NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Professor i anvendt språkvitenskap innenfor
sakprosa i arbeidsliv og høyere utdanning ved
SEFAK
Det lyses ut et professorat (evt. kvalifiseringsstilling) innenfor sakprosa ved NTNUs Institutt for språk og litteratur. Stillingen vil være knyttet til
NTNUs Senter for faglig kommunikasjon i arbeidsliv og høyere utdanning (SEFAK) og instituttets Seksjon for anvendt språkvitenskap.
Institutt for språk og litteratur (ISL) er en del av Det humanistiske fakultet, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har i overkant av 80 fast
vitenskapelig ansatte og ca. 25 stipendiater som forsker og underviser i bl.a. allmenn litteraturvitenskap, anvendt språkvitenskap, engelsk,
fransk, tysk, nordistikk, lingvistikk, fonetikk og kulturhistorie. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og står ansvarlig for flere større
forskningsprosjekter. Mer informasjon om instituttets fagprofil, ledelse og ansatte finnes på http://www.ntnu.no/isl.
ISL arbeider for tiden med å etablere NTNUs nye Senter for faglig kommunikasjon i arbeidsliv og høyere utdanning (SEFAK). Senteret vil i
starten (fra 2017) ha tre vitenskapelige stillinger, inklusive den utlyste stillingen. SEFAK vil ha fokus på de kommunikasjonsfaglige utfordringene
som følger av
tverrfaglig virksomhet i organisatoriske og institusjonelle sammenhenger
institusjonelt samfunnsansvar - overfor virksomheter, myndigheter og allmennhet
internasjonal kommunikasjon, særlig på engelsk
Senterets kjerneoppgave vil være å utvikle og formidle forskningsbasert kompetanse om faglig kommunikasjon, skriftlig som muntlig.
Fagskriving og skriveveiledning vil inngå som en naturlig del av senterets virksomhet. SEFAK vil også være et virtuelt senter hvor en av
oppgavene blir formidling og synliggjøring gjennom å utvikle relevante nettressurser.
Seksjon for anvendt språkvitenskap har i dag 7,5 faste vitenskapelige stillinger. Miljøet har to tverrfaglige forskergrupper, 10 ph.d.-kandidater og
to postdoktorstipendiater. Miljøet er siden 2015 vertskap for det nordiske ph.d.-tilbudet NORDPAL (se https://www.ntnu.edu/nordpal).
Anvendt språkvitenskap har fokus på kommunikasjonsutfordringer knyttet til profesjonelle praksiser, herunder sakprosa i arbeidsliv og høyere
utdanning. Slike utfordringer betinger tverrfaglige tilnærmingsmåter, i grenseflater mellom humaniora og for eksempel samfunnsvitenskap,
medisin eller teknologi. Utfordringene forutsetter også tett og varig kontakt med praktikere i ulike profesjoner. Derfor har seksjonen bred kontakt
med andre fag, fakulteter, institusjoner og bedrifter. Utdypende beskrivelse av seksjonens virksomhet, nettverk og forskergrupper kan fås ved
henvendelse.
Professoratet fullfinansieres i tre år av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), som del av foreningens satsing på å gjøre studiet
av norsk sakprosa til en viktig nasjonal forsknings- og undervisningsoppgave på universitetsnivå. Den som tilsettes, skal inngå i nettverk med
de andre professoratene på feltet.
Arbeidsoppgaver i stillingen
Du som tilsettes vil ha ansvar for forsknings- og utviklingsarbeidet på ditt fagfelt. Det forventes at du
skal lede og initiere forskning om sakprosa i arbeidsliv og høyere utdanning,
drive forskerveiledning og skriveveiledning
arbeide aktivt for å etablere eksternfinansierte forskningsprosjekter.
Du forventes også å
bidra i undervisningen innenfor relevante studietilbud i den til enhver tid eksisterende studieporteføljen. Seksjonen er opptatt av
praksisnær og problembasert undervisning, i dialog med studentene. Den som tilsettes, bør vise engasjement og initiativ for dette.
delta i eksamensarbeid og utføre administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.
Kvalifikasjonskrav
Du som tilsettes, må dokumentere meget gode vitenskapelige kvalifikasjoner på feltet sakprosa, med doktorgrad i anvendt språkvitenskap eller
tilsvarende, og med vekt på norsk forskningsmateriale. Videre må du dokumentere
ledelse/deltaking i prosjekter, nettverk og nettverksbygging
tverrfaglig virksomhet
basiskompetanse og erfaring innenfor pedagogisk virksomhet og formidling
personlig egnethet og motivasjon for stillingen
meget gode kunnskaper og ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt hovedvekt på de innsendte arbeidenes kvalitet. I tillegg vil det bli lagt vekt på ledelse og deltaking i
forskningsprosjekter og nettverk, tverrfaglig erfaring, pedagogiske kvalifikasjoner, undervisning og annen formidling, evne til samarbeid og
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personlig egnethet.
Dersom ingen søkere vurderes som kvalifisert for professoratet, kan en søker tilsettes som førsteamanuensis på åremål, med sikte på
kvalifisering til professoropprykk.
Lønn og formelle bestemmelser
Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå
godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.
Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Språkferdigheter må kunne dokumenteres. Det kan også bli
aktuelt å undervise på engelsk.
De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.
Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak
vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.
Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk
bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.
Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir
imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.
Lønnsvilkår i professorstilling: Professor, stillingskode 1013, lønnstrinn 69-101, brutto fra kr. 602.500,- til kr. 1.255.200,- per år.
Lønnsvilkår ved kvalifiseringsstilling: Førsteamanuensis, stillingskode 1011, lønnes etter hovedtariffavtalen i staten, lønnsramme 24, lønnstrinn
57-77, brutto fra kr 483.400,- til kr 711.500,- per år.
Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk via denne siden og merkes HF 16-020. Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge eller som kommer
etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.
Søknaden må inneholde informasjon om utdanning, tidligere arbeidserfaring, vitnemål og attester.
Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers
pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetet, tlf. nr. 73 59 81 67, eller på
nettadressen:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
Søknaden skal sendes elektronisk via denne siden og merkes HF 16-020.
NB! Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.
Sammen med den elektroniske søknaden i Jobbnorge, vedlegges
CV,
liste over pedagogiske kvalifikasjoner, og
liste over dine vitenskapelige arbeider med beskrivelse av hvor de er publisert
beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene som du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under
evalueringen
Søkeren må innen søknadsfristens utløp i tillegg sende inn 15 (utvalgte) vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som ønskes
vurdert ved bedømmelsen. Disse sendes elektronisk på epost til Hege Kissten: hege.kissten@ntnu.no , med referanse til den elektroniske
søknaden sendt i Jobbnorge, og merkes med stillingsnummeret HF 16-020
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en
kort redegjørelse for sin medvirkning.
Mer informasjon
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, vennligst kontakt professor Lars Evensen, tel. +47 73596546
eller instituttleder professor Annlaug Bjørsnøs, tel. +47 73596514 , e-post: annlaug.bjorsnos@ntnu.no.

, e-post: lars.evensen@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/rådgiver ved Det humanistiske fakultet; Hege Kissten, tlf
+47 73 59 76 84 , e-post: hege.kissten@ntnu.no
Søknadsfrist 19.06.2016
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