UiT Norges arktiske universitet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst.
for lærerutdanning og pedagogikk

Universitetslektor i samfunnsfag(vikariat)
Stillingens tilhørighet
Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig ett års vikariat i 100 % stilling som universitetslektor i samfunsfag. Vikariatets periode er
1.8.2019-31.7.2020.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har campus i
Tromsø og Alta. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger.
Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker
hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning.
Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo
vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende utdanning.
Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT campus Tromsø.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde
Stillingen er i hovedsak tillagt undervisning, forskning- og utviklingsarbeid innenfor lektor-utdanning for 8. - 13. trinn og praktisk pedagogisk
utdanning (PPU).
Stillingen er tillagt fellesundervisning i samfunnsfagsdidaktikk og veiledningsoppgaver i samarbeid med praksisfeltet. Søkeren vil inngå i
tverrfaglige team som sammen jobber med undervisningsutvikling ved utdanningene.
Stillingens FoU-virksomhet skal være innrettet slik at den bidrar til forskningsbasert undervisning og i samarbeid med utdanningens studenter
og partnerskapsskoler.
Undervisning på instituttets øvrige studieprogram må påregnes.

Kvalifikasjonskrav
Det kreves minimum hovedfag/mastergrad i sosiologi eller samfunnsfag. Det kreves kompetanse i didaktikk på fagområdet. I tillegg til
undervisningserfaring fra grunnskolen eller videregående skole, er det ønskelig med undervisningserfaring fra samfunnsfagdidaktikk for lektor
8-13 og PPU.
Vi legger vekt på personlig egnethet.
Undervisningsspråket er norsk, og søkeren må beherske/ha et ferdighetsnivå i norsk eller annet skandinavisk språk på morsmålsnivå, både
skriftlig og muntlig.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)
Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk
mappe. Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved midlertidige tilsetting. Ved midlertidig tilsetting kan kravet fravikes etter konkret
vurdering i det enkelte tilfellet.
For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Vi kan tilby
et godt arbeidsmiljø
gode velferdsordninger
gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår
Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.
Som hovedprinsipp skal tilsatte i stillingskategorien universitetslektor bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til
andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien.
Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.
Universitetslektor lønnes etter statens regulativ i kode 1009.
Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.
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For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon
til søkere på stillinger ved UiT.

Slik søker du
I tillegg til søknad må du vedlegge:
CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
attesterte kopier av vitnemål og attester
liste over arbeider og publikasjoner
Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:
forfatter(e), arbeidets tittel
for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
Du må gi en beskrivelse av din vitenskapelige produksjon der du peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste
stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen.
Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Bedømmelse
Da dette er en midlertidig stilling med ønske om snarlig tilsetting, vil det bli gjennomført en forenklet bedømmelse til stillingen. Ved vurdering vil
det bli lagt større vekt på undervisningskompetansen enn FoU-kompetansen.
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for
stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kontaktpersoner
Studieleder Geir Gabrielsen, geir.gabrielsen@uit.no, telefon 77644766 og kontorsjef Chris Bull-Berg, chris.bull-berg@uit.no, telefon 77620901

Andre opplysninger
På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.
Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid,
deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.
Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal
eller etnisk bakgrunn.
Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger;
personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre 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.
Velkommen som søker!

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal
utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og
mellom UiT og samarbeidspartnere.
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