
Sak S 14/14 - Forslag til kunngjøringstekst 3-årig stilling som 

post.dok i sosialantropologi 
 

Museumsdirektøren viser til styrets behandling 4. april 2014 av sak om omgjøring av stilling som 

stipendiat til post.dok., herunder  fremlegg om tilsetting i stillingen uten forutgående kunngjøring  

(Sak S 11/14).  

I samsvar med styrets vedtak fremlegges herved: 

1) Nytt forslag om omgjøring av ledig stilling som stipendiat til post.dok. for en periode på tre år (jfr. 

informasjon om nye regler frå Kunnskapsdepartementet gitt i fremleggsnotat til Sak S 11/14). 

2) Forslag til kunngjøringstekst for stilling som post.dok. i sosialantropologi 

 

Kunngjøringstekst: 

Post.dok. i sosialantropologi  
Ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er det ledig en treårig stilling som post.dok. 

i sosialantropologi. Stillingen er tilknyttet Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk 

arkeologi. Stillingen inngår i museets forskningsområde ”Kulturvariasjon - materialititet, 

representasjon og samfunn”. Materielle kulturstudier fokuserer på materialitet som en del 

av samfunnslivet. Kultur materialiseres både som uttrykk forankret i spesifikke lokale 

sammenhenger og i formidling av forestillinger om egen og andres egenart. Utlysningen 

åpner derfor for forskningsprosjekter både på gjenstanders og andre materialiserte 

kulturuttrykks opprinnelige kontekst og på deres betydning for representasjon av kulturelt 

særpreg. En særlig utfordring for materielle kulturstudier forankret i en etnografisk 

museumstradisjon er å forstå hvordan tradisjonelt produserte gjenstander blir bærere av ny 

mening og/eller verdi innenfor nye former for økonomisk eller symbolsk sirkulasjon. 

Prosjekter med dette fokus vil være av særlig interesse.  

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper 

Til stillingen søkes en person med kompetanse innenfor materiell antropologi. Søkere må ha 

avlagt doktorgrad i sosialantropologi, og må kunne vise til en gjennomføring av sitt studium i 

henhold til tidsplan. Publikasjoner ut over doktorgradsarbeidet vil bli tatt hensyn til i en 

vurdering.  

Stillingen lyses ut som en treårig postdoktorstilling, der det tredje året øremerkes arbeid 

med museets utstillingsproduksjon i henhold til føringene i denne utlysningen. Praktisk 

erfaring med museumsrelevant formidling vil derfor bli tillagt vekt.   

Søker må legge fram en faglig prosjektbeskrivelse (5 – 10 sider), og presentere 

problemstillinger, valg av metode og tidsplan for prosjektet. Videre må prosjektbeskrivelsen 

inneholde økonomisk budsjett for feltarbeid, eventuelle arkivstudier osv. Ved vurdering av 



søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og søkeres faglige og personlige 

forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Søkere vil bli innkalt til intervju. 

Mrk: 

I tillegg kommer standardinformasjon for kunngjøring av post.dok.-stillinger ved UiO 

(søknadsfrist, krav til vedlegg, lønnssramme m.v.).  

 

Forslag til vedtak: 

1) Styret gir sin tilslutning til at en ledig stilling som stipendiat omgjøres til stilling som post.dok. for 

en periode på tre år. 

2) Styret gir sin tilslutning til at stillingen kunngjøres innen fagområdet sosialantropologi i henhold til 

museumsdirektørens forslag til kunngjøringstekst. 

 


