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"Lillehammer - læring og opplevelser for livet"  

 

Høgskolen i Lillehammer er en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et dynamisk 

arbeidsmiljø. Høgskolen har en medie- og samfunnsfaglig profil og tilbyr en rekke studier innen film- og 

fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og 

kulturfag. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 

studenter (hvorav ca. 700 deltids- og fjernundervisningsstudenter) og 350 medarbeidere. 

 

STIPENDIAT - BARN OG UNGES HISTORIE 

3-ÅRIG ELLER 4 ÅRIG TILSETTING MED 25 % UNDERVISNINGSPLIKT 

Stillingen er faglig knyttet til Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) og senter for Barns og 

unges deltakelse og kompetanseutvikling.  

Stillingen er 3-årig, full tid. Avhengig av avdelingenes behov og muligheter og stipendiatenes ønske og 

kompetanse kan stillingene bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt. Siktemålet med stillingene 

er å oppnå en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Opptak til doktorgradsprogrammet og plan for 

studiet må være godkjent innen tre måneder etter tilsetting. 

OM STILLINGEN OG PROSJEKTET 

Stillingen skal bidra til å videreutvikle et allerede eksisterende faglig og vitenskapelig miljø innen 

fagområdet Barns og unges Kompetanseutvikling ved BUK-senteret, og knyttet til historisk forskning om 

barn og unge. Stipendiatens prosjekt kan innrettes mot forskjellige tema; 

 en eller flere av de kontekster som står sentralt i barn og unges oppvekstmiljø, f.eks. 

institusjoner som familien, barnehagen eller skolen, eller mot endringsprosesser i 

jevnaldergruppen 

 profesjonshistorie og praksis, f.eks. lærere, spesialpedagoger eller barnevernspedagoger 

 fagutvikling, teorihistorie, endringsprosesser i praksisfeltet eller “det indre liv” i institusjonene 

KVALIFIKASJONER 

 Minimum master- eller hovedfagsnivå innen historie, pedagogikk, spesialpedagogikk, helse- og 

sosialfag, samfunnsfag eller andre relevante disipliner eller fagområder. 

 Det er en forutsetning at eventuell mastergradsutdanning har faglig fordyping som kvalifiserer 

for opptak til doktorgradsprogram (§3-master i det norske systemet), og snittkarakteren B 

eller bedre. 

Personlig kompetanse 

 Selvstendighet 

 Gjennomføringsevne 

 Samarbeid 

Se også ”Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer”. 

http://www.hil.no/
javascript:maillink(275935);
http://hil.no/hil/om_hoegskolen/organisasjon/fagavdelinger/avdeling_for_pedagogikk_og_sosialfag_aps
http://www.hil.no/hil/studiekatalog/barn_og_unges_deltakelse_og_kompetanseutvikling
http://www.hil.no/hil/studiekatalog/barn_og_unges_deltakelse_og_kompetanseutvikling
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20051201-1392-0.html#3
http://www.hil.no/hrweb/content/download/12142/305466/version/1/file/retningslinjer+for+stipendiater%5B1%5D.pdf


KRAV TIL INNSENDELSE AV DOKUMENTASJON OG PROSJEKTBESKRIVELSE 

Prosjektbeskrivelse, utfyllende CV, søknadstekst, attester/vitnemål, hovedfags- mastergradsarbeidet og 

evt. andre faglige arbeider som skal vurderes sendes i 3 eksemplarer i post til: 

Høgskolen i Lillehammer 

Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) 

Postboks 952, 2604 Lillehammer 

Merk sendingen: ”Stipendiat - barn og unges historie - BUK". 

Les om krav til utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og selve søknaden. 

HØGSKOLEN TILBYR: 

 En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger, og et godt 

arbeidsmiljø 

 En attraktiv boregion med nærhet til natur, urbane miljøer og et aktivt kultur- og idrettsmiljø, 

les mer. 

 Et fint campus, beliggende i et vakkert parkmiljø med kort avstand til Lillehammer sentrum 

 Tilrettelegging for faglig utvikling 

 Medlemskap i Statens pensjonskasse som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger 

 Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017 stipendiat, start i lønnstrinn 48 (p.t. kr. 403 

300,- pr. år), evt i stillingskode 1378 etter kompetanse/erfaring. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et 

personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere 

personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med 

redusert funksjonsevne. 

Høgskolen har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers 

tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at 

dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom 

høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25). 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM SØKER TIL HØGSKOLEN I LILLEHAMMER! 

 

http://www.hil.no/hil/hr_web/rekruttere/tiltrekke/kriterier_og_vurdering_av_prosjektbeskrivelse
http://www.hil.no/hil/hr_web/rekruttere/tiltrekke/krav_til_soeknad2
http://www.lillehammer.no/hjem.277014.no.html

