Stipendiat i pedagogikk
Om stillingen
Ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i pedagogikk for en periode på fire år,
med et års pliktarbeid. Stillingen er knyttet til phd-programmet i Pedagogikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet
står som arbeidsgiver.
Den utlyste stipendiatstillingen omhandler forskning knyttet til folkehelse og livsmestring. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglige tema i
skolen er ment å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.
Stipendiaten vil ta del i forskningsgruppene «Livet i skolen» og «AGENCY», og stipendiatens forskning må kunne kobles til tema som er av
relevans for forskningsgruppene.
Et mål for forskningen til gruppen Livet i skolen har vært å undersøke elevers opplevelse av det sosiale og faglige miljøet i skolen. Gruppen
AGENCY forstår human agency som menneskers evne til å ta styring i eget liv, og noe som utgjør en helsefremmende ressurs som alle
mennesker kan utvikle. Begge forskningsgruppene er opptatt av å få frem elevenes stemme og belyse lærernes holdninger.
Forskningsgruppene har gjennomført flere større studier av grunnskolen og videregående opplæring som arenaer for læring, oppvekst og
sosialisering.
Forskergruppene gjennomfører både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Se nettsidene til forskningsgruppene for mer informasjon:
https://www.ntnu.no/ipl/livet-i-skolen og https://www.ntnu.no/ipl/agency.
Vi vil legge til rette for at stipendiaten får mulighet til å utvikle sitt eget prosjekt innen tematikken folkehelse og livsmestring. Det kan være
aktuelt å studere områder av betydning for elevenes livsmestring (som fysisk og psykisk helse, levevaner, sosiale relasjoner, ulike strategier for
å håndtere tanker og følelser, stress og press mm), eller orientere sin forskning mot elevers og læreres erfaringer med og holdninger til
folkehelse og livsmestring som tematikk, eller orientere seg mer konseptuelt til begrepene folkehelse og livsmestring og ha et fokus på hvordan
skoler kan ivareta det nye tverrfaglige temaet.

Arbeidsoppgaver
•
•
•

Doktorgradsutdanning
Undervisning og veiledning i pedagogikk (1 års pliktarbeid)
Ta del i forskningsgruppene Livet i skolen og AGENCY

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 pedagogikk eller tilsvarende samfunnsvitenskapelig 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.
Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår 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

Personlige egenskaper
Vi ønsker en person som:
• arbeider selvstendig
• har høy grad av samarbeidsevner
• har interesse for folkehelse og livsmestring i skolen
• er motivert for å bidra til et godt arbeidsmiljø
• behersker norsk
Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, prosjektbeskrivelse, personlig egnethet, samt motivasjon for
stillingen.

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

Lønn og vilkår
Stillingen som stipendiat kode 1017, lønnes med minimum brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Lønnen er justert
etter lønnsoppgjøret 2019, og gis med forbehold om godkjenning i Stortinget. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til egnet ph.d.-program. 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.
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 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 professor Vegard Johansen, tlf. +47 90743388 epost vegard.johansen@ntnu.no. Spørsmål om
rekrutteringsprosessen kan rettes til seniorkonsulent Astrid Irene Øie, tlf. + 47 73590495, epost astrid.oie@ntnu.no.
Om søknaden:
Søknaden må inneholde informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon for å gjennomføre ph.d-prosjektet. Det kreves at søker skisserer en
beskrivelse av et mulig doktorgradsarbeid, og her vil stipendiaten ha mulighet til å legge opp til kvalitative studier, kvantitative studier, mixedmethods og teoretiske studier. For eventuelle kvantitative studier vil stipendiaten få mulighet til å anvende surveydata fra forsknings-prosjektene
«Livet i skolen» (LiS) og «Folkehelse og livsmestring i skolen» (FoL). I LiS fulgte man elever fra Trøndelag fra de gikk i 10. klasse og gjennom
deres tre år i videregående opplæring. I FoL undersøkes læreres holdninger til og tanker omkring folkehelse og livsmestring som tverrfaglig
tematikk i skolen.
Følgende skal legges ved søknaden i jobbnorge.no:
Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (eksklusive litteraturliste). I denne beskrivelsen skal søkeren presentere bakgrunnen for valg av
tema, teoretiske perspektiver, aktuelle forskningsspørsmål og metode(r) som tenkes brukt i prosjektet, samt en publiserings- og
formidlingsplan. En skisse over fremdriftsplan for opplæringsdelen og fullføringen av doktorgraden skal også inngå. Beskrivelsen kan
skrives på norsk, svensk eller engelsk.
CV, inkludert eventuelle publikasjoner ut over masteravhandlingen
Vitnemål og attester fra tidligere relevante arbeidsforhold
Masteravhandling (digital versjon)
Kontaktinformasjon til 2-3 relevante referanser
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.
Prosjektbeskrivelsen vil utgjøre hovedgrunnlaget for vurderingen av søkeren, sammen med annen dokumentasjon av vitenskapelige
kvalifikasjoner.
For søkere som blir vurdert som aktuelle for ansettelse, vil det bli innhentet referanser og gjennomført intervju.
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-357.
Søknadsfrist: 30.08.2019.

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 pedagogikk og livslang læring
Vi utvikler kunnskap om lærings- og dannelsesprosesser mellom menneske, miljø og samfunn - i en verden der raske endringer krever stadige
omstillinger. Forskningen og undervisningen vår omfatter temaer som barndom, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv, og vårt
tverrfaglige miljø har røtter i både samfunns- og utdanningsvitenskap. Institutt for pedagogikk og livslang læring er ett av sju institutter ved
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
Jobbnorge-ID: 172865, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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