Stipendiat i dobbelkompetanse i klinisk psykologi
Om stillingen
Ved Institutt for psykologi er det ledig fem stipendiatstillinger i klinisk psykologi knyttet til «Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi» i et
samarbeid med St. Olavs Hospital.
«Prosjekt dobbeltkompetanse i psykologi» er et rekrutteringsprosjekt for stillinger som krever dobbelkompetanse innen psykologi. Med
dobbelkompetanse menes dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist innen kliniske
områder i regi av Norsk Psykologforening). Prosjektet startet i 2004 og Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrev for 2012 til de fire
involverte universitetene vist til at stipendiatstillinger øremerket dobbelkompetanseutdanning i psykologi fremdeles skal brukes innen dette
området, og at aktiviteten videreføres på samme nivå. Finansieringen av den kliniske delen av rekrutteringsstillingene skjer nå ut fra regionale
samarbeidsavtaler med de aktuelle psykologiske fagmiljøene og de aktuelle helseforetakene.
Disse stillingene består av to selvstendige deler: en stipendiatperiode på 3 år, og en spesialistkandidatperiode på 4 år. Ansettelse i
stipendiatstillingene gir forskningskompetanse og skjer med NTNU som arbeidsgiver, og ansettelse i spesialistkandidatstillinger skjer med St.
Olavs Hospital som arbeidsgiver. Stipendiatstillingene er knyttet til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap med fagretning i psykologi ved
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og fakultetet står som arbeidsgiver. Arbeidssted for stipendiatperioden vil være ved Institutt
for psykologi.

Arbeidsområder
De fem ledige stillingene fordeler seg som følger:
2 stillinger innen klinisk barne- og ungdomspsykologi
2 stillinger innen klinisk voksenpsykologi
1 stilling innen klinisk nevropsykologi
Det vil bli lagt vekt på tematisk nærhet mellom forskningsprosjekt og klinisk spesialisering.

Kvalifikasjonskrav
Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. For stillingen kreves fullført Cand.psychol. som gir
autorisasjon som psykolog i Norge, med sterk faglig bakgrunn 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 PhD. -utdanning gjennom senere forskningsarbeid eller i prosjektbeskrivelsen.
I samsvar med planen for dobbeltkompetanseprosjektet vil søkere som har fullført mer enn to år av spesialistopplæring på tidspunktet for
utlysning ikke være aktuelle.
Det åpnes for at de som er kvalifisert til stillingen ved ansettelsestidspunkt, og hvor sensur på hovedoppgave foreligger pr 31.mars, kan søke
og vurderes til stillingene.
-----------------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.
Søknaden skal inneholde en plan for gjennomføring av forskerutdanning i henhold til retningslinjer for opptak til doktorgradsprogrammet i
samfunnsvitenskap med fagretning psykologi. Planen skal omfatte en prosjektbeskrivelse, veilederavtale og beskrivelse av hvilket forskermiljø/
forskningsgruppe hvor doktorgradsarbeidet skal utføres. Prosjektbeskrivelsen skal ha en klar forankring i klinisk psykologi og være knyttet til
forskningsmiljøer ved Institutt for psykologi.
Ved vurderingen av søknaden vil tilknytning til kliniske forskningsmiljøer bli tillagt vekt. Det er ønskelig at søknaden utformes i samarbeid med
forskermiljø/veileder. Du må selv kontakte potensiell veileder ved Institutt for psykologi - som også skal argumentere for prosjektet og dets
gjennomførbarhet. Institutt for psykologi vil være behjelpelig med å formidle kontakt.
Spesialistutdanningen skjer innen St. Olavs Hospital i stilling som spesialistkandidat. Det skal legges frem en plan for spesialistutdanningen
som presiserer hvilken spesialitet/hvilket fordypningsområde som er siktemålet, samt en tentativ plan for fordelingen av tid i doktorgradstiden
og som spesialistkandidat for de 7 årene. Planen for spesialistutdanningen vurderes av Norsk Psykologforening. Profilen for den kliniske delen
av stillingene vil ligge innenfor klinisk barne- og ungdomspsykologi, klinisk voksen psykologi eller klinisk nevropsykologi.
Andre krav:
Ved ansettelse av stipendiater vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:
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Prosjektbeskrivelsens originalitet, selvstendighet, kvalitet og relevans
Karakterer fra Cand.psychol.
Forskningsrelevant erfaring slik som publisering eller deltakelse i forskningsprosjekt
Anbefalinger/referanser
Beherske norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne godt. Stillingen vil innebære at kandidater jobber som psykologer og skal drive
behandling, av den grunn må du som søker beherske norsk muntlig og skriftlig på et tilfredsstillende nivå.

Personlige egenskaper
Vi søker personer som er fleksible, strukturerte, målrettede og med gode samarbeidsevner.
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

Lønn og vilkår
Du ansettes for en periode på 7 år, hvorav 3 år er med ansettelse ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (uten pliktarbeid), og 4 år
med ansettelse hos st.Olavs Hospital.
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. Lønn i spesialistkandidat stilling fastsettes ut fra forhandlinger med St. Olavs Hospital. Den ansatte må
rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingene.
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-program samfunnsvitenskap, 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 ph.d.studiet innen tre måneder fra ansettelse.
----------------------------Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det er
en forutsetning at den ansatte, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. 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 Odin Hjemdal, tlf. 73597889, e-post odin.hjemdal@ntnu.no.
Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Kirsten Sjolte, tlf. 73559476, e-post kirsten.sjolte@ntnu.no
Om søknaden:
Ansettelse i stipendiatstillingen forutsetter opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap med fagretning psykologi. Dersom du ikke allerede
er tatt opp til phd-programmet, eller ikke har søkt, må en slik søknad legges ved søknaden til stipendiatstillingen. Her finner du Søknadsskjema.
Sammen med søknaden til phd-programmet vedlegges:
Prosjektbeskrivelse i form av en skisse med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak.
CV, attester og vitnemål.
Vitenskapelig arbeid.
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, prosjektbeskrivelse og plan for spesialisering, vitenskapelig arbeid og attester sendes via jobbnorge.no. Relevante
attester og vitnemål må foreligge på engelsk eller et skandinavisk språk. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av
attester og vitnemål. Søknad merkes med referansenummer: SU-364.
Søknadsfrist: 31.03.2020.
------------------

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.
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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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