UiT Norges
arktiske
universitet
Institutt for reiseliv
og nordlige studier
UiT Norges arktiske universitet
Et av universitetets fakulteter, Finnmarksfakultetet, er lokalisert til Alta. Dette fakultetet består av tre
institutt fordelt på fagområdene reiseliv og nordlige studier, barnevern og sosialfag, samt idrettsfag.
Fakultetet har ca. 800 studenter og vel 90 ansatte, hvorav 25 er administrative stillinger. Alta har et
spennende bysamfunn med gode fasiliteter, varierte kulturtilbud og unike muligheter til å dyrke
friluftsaktiviteter. Alta har gode kommunikasjoner og stamflyplass med direkteruter bl.a. til Oslo,
Tromsø og videre i Finnmark.

Stipendiat i fag ”Natur, kultur, identitet” ved Finnmarksfakultet,
campus Alta
Søknadsfrist: 12.2.2015
Ref. 2014/5170
Tilsettingsperioden er 4 år.
Ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Finnmarksfakultetet er det fra
01.07.2015 ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor
(ph.d.).
Stipendiat er en utdanningsstilling, som har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som
mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter
ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og
doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.
Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.
forskrift finnes på følgende adresse: http://uit.no/forskning/art?p_document_id=336116&dim=179013
Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til:
Professor Kjell O. K. Olsen, tlf. 78 45 04 36, epost: kjell.o.olsen@uit.no
Fakultetsdirektør Rune Sundelin, tlf. 78 45 01 08,
epost: rune.sundelin@uit.no
Stillingens tilhørighet
Finnmarksfakultetet består av følgende institutt:
-Institutt for idrettshøgskolen
-Institutt for reiseliv og nordlige studier
-Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Det er etablert en tverrfaglig forskningsgruppe for de tre instituttene. Stillingen er tilknyttet de tre instituttene ved Finnmarksfakultetet og
forskningsgruppen Postkoloniale narrativer.
Finnmarksfakultetet arbeider med sikte på å etablere en egen ph.d.-utdanning, men den som tilsettes vil tilknyttes gjeldende ph.d.-program ved
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanninger (HSL).

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt og andre arbeidsoppgaver
Prosjektet skal med utgangspunkt i en forståelse av koloniale maktrelasjoner i fortid og/eller
nåtid i Nordområdene, studere relasjoner mellom ulike grupper og hvordan disse kommer til
uttrykk gjennom tilstedeværelse og samhandling i natur/omgivelser. Det vil især bli vektlagt
at prosjektet tar utgangspunkt i Nordområdenes natur/omgivelser og hvordan disse kan
forstås i forhold til ulike gruppers livskvalitet, ulikheter og kulturelle prosesser knyttet til
identitet.
Nordområdene er spesielle i en norsk sammenheng siden de er knyttet til distinkte globale
prosesser som i liten grad problematiseres i resten av landet. Dette gjelder ikke minst en
tydelig forståelse av koblingen til postkoloniale problemstillinger gjennom tilstedeværelsen
av en urbefolkning, men og en langvarig kulturell heterogenitet og ikke minst en nærhet til
Russland og en sterk tilkobling til de prosesser som er et resultat av en forsterket global
interesse for Arktis. Dette skaper et behov for:
• en bedre grunnleggende forståelse av maktrelasjoner i området, og hvordan disse er
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• en bedre grunnleggende forståelse av maktrelasjoner i området, og hvordan disse er
blitt og fortsatt er, formet i ulike kolonialiseringsprosesser
• en bedre forståelse for hvordan disse globale prosessene interagerer med lokale
forhold og skaper særegne former for ulikhet
• og hvordan slike prosesser lokalt kommer til uttrykk gjennom konkret tilstedeværelse
og samhandling i en natur/omgivelser som uttrykk for identitet, kulturell forskjell og
sosial tilknytning
Den tilsatte stipendiaten vil være knyttet opp mot forskningsgruppen Narrating the
Postcolonial North, men vil etter nærmere avtale ha sin organisatoriske tilknytning til enten
Institutt for barnevern- og sosialfag, Institutt for idrettsfag eller Institutt for reiseliv og
nordlige studier.
Kvalifikasjonskrav
Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d-program, jf. § 6 i ph.d.forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelskkunnskaper som
tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.
For stillingen kreves mastergrad i et samfunnsvitenskaplig eller humanistisk fag med bestått
karakter B eller bedre. Det kreves gode engelskkunnskaper.
Personlig egnethet skal tillegges vekt.
Aktuelle kandidater må påregne å møte til intervju.
Arbeidsbetingelser
Stilling for fire år: Normal tilsettingsperiode er fire år. ph.d.-studiet er normert til tre år. Det
fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver
for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.
Stillingen kan bli tillagt undervisning ved ett av de tre instituttene ut fra faglige
kvalifikasjoner.
Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017 (eller kode 1378).
Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.
Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt
på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av
• masteroppgaven eller tilsvarende
• eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og
• eventuell prosjektbeskrivelse, maks 5 sider
I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for
gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder
pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt
erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas
hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant
annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.
Slik søker du på stillingen
Søknaden sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.
Dette må følge med søknaden:
• Søknadsbrev
• CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
• Attesterte kopier av
- vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
- vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
- diploma supplement for avlagte grader
- dokumentasjon for engelskkunnskaper
- attester
- eventuell prosjektbeskrivelse
• Liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
Forfatter(e), arbeidets tittel
For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
For publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.
Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til
søknaden.
Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt overnevnte søknadsdokumenter.
Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.
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Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges
arktiske universitet og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat
Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske
beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.
Generelt for stillinger ved UiT Norges arktiske universitet, Finnmarksfakultetet Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av
studiegjeld til Statens lånekasse med maks. kr 25 000 pr år.
Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk
bakgrunn.
Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.
Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger;
personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven
§ 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal
offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.
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