Stipendiat innen sosiologi/statsvitenskap
Om stillingen
Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat for en periode på 3 år. Stillingen kan bli tillagt
arbeidsplikt og forlenget med inntil ett år.
Stillingen er ikke bundet opp til et spesielt forskningsområde, men skal være knyttet til instituttets strategiske satsingsområder innen forskning.
Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeid, organisasjon og mobilitet
Energi, miljø og bærekraftig utvikling
Governance, offentlig politikk og administrasjon
Idrett og fysisk aktivitet
Internasjonale konflikter, samarbeid og maktbruk
Komparativ politikk, politiske systemer og utviklingsmønstre
Lokal og regional samfunnsutvikling
Politisk atferd og politisk kommunikasjon
Politisk økonomi
Teknologi og samfunn
Velferd og ulikhet

Arbeidsoppgaver
Ph.d. kandidaten skal gjøre forskning innenfor de strategiske satsingsområder for forskning på Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Det er ønskelig at kandidaten deltar i internasjonale aktiviteter, blant annet gjennom lengre forskningsopphold på
undervisningsinstitusjoner i utlandet.
Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt og forlenget med inntil ett år. Det er forventet at Ph.d. kandidaten bidrar til undervisning innen
instituttets fagområder som del av denne arbeidsplikten.

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 statsvitenskap, sosiologi, eller annet relevant fagområde som f.eks idrettsvitenskap
med en tydelig samfunnsfaglig profil 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 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:
Skisse til Ph.d. prosjekt (ca 5 sider)
1-2 år relevant forskningserfaring, som publikasjon og deltakelse i forskningsprosjekt er en fordel
Publiseringserfaring på norsk og engelsk vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper som selvstendig, strukturert, initiativrik, samarbeidsvillig, og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli
tillagt vekt.
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 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet
innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsesperioden er 3 år. Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med inntil et år. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til
ph.d.-program i samfunnsvitenskap, med spesialisering i sosiologi eller statsvitenskap. 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.
----------------------------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. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg i Trondheim
slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

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 instituttleder Toril Aalberg pr e-post: toril.aalberg@ntnu.no
Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til førstekonsulent HR Marie Kristiansen, marie.kristiansen@ntnu.no
Om søknaden:
Sammen med søknaden vedlegges
•
•
•

En prosjektskisse på inntil 5 sider. Denne må godkjennes seinest 6 måneder etter ansettelse i stillingen.
CV, attester og vitnemål
Publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

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, attester og publikasjoner sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med
bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: SU-358
Søknadsfrist: 02.09.2019
------------------

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 sosiologi og statsvitenskap
Vi driver forskning, undervisning og formidling innenfor fagområdene sosiologi, statsvitenskap, medier, kommunikasjon og
informasjonsteknologi, og idrettsvitenskap. Instituttet tilbyr lektorutdanning i samfunnsfag og i kroppsøving og idrettsfag. Som et
samfunnsvitenskapelig institutt har vi en særskilt forpliktelse til å bidra i den offentlig debatten om viktige samfunnsspørsmål. Institutt for
sosiologi og statsvitenskap er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
Jobbnorge-ID: 173074, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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