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HFa 20/2020 - Betenkning – Førsteamanuensis i Europastudier (100 %) – fast
stilling ved Institutt for historiske og klassiske studier
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til forslag til utlysningstekst fra Institutt for historiske og klassiske
studier, og vedtar – med de kommentarer som fremkom i møtet – følgende betenkning for 100 % fast
stilling som førsteamanuensis i Europastudier ved Institutt for historiske og klassiske studier:
«Førsteamanuensis i europastudier (100 %)

Ved Institutt for historiske og klassiske studer er det ledig stilling som førsteamanuensis i europastudier
(100 %)
Om stillingen
Vi har ledig stilling som førsteamanuensis i europastudier ved Institutt for historiske og klassiske
studier.
Stillingen er knyttet til programmet i europastudier ved Institutt for historiske og klassiske studier
(IHK), Humanistisk fakultet, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim,
Norge (https://www.ntnu.edu/ihk). Stillingen har arbeidssted i Trondheim.
Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hf.ntnu.no

Besøksadresse
Dragvoll, Bygg 2, nivå 5

http://www.ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73 59 50 00

Saksbehandler
Ann-Karin Bromstad

Telefaks
+47

Tlf: +47 73 59 61 71
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Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes vil delta i undervisningsaktiviteter i bachelorprogrammet i europastudier og i det
internasjonale masterprogrammet i europastudier og undervise eksisterende kurs i disse programmene.
Personen som tilsettes vil også veilede bachelor- og masteroppgaver i europastudier. I tillegg forventes
det at den som tilsettes kan undervise og veilede i andre program ved IHK ved behov. Emnene i
masterprogrammet i europastudier er utelukkende undervist på engelsk. Undervisnings- og
veiledningsspråket i bachelorprogrammet er både norsk og engelsk. Den som tilsettes vil også måtte
påregne å utføre administrative oppgaver knyttet til programmene og IHK.
Vi er spesielt interessert i kandidater med bred undervisnings- og forskningserfaring innen
internasjonale og europeiske relasjoner, herunder internasjonal og transnasjonal politikk, politikk i
Europa og EU, og Europas og EUs rolle i det globale systemet.
Den som tilsettes må være en aktiv forsker, som vil samarbeide med kolleger for å videreutvikle
forskning på Europa, EU og EØS ved NTNU, og som vil igangsette og lede prosjekter.

Kvalifikasjonskrav
Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet europastudier i henhold til
krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Den som tilsettes må oppfylle følgende kvalifikasjonskrav. Han eller hun må:
- Ha doktorgrad i europastudier, internasjonale relasjoner, historie, statsvitenskap eller et annet
relevant fagfelt på søknadstidspunktet
- Kunne dokumentere ekspertise i et eller flere områder innen europastudier etter 1945.
- Ha en sterk forskningsprofil med internasjonale og fagfellevurderte publikasjoner i feltet (fra de
siste 5 årene)
- Besitte den kunnskap som kreves for å undervise i et eller flere av våre BA- og MA-kurs
- Beherske engelsk som arbeidsspråk, muntlig og skriftlig
- Undervisningserfaring fra universitetsnivå.
- Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk utdanning vil måtte gjennomføre slik
utdanning innen to år etter tilsetting. NTNU tilbyr slik utdanning.
Kvalifikasjoner som vil kunne tillegges vekt:
-

