andre opplysninger 

Se retningslinjer for ansettelse av førstelektor ved UiO. 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater 
m.m. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 
søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

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

 

Søknadsfrist: 

 X. XXX 2019 

 

Referansenummer:  

XXX/XXX 

 

Hjemmeside:  

http://www.sv.uio.no/ 

 

Kontaktpersoner:  

Undervisningsleder i samfunnsgeografi Jemima Garcia-Godos  

tlf: +47 XXXXXX  

Kontorsjef Inger-Lise Schwab  

tlf: +47 22 85 52 55 
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