Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskaping som samler
de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i
helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens
utfordringer. Les mer om oss på www.uit.no/helsefak.
Søknadsfrist: 5. oktober 2016
Ref.: 2016/7611
13 bistillinger som professor II/førsteamanuensis II/universitetslektor II i medisin ved Det
helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin (IKM)
Det helsevitenskapelige fakultet skal ta i bruk Finnmarkssykehuset HF som undervisningsarena for
legestudiet 6. studieår med planlagt studiestart høsten 2017.
Ved Institutt for klinisk medisin (IKM) er det fra 1. januar 2017 ledig 13 bistillinger som professor
II/førsteamanuensis II/universitetslektor II i 10 % eller 20 % stilling i følgende fagområder: pediatri (20
%), kirurgi (20 %), anestesiologi (20 %); ortopedi (20 %), indremedisin (20 %), psykiatri (2x20 %),
hudsykdommer (10 %), gynekologi (10 %) geriatri (20 %), fysikalsk medisin (20 %), radiologi (20 %),
øre-nese-halssykdommer (20 %).
Stillingene vil være organisatorisk tilknyttet de respektive faggruppene ved IKM og må kombineres med
hovedstilling ved Finnmarkssykehuset HF. Stillingene er eksternt finansiert.
Tilsetting som professor II/førsteamanuensis II/universitetslektor II gjelder for 3 år med mulighet til å
søke forlengelse.
Tilsetting i bistilling forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.
Kontaktperson for nærmere informasjon om stillingene er instituttleder Eyvind J. Paulssen, tlf.: 776
20891, epost: eyvind.j.paulssen@uit.no, prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen, tlf.: 92634747, epost:
ingrid.p.olsen@uit.no og kontorsjef Arvid Inge Paulsen, tlf. 776 20894, epost: arvid.paulsen@uit.no
Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver i stillingene består av utvikling av undervisning i fagområdet med oppstart høsten 2017,
utførelse av undervisning og deltakelse i forberedelse og avvikling av eksamen. I stilling som professor II
og førsteamanuensis II vil det senest når undervisningsopplegget er godt etablert stilles krav om
forskning. Reisevirksomhet på påregnes.
Kvalifikasjonskrav
For alle stillingskategoriene kreves cand.med. Det er ønskelig med spesialistkompetanse i aktuelle
fagområde.
For å bli tilkjent professorkompetanse må det dokumenteres betydelig mer omfattende forskning av høy
kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Vitenskapelig nivå må samsvare med Nasjonale normer for
professorkompetanse i medisin.
For stilling som førsteamanuensis II kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende
utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende
nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det kreves i tillegg interesse, og gjerne også undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse i form av
universitetspedagogikk, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk
mappe. Alternativt kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell
pedagogisk utdanning.
Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.
Arbeids- og lønnsvilkår
Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet
ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig
godtgjørelse.
Den som ansettes og må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for
universitetet som helhet.
Arbeidsomfang i bistilling utgjør 20/10 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til
universitetets disposisjon.
Professor II er innplassert i statens regulativ kode 9301 og lønnes med 20/10 % av ordinær lønn i kode
1013 professor. Førsteamanuensis II lønnes med 20/10 % av ordinær lønn etter statens regulativ kode
1011. Universitetslektor II lønnes med 20/10 % av ordinær lønn etter statens regulativ kode 1009.
Søknad sendes til epostadresse: job-at-ikm@helsefak.uit.no og skal inneholde:
•
•
•
•

søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
Vitnemål og attester
skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med
informasjon til søkere på stillinger ved UiT

For søknad på stilling som professor II og førsteamanuensis II sendes i tillegg:
•
•
•

liste over vitenskapelige arbeider
inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise
bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.
Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes
kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.
Søkere som vurderes å være best kvalifisert kan bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare
personlig egnethet og motivasjon for stillingen.
Generelt
For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT
Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet,
helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.
Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til
å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en
IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.
Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av
personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker
be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på
kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.
Velkommen som søker!

