Universitetslektor i spansk kulturkunnskap
Om stillingen
Ved Institutt for språk og litteratur (ISL), seksjon for spansk, NTNU er det ledig 100% fast stilling som universitetslektor i spansk med vekt på
kulturkunnskap.
Seksjon for spansk har per i dag tre ansatte som underviser og forsker innen språk, litteratur og kulturkunnskap - de tre disiplinene som
tradisjonelt er knyttet til studier av fremmedspråk ved norske universiteter og høgskoler. Vi tilbyr årsstudium og bachelor i spansk med
fordypning innen disse disiplinene. Fokusområder for seksjonen er tverrfaglighet og interesse for samtiden, forstått som det 20. og 21.
århundret. Vi er opptatt av variert undervisning og god kontakt mellom studenter og faglærere. All undervisning foregår på spansk.

Arbeidsoppgaver
Undervisning, veiledning og vurderingsarbeid etter gjeldende studieplan, hovedsakelig innen kulturkunnskap
Faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver
Videreutvikling av studieporteføljen på spansk og rekruttering av studenter
Deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)
Undervisning hovedsakelig innenfor kulturkunnskap, men også innenfor de andre to disiplinene ved behov

Kvalifikasjonskrav
Mastergrad eller tilsvarende i spansk, fortrinnsvis med fordypning innen spanskspråklig kulturkunnskap eller historie
Relevant undervisningserfaring på universitetsnivå innen fagfeltet og/eller forskningskvalifikasjoner innen spanskspråklig
kulturkunnskap utover master- eller hovedfagsnivå
Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i spansk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (eventuelt annet skandinavisk
språk) og engelsk
Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert. Dersom dette ikke
kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU
tilbyr kvalifiserende kurs.
Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen. NTNU forplikter seg til å
følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.
Ønskede kvalifikasjoner og faglig orientering
I tillegg til kompetansekrav innenfor kulturkunnskap, vil kompetanse innen de andre to disiplinene være et fortrinn
Interesse for både Spania og Latin-Amerika i FoU og undervisning
Interesse for og erfaring med å bygge faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt
Evne til å holde seg oppdatert og utvikle seg videre innen fagområdet spanskspråklig kulturkunnskap
Fokus på det 20. eller 21. århundret i FoU og undervisning
Erfaring med variert, forskningsbasert og studentaktiv undervisning

Personlige egenskaper
Interesse for og evne til å inspirere studenter
Gode samarbeidsevner
Interesse for og evne til å utvikle studieporteføljen i spansk ved NTNU
Interesse for å arrangere og delta på faglige arrangementer for studenter og ansatte
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
Ved vurdering av søkerne, skal det legges vekt på utdanning, FoU- og undervisningserfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for
stillingen.

Vi tilbyr
spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår
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Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 421.700,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr
464.800,- til 524.200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
Arbeidssted er Institutt for språk og litteratur, NTNU Dragvoll. Det er en forutsetning at den som ansettes er tilgjengelig for instituttet på daglig
basis.
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon
Søknad
Søknad med CV, liste over publiserte og upubliserte vitenskapelige arbeider, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no.
Søknaden merkes med referansenummer: HF 19-006.
De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og pedagogisk prøve.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne Karine Kleveland, anne.karine.kleveland@ntnu.no, tlf. 73596778.
Søknadsfrist: 11.08.2019

NTNU - kunnskap for en bedre verden
NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Det humanistiske fakultet
Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og er Norges nest største humaniora-fakultet
målt i antall studenter. Vi vil utvikle ledende fagmiljøer innenfor handlingsrettet humaniora, og nytenkende og utforskende undervisning.
Fakultetet består av seks institutter og en fakultetsadministrasjon.
Jobbnorge-ID: 169502, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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