
Samisk høgskolestyre lyser ut fast stilling som professorat i samisk litteratur med 
snarlig tiltredelse. Stillingsutlysningen sammen med stillingsbeskrivelsen godkjennes. 
Stillingen lyses ut med fire ukers søknadsfrist. 
 
Stillingen lønnes etter Statens lønnsplan 17.510, stillingskode 1013 Professor, ltr. 69-
88 (611 700–989 000 kr). Etter lønnspolitikken ved Samisk høgskole gis det to ekstra 
lønnstrinn hvis søker har formelle kunnskaper i samisk på minst grunnfagsnivå eller 60 
studiepoeng. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 
 
Stillingen har 6 måneders prøvetid. 
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Ved Institutt for språk, reindrift, duodji og samfunnsvitenskap (SDRS) er det ledig en 

stilling som professor. 

 

Hovedarbeidsområdet er undervisning, veiledning, forskning og formidling i samisk 

litteratur. Undervisning skal skje etter de til enhver tid gjeldende læreplaner. 

Stillingsinnehaveren skal fremme og lede forskning først og fremst i samisk 

litteraturforskning. Den ansatte skal delta i arbeid med revidering av 

litteraturvitenskapelige studieprogram. For øvrig er det naturlig at stillingsinnehaveren i 

sitt virke følger Samisk høgskoles samiske profil. 

 

Ellers vises det til utlysningsteksten for beskrivelse av stillingsinnhold og 

kompetansekrav. 

 

Til utlysningsteksten er det foreslått etter universitets- og høgskoleloven § 6-5 (1) at 

søkere som ikke er kvalifisert som professor, men som har forutsetninger for å snart 

skaffe seg disse kvalifikasjonene, kan ansettes for begrenset tid, og skal deretter innen 

tre år vurderes om de da innehar kvalifikasjonene som kreves for stillingen. Dette 

gjøres fordi det kan være vanskelig å finne søkere til denne stillingen. 

 

Etter ph.d-programmet for samisk kreves det at 50 % av fagmiljøet er professorer. I 

forbindelse med akkrediteringen av programmet ble det sagt at institusjonen må følge 

med på at de kvalitative kravene for litteratur oppfylles. Hvis det ikke finnes noen som 

svarer til kravene for professorstillingen, men det finnes en søker som sannsynligvis 

oppfyller kravene innen tre år, vil det være styrkende for at institusjonen oppfyller 

akkrediteringskravene. 

 

Kostnader for stillingen dekkes av budsjettet for SDRS-instituttet. Stillingen erstatter en 

tidligere ansatt sin stilling, og vil av den grunn ikke øke antall stillinger for instituttet. 

 


