Førsteamanuensis i Europastudier
Om stillingen
Det utlyses herved en 100 % stilling som førsteamanuensis i Europastudier. Stillingen er knyttet til programmet i Europastudier ved Institutt for
historiske studier (IHS), Det humanistiske fakultet, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, Norge
(https://www.ntnu.edu/ihs). Stillingen har arbeidssted i Trondheim.
Stillingen rapporterer til instituttleder ved Institutt for historiske studier.

Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes vil hovedsakelig undervise og veilede i eksisterende emner i bachelorprogrammet i Europastudier, og det internasjonale
masterprogrammet i Europastudier. Det forventes at den som tilsettes vil veilede bachelor- og masteroppgaver i programmene. I tillegg
forventes det at den som tilsettes kan undervise og veilede i andre program ved IHS ved behov. Emnene i masterprogrammet i Europastudier
undervises utelukkende på engelsk. Undervisnings- og veiledningsspråket i bachelorprogrammet er både norsk og engelsk. Den som tilsettes
vil også måtte påregne å utføre administrative oppgaver knyttet til programmene og IHS.
Den som tilsettes må være en aktiv forsker, som vil samarbeide med kolleger for å utvikle forskning i Europastudier ved NTNU, som vil initiere
og lede prosjekter, og delta i European Studies Research Cluster. Evne og vilje til å bidra til forskning i den tverrfaglige forskergruppen “Trust in
European Governance” vil være en fordel.

Kvalifikasjonskrav
Den som tilsettes må oppfylle følgende kvalifikasjonskrav:
Ha doktorgrad i Europastudier, samtidshistorie, statsvitenskap, eller et annet relevant fagfelt.
Kunne dokumentere ekspertise i et eller flere områder innen Europastudier etter 1945.
Ha en sterk forskningsprofil med internasjonale publikasjoner i fagfeltet.
Beherske engelsk flytende.
Kvalifikasjoner som vil kunne tillegges vekt:
Undervisningserfaring fra universitetsnivå.
Kunne bruke norsk eller et annet skandinavisk språk. Nytilsatte som ikke kan bruke et skandinavisk språk flytende forventes å ta
emnene «Norwegian for Foreigners» som blir holdt av Institutt for språk og litteratur ved Det humanistiske fakultet. Det forventes at man
kan bruke norsk tilsvarende nivå tre i dette emnet innen tre år etter tilsetting.
I vurderingen av søkerne vil det bli lagt spesiell vekt på pedagogiske kompetanse og undervisningserfaring, i tillegg til prestasjoner innen
forskning. Dokumentasjon av vellykket forskningssamarbeid og suksess med tildeling av ekstern finansiering er sentrale vurderingskriteria.
Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse, og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent
pedagogisk utviklingsprogram i løpet av to år etter tiltredelse. NTNU tilbyr slik utdanning.
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.

Personlige egenskaper
Den som tilsettes må være villig til å arbeide tverrfaglig, både hva angår forskning og undervisning. Søkerne inviteres til å beskrive hvordan og i
hvilken grad deres arbeid er tverrfaglig i søknadsbrevet.
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et ambisiøst, dynamisk, kollegialt og internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø. Programmet i Europastudier er Norges eneste
tverrfaglige studieprogram som har både et treårs bachelorprogram og et toårig (internasjonalt) masterprogram i Europastudier. Tverrfaglig
forskning og utdanning er sentrale karakteristika ved programmene i Europastudier.
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
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Lønn og vilkår
Stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) lønnes normalt fra brutto fra kr 544.400,- - kr 607.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og
ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse,
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.
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.
Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Om søknaden
Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene skal sendes elektronisk via Jobbnorge. Søknader som ikke er sendt gjennom
Jobbnorge, som kommer etter søknadsfristen eller er ufullstendige vil ikke komme i betraktning.
Søknaden må inneholde:
Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen, og hvordan hun/han kan bidra i undervisningen og
forskningen innenfor Europastudieprogrammet
CV, som inneholder informasjon om utdanning, arbeidserfaring, undervisning, forskning og annen relevant arbeidserfaring. I tillegg ber
vi om kontaktinformasjon til tre referansepersoner.
Fullstendig publikasjonsliste
En beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som søker anser mest betydningsfulle/relevante for stillingen, og som søker
spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen. Denne beskrivelsen bør inneholde de fem arbeidene som det er referert til under, men
ikke nødvendigvis være begrenset til disse fem arbeidene.
Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske
kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")
attester og vitnemål
annen relevant informasjon
Prosess:
Søker skal IKKE legge ved vitenskapelige arbeider til søknaden. Etter søknadsfristen vil noen av søkerne bli innstilt til videre vurdering. Alle
som har søkt, vil få beskjed om de blir innstilt eller ikke.
Søkere som blir innstilt, blir invitert til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider som ansees som viktige for den sakkyndige komiteens
evaluering av de nødvendige kvalifikasjonene. Det vil være anledning til å sende inn inntil fem utvalgte vitenskapelige arbeider, totalt til
sammen maks 250 sider (trykte eller utrykte), som søkeren ønsker vurdert ved bedømmelsen. Det er anledning til å sende inn utdrag fra
arbeider. Disse sendes elektronisk på e-post til Hege Kissten, hege.kissten@ntnu.no. Merk e-posten HF 19-014.
De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Generell informasjon
Jobbe ved NTNU
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.
Spørsmål om stillingen kan rettes til programleder for Europastudier, førsteamanuensis Carine Germond epost: carine.germond@ntnu.no
Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet; Hege Kissten, e-post:
hege.kissten@ntnu.no
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no innen 15.08.2019

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: 170789, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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