
 

Ledig stilling som utenlandslektor i norsk 
NArFu, Arkhangelsk 

 
 

OM ARBEIDSGIVER 

Arbeidsgiver er Det Nordlige (Arktiske) Føderale Universitet i Arkhangelsk, avdeling for engelsk 

filologi, nordiske språk og språkdidaktikk med adresse Severnaya Dvina Emb. 17, 163002 

Arkhangelsk, Russland. http://narfu.ru/en/  

 

Det Nordlige (Arktiske) Føderale Universitet i Arkhangelsk har i dag totalt rundt 15 000 studenter. 

Ved avdeling for engelsk filologi, nordiske språk og språkdidaktikk har det vært norskundervisning 

siden 1993. I dag tilbys norsk som andre fremmedspråk på høyere skole for samfunnsvitenskap, 

humaniora og internasjonal kommunikasjon (bachelorgrad), sammen med svensk og finsk, og det er 

ca. 80 studenter som studerer norsk på forskjellige nivåer. Høstsemesteret varer fra september til 

desember/januar, og vårsemesteret fra februar til juni. Det avvikles eksamen to ganger i året, for tiden 

foregår dette i januar og i perioden mai - juni.  

 

 

INFORMASJON OM STILLINGEN 

 

Lektoren skal undervise i norsk språk og litteratur for begynnere og viderekomne. 

Undervisningsplikten er 10 timer pr. uke. I tillegg kommer tentamen/eksamensavvikling. 

  

Ved siden av undervisningen forventes det at lektoren tar seg av studierelaterte administrative 

oppgaver (utarbeidelse av studiedokumentasjon), forskningsarbeid (skriving og publisering av 

vitenskapelige artikler/foredrag på konferanser) og aktivitetssarbeid (eventuell organisering av 

arrangementer relatert til norsk språk og kultur for studenter og universitetskandidater).  

 

Stillingen er en engasjementsstilling på ett år, med mulighet for forlengelse i inntil fem år. Arbeidssted 

er ved universitetets lokaliteter i Arkhangelsk, Russland.   

 

Tiltredelse fra og med 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. 

 

 

 

http://narfu.ru/en/


 

 

STILLINGSVILKÅR OG BOSITUASJON 

 

NArFU lønner lektoren med ca. 13 126 rubler pr. måned (etter skatt). Etter 183 dager regnes man som 

skattemessig bosatt og får 16 135 rubler pr. måned. Lektor med Ph.d-grad får ca. 18 315 rubler pr. 

måned etter skatt. Etter 183 dager økes beløpet til 22 763 rubler.  

 

I tillegg yter Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling av 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 tilbyr bolig på et av universitetets studenthjem. Leiepris er for tiden 4 000 rubler pr. 

måned.   

 

 

SØKNADSFRIST OG -SKJEMA 

 

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 på https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen)   

 

 

KONTAKTINFORMASJON  

 

For spørsmål vedrørende arbeidsoppgaver/arbeidssted m.v., vennligst kontakt NArFU direkte ved 

Direktoratsleder for internasjonalt samarbeid Lubov Zarubina, e-post: l.zarubina@narfu.ru, eller lektor 

i norsk Irina Borovikova, e-post: i.borovikova@narfu.ru 

 

For spørsmål vedrørende søknadsprosess, vilkår m.v., vennligst kontakt seniorrådgiver Hege Fjeld hos 

Diku, e-post: norgeskunnskap@diku.no.  
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