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INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN i AFTENPOSTEN 

(ELLER ANNET TIDSSKRIFT)  

Førsteamanuensis i rettsvitenskap 

 

Det er en ledig førsteamanuensisstilling ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter.  Senteret 

er et ledende akademisk fagmiljø innen menneskerettigheter og holder til i Oslo sentrum. For mer informasjon om 

SMR, se http://www.jus.uio.no/smr/.  

For fullstendig utlysningstekst, se www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/. 

 

Søknadsfrist: 6 uker 

 

Ref.nr.:  

 

 

 

INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN SOM KOMMER PÅ UiOs SIDER OG PÅ NAV: 

 

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter 

 

Ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter, er det ledig stilling som førsteamanuensis i 

rettsvitenskap. SMR har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene. 

Dette skal skje gjennom forskning og utredning, ved undervisning, rådgivning, informasjon og dokumentasjon. 

Som ’Nasjonal institusjon for menneskerettigheter’ skal SMR overvåke menneskerettighetssituasjonen i Norge og 

på selvstendig basis samarbeide med lignende forskningsmiljøer, med frivillige organisasjoner og med 

internasjonale og nasjonale organer som arbeider med menneskerettighetsspørsmål. SMR holder til i lyse og 

trivelige lokaler i Oslo sentrum, og det er for tiden ca 60 ansatte. For nærmere informasjon om SMR viser vi til 

http://www.jus.uio.no/smr/. 

 

Utlysningen er et ledd i opprustningen av den juridiske menneskerettighetsforskningen ved SMR. 

 

Søkere må dokumentere rettsvitenskapelig kompetanse med skriftlige arbeider innen det utlyste fagområdet. 

Minst ett arbeid må gi en grundig behandling av et rettsdogmatisk emne på grunnlag norske rettskilder som er 

relevante for stillingen. Det vil også bli lagt vekt på andre rettsvitenskapelig arbeider, herunder rettshistoriske, 

rettsøkonomiske og rettssosiologiske arbeider, i den grad disse belyser søkernes kompetanse for stillingen. Slike 

arbeider kan også være av betydning for rangeringen av søkerne. 

 

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisning av studenter og i 

eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

Stillingsinnehaveren må kunne delta på alle nivå innenfor de aktuelle fagområdene og i administrasjon etter 

gjeldende bestemmelser. Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som blir tilsatt også 

bli pålagt arbeid utenfor avdelingen som stillingen er knyttet til. 

 

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige, andre faglige, pedagogiske og formidlingsmessige 

kvalifikasjoner, kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon, og personlige kvalifikasjoner. I rangeringen av 

kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på 

kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse. Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges 

vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner, jf. ’Regler for tilsetting i professorater og 

førsteamanuensisstillinger’.  

 

Søknaden skal inneholde informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, faglig og pedagogisk 

virksomhet, samt administrativ erfaring.  

  

Følgende vedlegg skal leveres samtidig med søknaden:Utvidet søkerskjema, 

http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/sokerskjema.rtf 
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 CV hvor det gjøres rede for utdanning, tidligere stillinger og vitenskapelig/faglig/pedagogisk virksomhet. 

 Inntil 10 vitenskapelige arbeider, samt eventuelle medforfattererklæringer. Arbeidene må foreligge på 

norsk, svensk, dansk eller engelsk, med mindre instituttet samtykker i noe annet.  

 Fullstendig oversikt over den vitenskapelige produksjonen og kort redegjørelse for 5 vitenskapelige 

arbeider som søkeren ønsker tillagt særskilt vekt ved bedømmelsen. 

 Vitnemål og attester. 

 En mappe som gir oversikt over øvrige kvalifikasjoner bilagt dokumentasjon. 

 

Antallet arbeider som skal tillegges særlig vekt skal ikke overstige 10. Arbeidene må foreligge på norsk, svensk, 

dansk eller engelsk, med mindre fakultetet samtykker i noe annet. Det er ikke anledning til å sende inn eller 

anmelde arbeider etter søknadsfristens utløp. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk 

basiskompetanse må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting. 

 

Søknad med alle vedlegg sendes innen søknadsfristen til: applications@jus.uio.no. Det er samme frist for 

innlevering av vitenskapelige arbeider som før søknad. Vedlegg bør være i formatet RTF (Rikt Tekst Format), 

alternativt PDF. Vennligst oppgi ref.nr.  i "Subject"-feltet i e-postmeldingen. 

  

Papirversjon av søknaden kan også sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. Olavs plass, 

0130 Oslo. Vennligst oppgi ref.nr. 

 

UiO er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på stillingen uansett for 

eksempel kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For tiden er kvinner og personer med 

minoritetsbakgrunn underrepresentert ved fakultet. Kvinner og personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk, 

oppfordres derfor til å søke stillingen. Dersom flere søkere anses å ha like ellet tilnærmet like kvalifikasjoner, 

etter at så vel pedagogiske som vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner er vurdert, vil en kvinnelig søker bli stilt 

foran en mannlig søker. 

 

Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver.  

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og det kan også være aktuelt med 

prøveforelesning. 

 

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

 

Nærmere opplysninger: Direktør Nils Butenschøn, tlf 22 84 20 00 eller e-post n.a.butenschon@nchr.uio.no. eller 

Styreleder Liv Finstad, tlf 22850118 eller e-post liv.finstad@jus.uio.no. 

Ltr.: 63-70 (486.900-554.000, avh. av kompetanse/ansiennitet). 

 

Søknadsfrist: 6 uker. 

 

Ref.nr.: 

 

Regler om fremgangsmåten ved tilsetting i førsteamanuensisstillinger og om pedagogisk kompetanse finnes på flg 

webadresser: 

 http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/tilsettingfaman.html 

http://www.uio.no/ admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/pedagogbasiskomp.html 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/ tilsettingvitenskapelig/pedbasisveil.html 
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 Side 3 

MELDING TIL OPA:  

 

  KUNNGJØRINGEN ER SENDT FAGFORENINGENE. DATO:  

 

KUNNGJØRINGEN SKAL LYSES UT (KRYSS AV):  

 

OFFENTLIG: 

  INTERNT OG NAV (TIDLIGERE AETAT) 

 

  

  INTERNT, AFTENPOSTEN OG NAV (TIDLIGERE AETAT) 

 

  ANNET TIDSSKRIFT (SPESIFISER):  

 

 

 

 

BESTILLERKODE: 120011 (JUS) 

 

BESTILLER: 120700 (SMR) 

 

 

 

 

   KUN INTERN KUNNGJØRING FOR UIOS TILSATTE 

                        (TILFREDSSTILLER IKKE TML’S KRAV TIL OFFENTLIG KUNNGJØRING) 

 

 

MERKNAD TIL OPA: 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 


