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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
har ledig midlertidig stilling som
Professor II, strategisk rekruttering
Kulturhistorisk museum har stilling ledig som professor II. Stillingen er en midlertidig
deltidsstilling (20 %) som går over fem år.

Kulturhistorisk museum har de siste 2-3 årene vært gjennom en omfattende
omstrukturering. Museet har vedtatt en kunnskapsstrategi, med en ny helhetstenkning
rundt de tre dimensjonene forsking, formidling og forvaltning. Som en konsekvens av dette
er også museet omorganisert.

Viktige elementer i KHMs nye strategi er bl.a.:

Sammenhengen og samspillet mellom forskning, forvaltning og formidling
«Prosjektkultur» - forskningsgenerert museumsarbeid
Dyrking av museal egenart og tverrfaglighet
Systematisk bruk av utstillinger som arena for kunnskapsproduksjon og forskning
En lekende fellesskapskultur med aktiv bruk av nye, idéskapende virkemidler
Etablering av forsknings- og utstillingsråd

KHM har de siste par år lagt stor vekt på å tilrettelegge for og inspirere til virkeliggjøring av
den nye strategien i forsknings- og utstillingsprosjekter der nytenkning av museenes rolle i
dagens samfunn er en uttalt målsetning.

Arbeidsoppgaver:

KHM har behov for å utvikle forskningsprosjekter som med utgangspunkt i KHMs egenart
kan hevde seg på internasjonalt toppnivå. Gjennom suksess på dette feltet vil det
internasjonale forskersamfunnet i langt større grad få forståelse av museenes rolle som
kunnskapsutviklere i frontlinjen for de samlingsbaserte vitenskapene. Museet har
ambisjoner om en portefølje med internasjonalt etablerte og finansierte prosjekter.

Stillingen som professor II skal brukes strategisk for å:

Synliggjøre KHM i internasjonal forskningssammenheng
Utvikle internasjonale prosjekter basert på ekstern finansiering av stillinger og
utviklingsoppgaver ved KHM
Styrke sammenhengen mellom museets forskning og
utstillings/formidlingsvirksomhet
Bidra kreativt i arbeidet med utvikling av museumsbygg og utstillinger
Styrke den tverrfaglige plattformen for vitenskapelig tenkning og samarbeid ved
KHM
Arbeide i skjæringspunktet mellom KHMs forsknings- og utstillingsråd for å løfte
forskningen og formidlingen ved KHM.
Veilede stipendiater

Stillingen vil være tilknyttet direktørens stab, på linje med forsknings- og utstillingsrådet.

Kvalifikasjoner:

Tilkjent professorkompetanse innenfor et av KHMs samlingsfag
Aktiv forsknings- og publiseringsvirksomhet
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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

Arbeidssted:
KHM

Referansenummer:
2014/8664

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

Kontaktpersoner:
Museumsdirektør Håkon
Glørstad 
tlf: +47 22859574 
mob: +47 99292802

Tverrfaglig forskningserfaring på internasjonalt nivå
Internasjonal prosjekterfaring

Det legges vekt på erfaring fra prosjektledelse og/eller forskningsledelse.

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige, andre faglige, pedagogiske og
formidlingsmessige kvalifikasjoner, kvalifikasjoner for ledelse og personlige kvalifikasjoner. I
rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes.
Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og
stillingsbeskrivelse.

Søknad på inntil 4 sider sendes elektronisk og skal skissere planer for hvordan en skal
svare på de strategiske utfordringene som er lagt til stillingen, samt en avklaring av egen
forsknings- og faginteresser som del av KHMs faglige strategi. Med søknaden skal følge CV
og publikasjonsliste.

Aktuelle kandidater vil bli  innkalt til intervju.

For regler for tilsetting i professorat, vennligst se følgende nettside
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faste, vitenskapelige stillinger, og kvinner
oppfordres derfor til å søke.

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

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om
søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi tilbyr:

Et hyggelig, kreativt og utfordrende arbeidsmiljø
Lønn etter lønnstrinn xx
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
Gode velferdsordninger

http://www.khm.uio.no/
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
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