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Sak 21/14 Utlysning av stilling som Professor II som strategisk rekruttering ved KHM 
 

Innledning  

Kulturhistorisk museum har ikke tidligere brukt professor II-stilling ved ansettelse. Personer kan 

ansettes som professor II i 20 % stilling, fast eller midlertidig. Professor II ved UiO tilsettes normalt 

på åremål for en periode på fem år, dersom ikke spesielle grunner taler for at tilsetting i en 

bestemt bistilling bør være fast.  

Bruken av stillingen er ment å tjene to hovedformål. På den ene siden kan professor II-stillingen 

brukes til å dekke kompetansehull i egen organisasjon samt å styrke fagområder som man ønsker 

å utvikle. For det andre kan stillingen brukes for å knytte kontakter og skape nettverk til 

forskningsmiljøer som vurderes som viktige for egen institusjons faglige utvikling (gjennom 

inspirasjon, veiledning, internasjonale kontakter e.l.).  

Begrunnelse for opprettelse og innretning på stilling som professor II ved KHM 

Bruk av professor II-stilling er en effektiv og kostnadsbesparende måte for KHM å styrke nettverk 

og vitenskapelig handlekraft. Stillingen skal bidra til å støtte og stimulere til forskning og 

publisering på hele museet.  

Gitt KHMs vanskelige økonomiske situasjon på den ene siden og museets ambisjon om å hevde 

seg i internasjonal forskning på den annen, vurderer museumsdirektøren bruk av professor II som 

den mest kostnads- og kunnskapseffektive måten å styrke museets vitenskapelige handlekraft og 

synlighet.  

Etter en helhetsvurdering av museets nåværende situasjon – en institusjon i en avgjørende 

omstillingsfase med høye ambisjoner om å manifestere KHMs museumsvisjon – mener 

museumsdirektøren at museet vil være mest tjent med at en professor II-stilling innrettet mot økt 

synliggjøring av museet i internasjonal forskningssammenheng. Stillingen er tenkt brukt strategisk 

for nettverksbygging samt å utvikle og skaffe finansiering til internasjonale forskningsprosjekter. 

På denne måten kan KHMs totale forskningskapasitet økes i en vanskelig økonomisk situasjon. Det 

er særlig i relasjonen mellom forskning og formidling at potensialet for internasjonalt gjennomslag 
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vurderes som stort. Stillingen knyttes dermed opp til dette feltet og med vekt på 

tverrvitenskapelig samarbeid. 

Stillingen er tenkt lagt til direktørens stab på linje med forsknings- og utstillingsråd og skal operere 

i tett dialog med disse.  

Økonomisk grunnlag for opprettelse av stillingen 

I KHM langtidsbudsjett og i budsjettet for 2014 er det satt av midler til en professor II-stilling. 

Budsjettene er godkjent av KHMs styre.  

Utlysning 

Stillingen lyses ut internasjonalt på norsk og engelsk.  

Forslag til vedtak 

Kulturhistorisk museum lyser ut stilling som professor II i henhold til utlysningstekst og med de 

merknader som framkom i møtet.  


