Stipendiat i KRLE/RE-didaktikk
Om stillingen
Vi har ledig stilling som stipendiat i KRLE/RE-didaktikk for en periode på fire år, med pliktarbeid.
Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Utforskende arbeidsmåter i religions- og livssynsfaget: Fra forskningsmetoder til
undervisningspraksis i KRLE/RE». Prosjektet skal bidra til utvikling av kunnskap om hvordan elever/studenter kan dra nytte av
forskningsmetoder i sin utforskning av religion, livssyn, etikk og filosofi på ulike nivå i utdanningsløpet.
Prosjektet inngår i arbeidet til forskergruppen NTNU RE Research Group (REReG, se: https://www.ntnu.no/ilu/re-research-group) og er relevant
for praksis i skole og lærerutdanning fordi det knytter an til fagfornyelsen, og fordi det tematiserer sentrale epistemologiske, ontologiske og
etiske spørsmål av betydning for undervisning i faget. Stipendiatstillingen kan rette oppmerksomhet mot det teoretiske grunnlaget for didaktisk
bruk av forskning og/eller empirisk utprøving av dette.
Prosjektet har som mål:
å bidra med forskningsbasert kunnskap om skolens tilrettelegging for elevenes utforskning av religioner og livssyn, filosofi og etikk,
å utvikle den fagdidaktiske praksisen og den fagdidaktiske teorien på dette feltet i skole og lærerutdanning,
og planmessig integrere dette i KRLE/RE-lærerutdanningen ved NTNU og i religionsdidaktiske miljøer nasjonalt og internasjonalt.
REReG omfatter i dag flere prosjekter som bidrar til å utvikle det forskningsbaserte grunnlaget for undervisning og læring i KRLE/RE

Arbeidsoppgaver
Arbeid med prosjektet «Utforskende arbeidsmåter i religions- og livssynsfaget: Fra forskningsmetoder til undervisningspraksis i
KRLE/RE»
Undervisning og praksisoppfølging knyttet til lærerutdanningens studietilbud innen KRLE.
Arbeid med videreutvikling av fagområdet, emneplaner og undervisning.
Administrative oppgaver.
Faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatte

Kvalifikasjonskrav
Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad
(tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i religionsvitenskap, teologi, kristendomskunnskap, filosofi, etikk eller tilsvarende
kompetanse som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et
like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet
til en ph.d.-utdanning.
Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle
kriterier for stillingen.
Andre krav:
Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende muntlig og skriftlig, i tillegg til å beherske engelsk muntlig og skriftlig.
Det er ønskelig at søkere har undervisningserfaring fra lærerutdanning og eventuelt også det skoleslaget/utdanningsnivået som danner
utgangspunkt for det skisserte prosjektet.
Det er ønskelig at søkere har erfaring med skole/utdanningsforskning.

Personlige egenskaper
nysgjerrig og utforskende
selvstendig og modig
løsnings- og samarbeidsorientert
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring 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
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Lønn og vilkår
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 449 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet
innskudd til Statens Pensjonskasse.
Ansettelsesperioden er 4 år med pliktarbeid. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-program innen Utdanningsvitenskap Fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning (https://www.ntnu.no/studier/phuv/larerprofesjon-og-skoleforskning ). Som stipendiat forplikter du
deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til
ph.d.-studiet innen tre måneder.
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet

Generell informasjon
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 prosjektleder Camilla Stabel Jørgensen tlf: 73559854, e-post: camilla.jorgensen@ntnu.no og seksjonsleder
Gunnar Grut tlf 73412437, e-post: gunnar.grut@ntnu.no.
Spørsmål vedr. søknadsprosessen kan rettes til seniorkonsulent HR Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no.
Om søknaden:
Med søknaden skal det følge en beskrivelse av et planlagt doktorgradsprosjekt med et omfang på 6-10 A4-sider, som viser hvordan
stipendiaten innen engasjementsperioden vil bidra til å oppfylle prosjektets mål. I beskrivelsen skal søkeren presentere forskningsspørsmål og
forskningsdesign, forankre studien i relevant teori, skissere aktuelle forskningsmetoder og foreslå en framdriftsplan for prosjektet. Skissen vil
utgjøre hovedgrunnlaget for vurderingen av søknadene, sammen med eksamensresultater, ev. også tidligere forskningserfaring og
publikasjoner.
Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt
hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort
redegjørelse for sin medvirkning.
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og
vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: SU-340.
Søknadsfrist: 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.
Institutt for lærerutdanning
Vi har et fullverdig utdanningstilbud
for grunnskole og videregående opplæring. Et faglig sterkt og inkluderende kollegium retter forskning og kunstnerisk virksomhet mot læring,
utdanning og skoleutvikling. Institutt for lærerutdanning er ett av instituttene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
Jobbnorge-ID: 171509, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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