Evne til å bidra vesentlig til kurs i teori og metode på BA- og MA-nivå
Dokumentert erfaring med utvikling av relevante kurs på BA- og MA-nivå
Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. Nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk
språk forventes å ta emnene «Norwegian for Foreigners» som blir holdt av Institutt for språk og
litteratur ved Det humanistiske fakultet. Det forventes at den som tilsettes behersker norsk
tilsvarende nivå tre i dette emnet innen tre år etter tilsetting.
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I vurderingen av søkere vil vi legge særlig vekt på bredden og dybden i kandidatens pedagogiske
kompetanse, erfaring med innovativ undervisning og forskningsresultater etter oppnådd doktorgrad.
Dokumentasjon på innhenting av forskningsfinansiering og gjennomføring av vellykkede
forskningssamarbeid vil også være et viktig vurderingskriterium
Vi legger vekt på pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert
pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning,
doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil
bli vurdert.
NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San
Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på
kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til
forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige
arbeider fra de siste fem år.
Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitetog høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom
du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i
løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise
kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger
ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.
Personlige egenskaper
Den som tilsettes må være villig til å arbeide tverrfaglig, både hva angår forskning og undervisning.
Søkerne inviteres til å beskrive hvordan og i hvilken grad deres arbeid er tverrfaglig i søknadsbrevet.
Søkernes personlige egnethet og motivasjon for de oppgaver som tilligger stillingen vil bli vektlagt.
...førøvrig tilpasset standardtekst..»

HFa 21/2020 Orienteringssak – Ansettelse av Monica Miscali i fast
stilling som universitetslektor ved Institutt for historiske og klassiske
studier
Vedtak:
Ved Institutt for historiske og klassiske studier er Monica Miscali ansatt i fast stilling som
universitetslektor med virkning fra 01.08.2020. Bakgrunnen for denne ansettelsen er opparbeidelse
av rettigheter etter statsansatteloven § 9 punkt 3 «Midlertidig ansatte etter første ledd bokstav a, b
eller e, og som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i mer enn tre år, skal anses som fast
ansatt.»
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HFa 22/2020 Orienteringssak – Ansettelse av Insa Müller i fast stilling
som førsteamanuensis (50 %) ved Institutt for historiske og klassiske
studier
Vedtak:
Ved Institutt for historiske og klassiske studier er Insa Müller ansatt i fast stilling som
førsteamanuensis (50 %) med virkning fra 01.07.2020. Bakgrunnen for denne ansettelsen er
opparbeidelse av rettigheter etter statsansatteloven § 9 punkt 3 «Midlertidig ansatte etter første ledd
bokstav a, b eller e, og som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i mer enn tre år, skal
anses som fast ansatt.»

HFa 23/2020 Opprykk til professor innen fagområdet
middelalderhistorie – Randi Bjørshol Wærdahl
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 15.04.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Randi Bjørshol Wærdahl. Det
tildeles opprykk til professor innen fagområde middelalderhistorie for Randi Bjørshol Wærdahl.
Opprykket gjelder fra 15.09.2019.

HFa 24/2020 Opprykk til professor innen fagområdet tidlig moderne
– Britta Kägler
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 24.04.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Britta Kägler. Det tildeles opprykk
til professor innen fagområde tidlig moderne historie for Britta Kägler. Opprykket gjelder fra
01.09.2019.

HFa 25/2020 Opprykk til førstelektor innen fagområdet engelsk
språkvitenskap – Helene Hauge
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 15.04.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for universitetslektor Helene Hauge. Det tildeles opprykk
til førstelektor innen fagområde engelsk språkvitenskap for Helene Hauge. Opprykket gjelder fra
01.09.2019.
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HFa 26/2020 – Innstilling: Førstelektor i Europastudier – 2 årig midlertidig
stilling - IHK
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til innstilling fra Institutt for historiske og klassiske studier datert
07.05.2020, og vil tilby Tobias Etzold midlertidig stilling for to år som førstelektor i europastudier.
Dersom han takker nei til stillingen, sendes saken tilbake til IHK for vurdering av øvrige søkere,
eventuelt ny utlysning. Ønsket oppstartdato 01.08.2020.

