Stipendiat i klinisk voksenpsykologi
Om stillingen
Vi har ledig stilling som stipendiat i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for psykologi.
Ansettelsen er for 4 år med 25% pliktarbeid, hvor primæroppgaver det ene året er undervisning og veiledning.
Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.dprogram ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver. Arbeidssted vil være Institutt for psykologi.
Stillingen som stipendiat vil være knyttet til prosjektet Kvalitet i primær- og spesialisthelsetjenesten for psykiske lidelser: Pasienttilfredshet og
behandlingsutfall ved Nidaros DPS og Trondheim kommune under ledelse av førsteamanuensis Audun Havnen.
Prosjektet har to overordnede målsettinger:
Etablere kvalitetsregister for å kartlegge endring i symptom, funksjon, livskvalitet og brukertilfredshet.
Anvende kvalitetsregisteret som grunnlag for forskning på faktorer knyttet til godt pasientutbytte.
Kunnskapen som innhentes fra prosjektet vil brukes for å forbedre helsetjenestene.

Arbeidsoppgaver
Gjennomføre datainnsamling og statistiske analyser
Skrive vitenskapelige artikler
Undervisning og veiledning ved Institutt for psykologi

Kvalifikasjonskrav
Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført
cand.psychol./hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i psykologi eller tilsvarende utdanning 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.
Interesse for klinisk psykologi og nevropsykologisk testing er en fordel.
-----------------Vi viser til Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat 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.
Andre krav som vil vektlegges i vurdering av søkere:
Dokumentert erfaring med analyser av kvantitative data
Dokumentert forskningsrelevant erfaring og publikasjoner
Anbefalinger/referanser
Engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Stipendiaten vil ha et særlig ansvar for kontakt og oppfølging av enheter ved Nidaros DPS og kommunale instanser. Gode organisatoriske
evner samt gode kommunikasjonsferdigheter er derfor vesentlig, inkludert å beherske norsk.

Personlige egenskaper
Evne til å arbeide selvstendig
Systematisk og løsningsorientert
Gode samarbeidsevner
Motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

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

Lønn og vilkår
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet, og med forbehold om at
Stortinget godkjenner årets lønnsoppgjør. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsesperioden er 4 år med pliktarbeid. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen samfunnsvitenskap med
fagretning psykologi. 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 PhD-studiet innen tre måneder.
Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.
----------------------------•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
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.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Audun Havnen, telefon 99455923, epost
audun.havnen@ntnu.no eller til førsteamanuensis Stian Solem, telefon 73550493, epost stian.solem@ntnu.no.
Om søknaden:
Sammen med søknaden vedlegges:
CV, attester og vitnemål
Vitenskapelig arbeid og anbefalingsbrev/referanser
Utvidet motivasjonsbrev (maksimalt to sider) som viser søkerens motivasjon, spesifikke bakgrunn og potensiale for stillingen
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.
Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli tatt hensyn
til i evalueringen. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med
referansenummer: SU-344.
------------------

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 psykologi
Vår forskning og undervisning er bygget opp rundt fem perspektiver: biologisk, kognitiv, sosial-, personlighets- og utviklingspsykologi. Vi tilbyr
profesjonsstudium i psykologi og studier innenfor læring og arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi har også tre poliklinikker der vi behandler
pasienter som en del av profesjonsutdanningen. Institutt for psykologi er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og
utdanningsvitenskap.
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