Ledig stilling som utenlandslektor i norsk
Murmansk Arktiske Statsuniversitet

Om arbeidsgiver
Arbeidsgiver er Murmansk Arktiske Statsuniversitet.
Murmansk Arktiske Statsuniversitet (tidligere humanistiske universitet) ble grunnlagt i 1939 og har i
dag totalt omtrent 6 000 studenter. Ved institutt for fremmedspråk har det siden 2002 vært tilbud om
norskundervisning.
Norsk tilbys som andrespråk og studentene studerer norsk i tre år. Inneværende undervisningsår er det
57 studenter på bachelorprogrammet i oversettelse og oversettelsesteori som har norsk som annet
fremmedspråk. Over halvparten av disse vil være avgangsstudenter neste år. Antallet studenter kan
variere betydelig fra år til år. Sannsynligvis blir det flere norskstudenter neste skoleår. Instituttet tilbyr
også engelsk, fransk og tysk.
Hvert år består av høst- og vårsemester. Høstsemesteret varer fra 1. september til januar, og
vårsemesteret fra februar til juni. Eksamener avvikles i januar, mai og juni.

Informasjon om stillingen
Utenlandslektoren vil undervise i praktisk norsk, grammatikk og norsk kulturhistorie. Det kan være
aktuelt med nybegynnerundervisning i norsk språk for journalister og historiestudenter ved andre
institutt.
Arbeidet omfatter 12-16 timer undervisning hver uke, og totalt rundt 400 undervisningstimer hvert
studieår. Utenlandslektoren har også ansvar for å organisere eksamen og prøver i undervisningfagene
sine. Andre oppgaver knyttet til stillingen omfatter deltakelse på forskningsseminarer, konferansetimer,
små administrative oppgaver, veiledning eller sensur av bacheloroppgaver.
Ved siden av undervisningen forventes det at lektoren tar seg av studierelaterte administrative oppgaver.
Det er også ønskelig at norsklektoren er med og organiserer eventuelle universitetskonferanser ved
instituttet.

Stillingen er en engasjementsstilling, oppad begrenset til fem år. Arbeidssted er ved
universitetets lokaliteter i Murmansk, Russland.
Tiltredelse: 1. september 2020 eller etter avtale med arbeidsgiver.

Stillingskrav
Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.
Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen og minimum som
årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng). Søkere med mastergrad/hovedfag i nordisk språk og litteratur
eller norsk som andrespråk vil prioriteres over søkere med tilsvarende utdanning i andre fag.
Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha
praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning.

Erfaring fra undervisning i norsk som andre -/fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk
tillegges vekt, men personer uten slik erfaring oppfordres også til å søke.
Språkferdigheter i russisk tillegges vekt og vil prioriteres over søkere med lik utdanning og erfaring.

Stillingsvilkår og bosituasjon
Universitetet i Murmansk gir full lønn til lektoren.
I tillegg yter Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) et
kompensatorisk lønnstilskudd og ut- og hjemreisetilskudd etter nærmere satser. For søkere som
medbringer familiemedlemmer kan Diku også yte forsørgertillegg i henhold til nærmere vilkår.
For mer informasjon, se Dikus nettside knyttet til utenlandslektoratordningen:
https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen
Universitetet kan tilby en enkel leilighet til utenlandslektoren. Leieprisen har de siste årene
lagt på rundt 5 500 rubler i måneden, inkludert strøm.

Søknadsfrist og søknadsskjema
Søknad til stillingen må være innsendt til Diku senest den 15. mars 2020.
Søknad med CV, vitnemål/karakterutskrifter, samt attester på relevant arbeidserfaring sendes
elektronisk via JobbNorge.no (se lenke: https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen)

Kontaktinformasjon
For spørsmål vedrørende arbeidsoppgaver/arbeidssted m.v., vennligst kontakt Svetlana Vinogradova,
instituttbestyrer ved fremmedspråksinstituttet, e-post: kafengil@masu.edu.ru, eller Inna Ryzhkova,
avdelingsleder ved internasjonal avdeling: innaryzhkova@yandex.ru.
For spørsmål om det norskfaglige, kan man kontakte Harald Roalkvam, utenlandslektor i norsk, e-post:
roalkvamharald@gmail.com.
For spørsmål vedrørende søknadsprosess, vilkår m.v., vennligst kontakt seniorrådgiver Hege Fjeld hos
Diku, e-post: norgeskunnskap@diku.no

