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Universitetet i Oslo er Norges største
forsknings- og undervisningsinstitusjon
med 28 000 studenter og 7000 ansatte.
Faglig bredde og internasjonalt
anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til
en viktig samfunnsaktør. 

Kulturhistorisk museum ved
Universitetet i Oslo (KHM) er ett av
landets største kulturhistoriske museer,
og er både et museum og en
universitetsenhet med status på linje
med UiOs fakulteter. Det rommer den
største arkeologiske samlingen i Norge
fra forhistorisk tid og middelalder, inkl.
vikingskipene på Bygdøy, en betydelig
kirkekunstsamling fra middelalderen, en
antikksamling fra Middelhavslandene og
et runearkiv. Museet har i tillegg en
betydelig etnografisk samling med
gjenstander fra alle verdensdeler samt
Norges desidert største mynthistoriske
samling. 

Kulturhistorisk museum
Stipendiat i arkeologi
En stilling som stipendiat er ledig ved Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, Kulturhistorisk
museum (SKO 1017). Prosjektet, som varer frem til 2018, undersøker det norske
kongedømmets tidlige historie og dets forhistorie gjennom det første årtusen e.Kr. Museet
har Norges største arkeologiske forskningsmiljø.

Vi er interessert i motiverte søkere, og tilbyr arbeid i et stimulerende akademisk miljø og
involvering i prosjektets nasjonale og internasjonale forskergruppe og nettverk. Den som
blir ansatt skal delta aktivt i forskningssamarbeidet i prosjektet og i øvrige prosjektoppgaver
som bidrar til å utvikle kompetanse for fremtidig arbeid som forsker.

Tilsetting gjelder for 3 år. Den som tilsettes vil bli  knyttet til det Humanistiske fakultetets
organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en
doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Det
forutsettes at avhandlingen kan ferdigstilles innenfor tilsettingstiden.

Stipendiatens delprosjektet skal være innenfor temaet Regions and identities. Mens andre
av Kongsgårdprosjektets delprosjekter undersøker politisk integrering og desintegrering
gjennom det første årtusen e.Kr., skal dette delprosjektet undersøke endringer i
befolkningens identiteter slik de uttrykkes i graver. Undersøkelsesområdet er større eller
mindre deler av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn. Delprosjektets teoretiske og
analytiske tilnærmingsmåter bør knytte an til de som anvendes i delprosjekter om den
politiske sfæren, samt om områdets tingordning og handel. Kongsgårdprosjektets
prosjektplan med oversikt over delprosjekter fås tilsendt ved henvendelse til prosjektleder
professor Dagfinn Skre på email: dagfinn.skre@khm.uio.no  
For mer informasjon om prosjektet, se:
http://www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/avaldsnes/index.html

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Søkere må tilfredsstille følgende krav:

Mastergrad eller tilsvarende i arkeologi, fortrinnsvis med avhandlingstema innen
nordisk jernalder eller vikingtid
Dagligspråket i prosjektstaben er norsk og publiseringsspråket er engelsk. Søkere
må muntlig og skriftlig beherske et skandinavisk språk samt engelsk

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på:

ph.d.-prosjektets kvalitet og dets innpasning i Kongsgårdprosjektets prosjektplan
vitenskapelig utviklingspotensial og personlige egenskaper
gode samarbeidsevner og tidligere erfaringer med prosjektsamarbeid
dokumentert evne til å avlegge eksamener og ferdigstille arbeidsoppgaver innenfor
gitte tidsrammer

Søkere kan bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

lønn etter lønnstrinn 50-52, kr 416 600 – 430 500, avhengig av kompetanse
et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø i et dynamisk forskningsprosjekt
god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

mailto:dagfinn.skre@khm.uio.no
http://www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/avaldsnes/index.html
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Besøksadresse
Problemveien 7
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1072
Blindern
0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50
Faks
22 85 62 50

Referansenummer:
2013/1560

Hjemmeside:
http://www.khm.uio.no

Kontaktpersoner:
Seksjonsleder Mads Ravn 
tlf: +47 22 85 96 32 
mob: +47 40 48 18 96

stilling i en IA-virksomhet
gode velferdsordninger
trening i arbeidstiden

Søknaden  skal inneholde:

søknadsbrev
prosjektbeskrivelse for ph.d.-prosjekt etter følgende mal:
http://www.hf.uio.no/forskning/doktorgrad-
karriere/forskerutdanning/soknad/prosjektbeskrivelse.html
CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
kopier av vitnemål og attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelt inntil tre
faglige arbeider som de skal tas hensyn til ved bedømmelsen
utfylt skjema for søknad om opptak til doktorgradsstudium:
http://www.hf.uio.no/forskning/doktorgrad-
karriere/forskerutdanning/soknad/soknadsskjema.pdf

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til
forskningsresultater m.m.

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.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å
søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige
stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
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