
Utlysning: læringsassistenter på arkeologi, høsten 2021 
 
Som tiltak i forbindelse med COVID-19 og effekten pandemien har hatt på studenter har 
Kunnskapsdepartementet bevilget midler til ansettelse av læringsassistenter (LA) i lønnede 
stillinger høsten 2021. Læringsassistentene skal være aktive masterstudenter i arkeologi og 
arbeidsoppgavene skal bidra til andre studenters læring og integrering. 
 
På arkeologi lyser vi ut opp til 8 LA-stillinger for høstsemestret 2021, med mulighet for 
videreføring på vårsemesteret 2022. Oppstart regnes fra August 2021. Alle LAer må delta på 
opplæringskurs (ca. 8 timer, som regnes som del av deres arbeidstid). Vi søker 
læringsassistenter til følgende oppgaver: 
  
Organisering av studentkonferanse og forskningsseminarer for studenter 
Krav/forkunnskaper: Kvalifiserte søkere skal være aktive masterstudenter i arkeologi, ha 
gode språk- og kommunikasjonsevner og vise interesse for forskningsformidling. 
Oppgaver: Læringsassistentene vil delta i organisering av studentkonferanse og 
forskningsformidling for studenter. Dette inkluderer deltakelse i både tematisk og praktisk 
planlegging av konferanse/seminar, gjennomføring, og formidling til nye BA- og MA-
studenter ved semesterstart.  
 
Undervisningshjelp og veiledning i arkeometri 
Krav/forkunnskaper: Kvalifiserte søkere skal være aktive masterstudenter i arkeologi. De 
må ha fullført emnet ARK4070 med gode resultater, vise interesse for arkeometri og ha 
gode kommunikasjonsevner. 
Oppgaver: Læringsassistentene vil assistere underviser i lab-undervisning på ARK4070 og 
ARK4180 (inkludert veiledning av studenter, preparering og behandling av prøver, deltakelse 
i diskusjon med underviser).  
 
Organisering, veiledning og tilrettelegging for studieaktiviteter og praksis 
Krav/forkunnskaper: Kvalifiserte søkere skal være aktive masterstudenter i arkeologi, ha 
gode språk og kommunikasjonsevner og vise interesse for forskningsformidling. 
Oppgaver: Læringsassistentene vil assistere underviser ved organisering av studieaktiviteter 
i form av kollokviegrupper, ekskursjoner, og praksis, først og fremst på BA nivå, og fungere 
som kollegaveileder sammen med underviser. 
 
 
Arbeidstid høsten 2021 vil ikke overskride 50 timer (inkludert opplæring og oppfølging) 
 
Lønn og hva vi tilbyr: 

 Stillingen lønnes etter lønnstrinn 45, som tilsvarer en timelønn på 213,30 kr i timen.1 

 Opplæringsprogram hos Senter for læring og utdanning ved UiO (LINK) 

 Attest på utført arbeid 

 
 

                                                      
1 Timesatsen vil justeres til gjeldende timesats etter lønnsforhandlingene i mai 2021. 



Slik søker du: 
Skriv en kort søknadstekst (max. 1 side) som beskriver: Hvorfor du søker plass som 
læringsassistent? Hvorfor du vil du passe bra som læringsassistent? Hvilken 
egenskaper/erfaringer har du som vil være viktige i denne stillingen?   Hvilken av oppgavene 
(se over) du ønsker plass på (her kan du inkludere flere/alle)? 
 
Legg ved CV med relevant erfaring/erfaring (max. 1 side) 
Søknadsfrist: 22. juni 2021 
 
Send søknaden via dette nettskjema: https://nettskjema.no/a/206548 
Spørsmål kan rettes til studiekonsulent Nora Birkeland, nora.birkeland@iakh.uio.no eller 
programleder Thora Petursdottir, thora.petursdottir@iakh.uio.no.  
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