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Betenkning – Førsteamanuensis i Universitets- og 
Vitenskapshistorie  
 
Bakgrunn 
Universitetsdirektøren besluttet i 2015 at Museum for Universitets- og Vitenskapshistorie (MUV) skulle 
overføres fra Eiendomsavdelingen til Kulturhistorisk museum, med virkning fra første januar 2015. Saken 
ble i denne anledning behandlet av KHMs styre, som sluttet seg til Universitetsdirektørens planer. Museum 
for universitets og vitenskapshistorie er i dag en avdeling ved Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk 
arkeologi (SENK).  
 
Et premiss for overføringen, var at MUV skulle være en avdeling på linje med de to andre avdelingene ved 
SENK og således ha både forskning, formidling og forvaltning i porteføljen. Under forhandlingene om 
overføring ble det klart at det ikke var vitenskapelig tilsatte ved MUV. Dette var ikke i tråd med vilkårene 
for overføringen. MUV hadde på dette tidspunktet to fast ansatte, men lønnsmidler til 2,5 stillinger. 
Partene ble enige om at MUV skulle styrkes ved at den halve stillingen ble oppgradert til en full stilling og at 
denne ble lyst ut som en vitenskapelig stilling med krav om førstestillingskompetanse. 
Universitetsdirektøren økte dermed overføringen av lønnsmidler, slik at KHM kan lyse ut en 
førsteamanuensisstilling tilknyttet MUV.  
 
Den nye stillingen vil styrke MUV både vitenskapelig og bemanningsmessig. Nærmeste leder vil være 
avdelingsleder for MUV. Med den nyopprettede stillingen vil det i alt være åtte førstestillinger ved 
seksjonen (SENK).  
 
MUVs oppgaver 

MUVs oppgaver er å synliggjøre UiOs intellektuelle historie, å øke forståelsen for verdien av Universitetets 

antikvariske gjenstander og bygningsmiljøer og formidle norsk vitenskapshistorie med utgangspunkt i UiOs 

virksomhet. MUV skal også bidra til en større bevissthet om UiOs grunnleggende rolle i oppbyggingen av 

det moderne Norge. MUV skal øke forståelsen, både internt og eksternt, om den vitenskapelige, kulturelle 

og økonomiske betydningen UiO har hatt for Norge de siste 200 årene. MUV skal fungere som pådriver for 

en bevisst bevaringspolitikk ved UiO i nært samarbeid med Eiendomsavdelingen. Museet skal ha en rolle 

ved gjenstandsbevaring, sikring av antikvariske og kulturhistoriske bygningsmiljøer, UiOs kunstverk og et 

særlig ansvar for løse gjenstander. 

MUV driver utstrakt formidlingsvirksomhet ved UiO, både gjennom utstillinger og ulike arrangementer, 

omvisninger og foredrag. MUV fungerer som intern rådgiver med hensyn til ulike formidlingstiltak ved UiO. 

Førsteamanuensisstilling ved MUV  

Museet ønsker kompetanse innenfor universitets- og vitenskapshistorie, eller tilgrensende fagområder som 

historie, idehistorie, arkitekturhistorie og museologi. 

Stillingen skal bidra til å utvikle det universitets- og vitenskapshistoriske forskningsfeltet innenfor rammene 

av avdelingens virksomhet.  
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Foruten forskning skal stillingen også innbefatte faglig og praktisk ansvar for dokumentasjon og forvaltning 

av universitetshistoriske samlinger ved UiO, ansvar for skiftende utstillinger, rådgiving, samt faglig 

formidling overfor UiO og publikum generelt. I tillegg kommer administrasjon etter gjeldende regler ved 

UiO. Undervisning ved relevante institutter ved UiO kan være aktuelt.  

Kvalifikasjoner som skal vektlegges ved ansettelse  

Museet ønsker forskere med en bred faglig tilnærming, og som evner å se avdelingens fagfelt i 

sammenheng med museets øvrige faglige miljøer og forskningssatsninger.  

Evne og vilje til samarbeid på tvers av faggrenser, samt til å se forskningsaktiviteter, formidlingsprosjekter 

og samlinger i nær sammenheng vil bli vektlagt.  

Relevant erfaring fra museumsvirksomhet vil tillegges vekt. 

Minstekrav til forskningskompetanse for å bli tilsatt i vitenskapelig stilling er oppnådd doktorgrad eller 

tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner.  

Det vil bli lagt vekt på publikasjoner og annen forskningsbasert formidling, inkludert utstillingsproduksjon.  

Kommentar 
Vitenskapelig kompetanse ved MUV var en forutsetning ved KHMs styres behandling av overføringen. 
Opprettelsen og utlysningen av denne stillingen er følgelig i tråd med styrets vedtak fra 2014.  
 
Vedtaksforslag 
Styret slutter seg til betenkning om førsteamanuensisstilling i universitets- og vitenskapshistorie ved Seksjon 
for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK) og ber administrasjonen forestå utlysning av 
stillingen.  
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