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Utlysning av engasjement som undervisningsassistent høst 2016  

 
Ved Institutt for sosialantropologi er det ledig to stillinger som undervisningsassistenter for 
høstsemesteret 2016: en 100% stilling i 4 måneder, fra 12. august til 16. desember og en 
100% stilling i 2 måneder, fra 17. oktober til 19. desember. Det er mulighet for forlengelse. 

1) Stillingen som strekker seg over hele semesteret vil være undervisningsassistent for 
følgende emner:  

SANT104 Kultur, meining og kommunikasjon (15 stp), SANT240 Poverty, Welfare 

and Marginalisation: An Ethnographic Approach to Modern Urban Life (15 stp). Dette 

er de to engelskspråklige emnene ved instituttet høstsemesteret 2016. 

 

Undervisningsassistenten skal lede arbeidsgruppene tilknyttet SANT104 og 

SANT240, samt to arbeidsgrupper for SANT100. 

 

2) Stillingen som strekker seg fra medio oktober til medio desember vil være 
undervisningsassistent for følgende emner: 

SANT105 Makt: uttrykk og løyning (15 stp). Undervisningsassistenten skal lede 
arbeidsgruppene tilknyttet SANT105, samt annet forfallende arbeid ved instituttet. 

 

 

Arbeidsoppgaver 

 

Avhengig av antall studenter, vil det være mellom 3-6 arbeidsgrupper per emne i uken for 

hele perioden, i tillegg til deltakelse på forelesninger. I arbeidet inngår også vurdering og 

kommentering av obligatoriske oppgaver, og opplæring i bruk av den nye læringsplattformen 

Mitt UiB. Instituttet har også fokus på at arbeidsgruppelederne har en mentorrolle ovenfor 

studentene. 

Utover ledelse av arbeidsgruppene forventes det at undervisningsassistentene stiller på 
orienteringsmøter og møter emneansvarlig for faglig-pedagogisk veiledningssamtaler. Det 
søkes hovedsakelig etter kandidater med mastergrad i sosialantropologi. For 
undervisningsassistenter som ikke har pedagogisk opplæring, vil det bli arrangert kurs i 
seminarpedagogikk i begynnelsen av semesteret.  
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Kvalifikasjoner  

Søkere bør ha mastergrad i sosialantropologi. Relevant arbeidserfaring vil være en fordel. 
Som personlige egenskaper vektlegges det at man kan arbeide selvstendig, samt har gode 
samarbeids- og kommunikasjonsevner. Man må være fleksibel, arbeidsvillig, like å jobbe med 
mennesker og vise engasjement for fagfeltet. 

 

Søknad 

Engasjementene lønnes med lønnstrinn 42 (kode 1020) for søkere med fullført mastergrad i 
sosialantropologi. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju. 

Søknad med vedlagt CV og attesterte kopier av relevante vitnemål og attester sendes per e-
post til førstekonsulent Nina Bergheim Dahl ved Institutt for sosialantropologi: 
Nina.Dahl@uib.no. For nærmere informasjon kan interesserte ta kontakt per e-post eller 
telefon: 55589451. 

 

 

SØKNADSFRIST: Torsdag 26. mai 2016. 
 

 


