Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig
bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Vitenskapsombud
UiO søker vitenskapsombud
Som første universitet i Norge har Universitetet i Oslo besluttet å etablere ordning med vitenskapsombud.
Det humanistiske fakultet, Det teologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige, Det juridiske, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning, Senter for utvikling og miljø, Kulturhistorisk Museum og Universitetsbiblioteket søker nå etter et felles
vitenskapsombud. Vitenskapsombudet skal være en uavhengig bistandsperson, som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige
ansatte i forskningsetiske spørsmål. Ombudet kan også opptre som uformell megler. Stillingen er organisatorisk plassert i Enhet for intern
revisjon sammen med studentombud og vitenskapsombud for Mednat-området. Stillingen er uavhengig i forhold til den øvrige organisasjonen.
Stillingen som vitenskapsombud er på åremål i 20 % stilling. Åremålsperioden er fem år, og ordningen skal evalueres innen utgangen av første
periode. Dersom styret beslutter å videreføre ordningen kan åremålet fornyes en gang etter vanlig kunngjøring og ansettelsesprosess.
Arbeidsoppgaver
Den som ansettes i stillingen er bundet av mandatet og aktuelle søkere oppfordres til å sette seg grundig inn i dette:
Gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål
Opptre som en uformell megler
Avgi årsrapport til fakultetsledelse og fakultetsstyre
Legge frem anonymisert årsrapport til Universitetsstyret og Forskningsetisk utvalg ved UiO
Kvalifikasjoner
Må være professor/professor emeritus
Lang akademisk erfaring
God kunnskap om fakultetenes fagområder
God kjennskap til UiOs beslutnings- og organisasjonsstruktur
God kunnskap om forskningsetikk samt lover og regler som regulerer forskningen
Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
God rolleforståelse
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi tilbyr
Stillingens funksjonstittel er vitenskapsombud
Lønn i 20 % stilling som seniorrådgiver stillingskode 1364 kr 143 080 - 191 500 avhengig av kompetanse
For UiO-ansatte kan det være aktuelt med frikjøp fra stilling
Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:
Søknadsbrev
For mer informasjon om opprettelsen av vitenskapsombud:
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/v-sak-9-vitenskapsombud.pdf
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/8/v-sak-5-vitenskapsombud.pdf
http://www.uio.no/om/jobb/ledige-stillinger/mandat-vitenskapsombud.pdf
Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med prorektor Ragnhild Helene Hennum, tlf. 22854333, mobil 97022147, e-post
r.h.hennum@admin.uio.no
UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.
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I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
Søknadsfrist: 30. april, 2017
Jobbnorge-ID: 134631, Søknadsfrist: Avsluttet

Utlysningstekst (134631).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 4. juli 2022 kl. 08:36

Side 2 / 2

