Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger:
Balletthøgskolen, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på
bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen i Oslo holder
til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.
Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt
og internasjonalt. Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning med fire fordypninger i
henholdsvis scenetekst, regi, scenografi og
skuespillerfag. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.
Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

Stipendiat 2017 - Teaterhøgskolen
Kunsthøgskolen i Oslo søker etter kandidater til det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatene vil inngå i et
nasjonalt faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og spesialisering. For tiden har Kunsthøgskolen i Oslo 18 stipendiater i
programmet fordelt på alle skolens avdelinger.
For 2017 ønsker Kunsthøgskolen i Oslo søkere med relevante kunstneriske forskningsprosjekt på høyt nivå, med nasjonal og internasjonal
faglig relevans.
Teaterhøgskolen søker særlig etter stipendiater med et samtidsorientert og internasjonalt nedslagsfelt, som kan bidra aktivt til
avdelingens diskursutvikling.
Stilling som stipendiat er en 3-årig 100% utdanningsstilling med ordinær arbeidstid, rettigheter og
plikter som gjelder for statlige universiteter og høgskoler. Stillingen lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter HTA i LR20 alt.8, med begynnerlønn
tilsvarende kronebeløp i ltr. 50 (fra kr. 432 700 til kr. 435 500). Gjennomført stipendiatprogram fører til kompetanse på førsteamanuensisnivå i
universitets- og høgskolesektoren.
Tilsetting vil være fra 1. oktober 2017.
Krav til søkere og søknad
Søkere til stipendiatstilling må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang, og normalt ha
en mastergrad. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig realkompetanse.
Søknad må skje gjennom Kunsthøgskolens søknadsportal Jobbnorge til den aktuelle avdelingen.
Søknad må inneholde et komplett utfylt søknadsskjema og vedleggene til dette (prosjektbeskrivelse, budsjett, dokumentasjon av
utdanning/kompetanse, dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet)
Alle vedlegg skal være elektroniske og kunne lastes opp.
Max størrelse på alle vedlegg er 14 MB.
Søknadsfrist til Kunsthøgskolen i Oslo er 1. desember 2016.
Søknadsbehandling
Søknadsbehandlingen går i flere ledd og søkerne kan kalles til intervju i alle faser av prosessen. Søknaden og prosjektbeskrivelsen vurderes av
en fagkomite ved den enkelte avdeling som innstiller til ekstern sakkyndig vurdering. På grunnlag av de sakkyndiges uttalelse avgjør
fagkomiteen hvilke søkere som er kvalifiserte for Stipendiatprogrammet. Kunsthøgskolen i Oslo oversender prioriterte søknader til Program for
kunstnerisk utviklingsarbeid.
Finansiering
Tilsetting i stilling som stipendiat forutsetter finansiering. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid vurderer prioriterte søknader fra alle
medlemsinstitusjonene i Stipendiatprogrammet og vedtar fordeling av nasjonale stipendiatstillinger. I tillegg kan Kunsthøgskolen vedta å
finansiere stipendiatstillinger.
Ytterligere informasjon
Generell informasjon: For generell informasjon om stipendiatordningen vennligst ta kontakt koordinator Linda Thu (linda.thu@khio.no ). For
mer informasjon om Stipendiatprogrammet se http://artistic-research.no/stipendiatprogrammet/
Fagspesifikk informasjon: vennligst ta kontakt med dekan Jon Refsdal Moe, JonRMoe@khio.no
Teknisk informasjon: Jobbnorge support tjeneste kan kontaktes for teknisk bistand med komprimering av store vedlegg via +47 75 54 22 20
eller epost kundeservice@jobbnorge.no
Informasjonsmøte
For potensielle søkere til Kunsthøgskolen i Oslo arrangeres det et åpent informasjonsmøte 24. oktober kl. 16:00 -18:00 i Auditoriet (ved
hovedinngangen) ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24. Deltakelsen i møtet er ingen forutsetning for å søke.
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