Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise
engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1100 ansatte og omlag 11 000 studenter trives godt og har stort faglig
utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Doktorgradsstipendiat i religion og/eller teologi
Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 3-årig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i religion
og/eller teologi. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsspesialisering i religion, etikk, historie og samfunn. Prosjektet skal ha en empirisk
komponent, og være samtidsorientert. Se mer om spesialiseringen her.
Stillingen lyses ut innen religionsforskning eller teologi, eventuelt i kombinasjon. Prosjekter om religiøse minoriteter og religiøst mangfold gis
prioritet under ellers like forhold.
Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse 01.05.16 eller etter avtale med fakultetet.
Den som tilsettes, må ha mastergrad/hovedfag innen religion, teologi eller samfunnsvitenskap. Erfaring med empiriske studier av religion er en
fordel. Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider
eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder
innenfor den gitte rammen.
Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat,
vitenskapelig assistent og spesialkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-4.
Stillingen er å anse som en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved
vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider
og dokumenterte utviklingsarbeider samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Alle disse momentene skal omtales og tillegges vekt i
den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Søkeren må beherske norsk
eller annet skandinavisk språk.
Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp i UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, spesialisering for
religion, etikk, historie og samfunn.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder
å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder
eller funksjonsevne.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkerne.
Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og
plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen.
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, ltr. 50. Fra lønnen går lovfestet innskudd (2 %) til Statens
Pensjonskasse.
Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring skal sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen".
Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:
CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
vitnemål med karakterer
masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
inntil 4 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave)
prosjektbeskrivelse
Det er søkers ansvar å sørge for at all dokumentasjon vedlegges den elektroniske søknaden, og at dette sendes innen søknadsfristen. Vi gjør
oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk
språk eller engelsk.
Søker må spesielt påse at dokumenter ikke er for store og at de er i et format som kan vedlegges elektronisk (PDF; PNG; JPEG; ODF, DOC).
Dokumenter som er for store, eller har et format som ikke aksepteres, vil ikke følge med i den videre søknadsbehandlingen. Søkere bes også
se til at ikke dokumenter legges inn mer enn én gang.
I henhold til offentlighetsloven § 25 annet ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte
at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.
Søknadsfrist: 1.12.15
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Søknadsfrist: 1.12.15
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder av ph.d.-utvalget Pål Repstad, tlf. 38 14 15 54, pal.repstad@uia.no, eller til instituttleder
Ingunn Folkestad Breistein, tlf. 38 14 19 35, ingunn.f.breistein@uia.no.
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