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Naturvetenskapliga fakulteten ledigkungör en tillsvidareanställning som

Universitetslektor i Kulturvård – särskilt landskapsvård
med placering vid Institutionen för kulturvård
Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med
inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar och föremål. I
Mariestad ges högskoleutbildningar med inriktning mot bygghantverk, trädgårdshantverk samt
landskapsvård. I Göteborg utbildas konservatorer och bebyggelseantikvarier.
Kulturvård kräver kompetens inom ett brett kunskapsfält som omfattar såväl naturvetenskapliga,
humanistiska som samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Vård och utveckling av kulturarvet
kräver emellertid också speciell kompetens för dokumentation, tolkning och analys relaterad till
utförande av den hantverkliga praktiken.
Landskapsvård är ett nytt område inom institutionens hantverksutbildningar som är under
uppbyggnad. Landskapsvård är ett kulturmiljöområde som får alltmer uppmärksamhet genom att
kulturhistoriska aspekter tydliggörs inom bland annat naturvård, vård och utveckling av tätortsnära
natur- och friluftsområden samt landsbygdsutveckling. Inte minst i perspektivet av klimathot och
växande krav på omställning till hållbar utveckling har landskapsvården blivit ett centralt område för
kulturmiljövården.
Arbetsuppgifter
Undervisning om landskapsutveckling med avseende på klimat-, miljö-, och naturresurser i olika
landskapsmiljöer i ett geografiskt perspektiv samt om de geografiska förutsättningarna för och de
bakomliggande orsakerna till långsiktig hållbarhet. Undervisning om dokumentation och tolkning av
landskap med inriktning mot vård och utveckling av kulturlandskapet. Forskning och kunskapsutveckling om de geografiska förutsättningarna för vård och utveckling av landskapets mångfald och
värden. Undervisning baserad på distanspedagogik/flexibelt lärande och GIS. Ledningsuppdrag inom
utbildningsprogrammet ”Landskapsvårdens hantverk”. Handledning av examensarbeten.
Behörighetskrav
Doktorsexamen. Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper. Omfattande och väl vitsordad erfarenhet av högskolepedagogiskt arbete.
Bedömningsgrunder
Bedömningen görs i följande prioritetsordning:
Pedagogisk skicklighet omfattande såväl utveckling av kurser som handledning av självständiga
studentarbeten. Särskild vikt läggs vid erfarenhet av distanspedagogik/flexibelt lärande och GISbaserad undervisning samt förmåga att stödja studenternas självständiga tänkande och intresse för ett
reflekterande förhållningssätt till det egna arbetet. Visas genom exempel, intyg och kursvärderingar.
Vetenskaplig skicklighet inom anställningens inriktningsområde. Särskild vikt läggs vid att
erfarenheterna härrör från ämnesöverskridande/ tvärvetenskapligt arbete.
Pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet ska i lika stor utsträckning tillmätas störst vikt vid
bedömning av sökandes kompetens. Bedömningen görs därefter i följande prioritetsordning:

Förtrogenhet med biosfärområden, regionala landskapsstrategier och landskapskonventionen och vad
dessa har för betydelse för landskapsvården i Sverige samt betydelsen av landskapsvårdens hantverk.
Förmåga att samverka med det omgivande samhället genom information, samverkansprojekt eller
liknande. Visas genom styrkt erfarenhet, exempel på uppnådda resultat och/eller intygat god
samarbetsförmåga..
Förmåga att utveckla och leda personal. Visad genom dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande
ställning.
Erfarenhet av administrativt arbete och visad förmåga att organisera, strukturera och utveckla en
verksamhet i enlighet med givna ramar. Visas genom intyg och referenser.
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Visas genom exempel på sådan
verksamhet.
Upplysningar om anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Ola Wetterberg, tel. 031 – 786 47 02, e-post
ola.wetterberg@conservation.gu.se . För mer information om verksamheten vid institutionen vänligen
besök hemsidan för Institutionen för kulturvård http://www.conservation.gu.se/ .
Fackliga företrädare
Fackliga företrädare: Martin Björkman, telefon 031 – 786 3608, OFR/S Astrid Igerud, telefon 031 –
786 11 69, SEKO Lennart Olsson, telefon 031 – 786 11 73.
Urvalsprocessen
Urvalsprocessen kommer bland annat att innehålla bedömning av externa sakkunniga, intervjuer,
provföreläsningar och/eller forskarseminarier.
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och ställs till Dekanus, Naturvetenskapliga fakulteten,
Göteborgs universitet. Till ansökan bifogas:
 Fullständigt CV, publikationslista, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som sökande
önskar åberopa. Dokument rörande de pedagogiska meriterna skall innehålla information om
undervisningens omfattning och slag liksom uppgifter om dess kvalitet. Det ska också tydligt
framgå omfattningen av tidigare erhållna externa anslag.
 En skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet av betydelse för
anställningen (max 5 sidor). Det ska klart framgå på vilka meriter den sökande i första hand
önskar bli bedömd.
 En beskrivning av pågående och planerad forskning och undervisning samt andra planerade
aktiviteter av relevans för anställningen (max 3 sidor).
 Högst 10 vetenskapliga arbeten samt en motivering till urvalet.
 Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
En uppsättning av komplett ansökan skickas – elektroniskt – till Göteborgs universitet via följande
adress: http://www.science.gu.se/english/application/e324397809 där närmare instruktioner om hur du
lämnar in din ansökan elektroniskt också finns.
En uppsättning av komplett ansökan skickas – i pappersversion – till Göteborgs universitet under
följande adress:
Registrator, Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Märk ansökan med ref E 324 3978/09
Ansökan – i såväl elektronisk version som pappersversion – ska vara inkommen senast den
1 februari 2010.
DEKANUS