HFa 27/2020 – Innstilling: 3 universitetslektorstillinger i filosofi - IFR
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til innstilling fra Institutt for filosofi og religionsvitenskap datert
07.05.2020, og vil tilby Hege Dypedokk Johnsen (Trondheim), Cathrine Felix (Gjøvik) og Jens
Kristian Larsen (Ålesund) fast stilling som universitetslektor i filosofi. Dersom noen av disse takker
nei til stillingen, så skal stillingen tilbys i henhold til rangering i innstillingen for de tre stillingene for
henholdsvis Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Dersom ingen takker ja til stillingen for en av byene,
skal saken sendes tilbake til IFR for vurdering av øvrige søkere, eventuelt ny utlysning. Ønsket
oppstartdato 01.08.2020.

HFa 28/2020 – Innstilling: Førsteamanuensis i tegnspråk og tegnspråktolking ISL
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til innstilling fra Institutt for språk og litteratur datert 08.05.2020, og
vil tilby Benjamin Donald Anible fast stilling som førsteamanuensis i tegnspråk og tegnspråktolking.
Dersom han takker nei til stillingen, sendes saken tilbake til ISL for vurdering om stillingen skal
lyses ut på nytt. Ønsket oppstartdato 01.08.2020.

HFa 29/2020 Opprykk til professor innen fagområdet teknologi – og
vitenskapsstudier – Stig Kvaal
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 30.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Stig Kvaal. Stig Kvaal tildeles
opprykk til professor innen fagområde teknologi- og vitenskapsstudier. Opprykket gjelder fra
31.08.2019.
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HFa 30/2020 Opprykk til professor innen fagområdet filmvitenskap –
Ilona Hongisto
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 06.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Ilona Hongisto. Ilona Hongisto
tildeles opprykk til professor innen fagområdet filmvitenskap. Opprykket gjelder fra 31.08.2019.

HFa 31/2020 Opprykk til professor innen fagområdet filmvitenskap –
Julia Leyda
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 29.04.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Julia Leyda. Julia Leyda tildeles
opprykk til professor innen fagområdet filmvitenskap. Opprykket gjelder fra 31.08.2019.

HFa 32/2020 Opprykk til førsteamanuensis innen fagområdet
filmproduksjon – Johan Magnus Elvemo
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 02.04.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for amanuensis Johan Magnus Elvemo. Johan Magnus
Elvemo tildeles ikke opprykk til førsteamanuensis innen fagområdet filmproduksjon.

HFa 33/2020 Opprykk til professor innen fagområdet anvendt etikk –
Siri Granum Carson
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 05.05.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Siri Granum Carson. Siri Granum
Carson tildeles opprykk til professor innen fagområdet anvendt etikk. Opprykket gjelder fra
31.08.2019.
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HFa 34/2020 Opprykk til professor innen fagområdet filosofi – Roe
Fremstedal
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 31.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Roe Fremstedal. Roe Fremstedal
tildeles opprykk til professor innen fagområdet filosofi. Opprykket gjelder fra 31.08.2019.

HFa 35/2020 Opprykk til professor innen fagområdet
medievitenskap – Jan-Noël Thon
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 07.05.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Jan-Noël Thon. Jan-Noël Thon
tildeles opprykk til professor innen fagområdet medievitenskap. Opprykket gjelder fra 31.08.2019.

HFa 36/2020 – Innstilling: Fast 100% stilling som førsteamanuensis i
filosofi og ex.phil
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til innstilling fra Institutt for filosofi og religionsvitenskap datert
07.05.2020, og vil tilby Miriam Kyselo fast 100% stilling som førsteamanuensis i filosofi og ex.phil.
Dersom hun takker nei til stillingen, skal stillingen tilbys Sofie C. Møller og Anna Darie
Drożdżowicz, i prioritert rekkefølge. Ønsket oppstartdato 01.08.2020.

HFa 37/2020 Opprykk til professor innen fagområdet moderne
historie – Michael Geary
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité mottatt 12.05.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Michael Geary. Det tildeles opprykk
til professor innen fagområde moderne historie for Michael Geary. Opprykket gjelder fra 01.09.2019
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Merknad: Møtet er holdt på Teams på grunn av Koronasituasjonen. Protokollen godkjennes ved at
medlemmene per e-post bekrefter protokollens innhold.

