
 

 

 

 

SVENSKA INSTITUTET I ROM ledigförklarar härmed en anställning som  

 

LEKTOR I KONSTVETENSKAP OCH VICE DIREKTÖR 

 

Förordnandet gäller för 3 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare en 

treårsperiod. Tjänsten tillträds den 1 januari 2023.  

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt filosofie doktorsexamen i 

konstvetenskap eller har motsvarande dokumenterade vetenskapliga kompetens. 

För behörighet krävs vidare att sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning 

eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Förmåga att undervisa på 

svenska och engelska är ett krav.  

Arbetsuppgifter: Lektorn planerar, leder och administrerar den årliga 

konstvetenskapliga kursen, medverkar i utvecklandet av nya kurser samt bedriver 

egen forskning. Uppgiften som vice direktör innebär att i nära kontakt med institutets 

direktör arbeta med ledning och administration av institutets verksamhet, i första 

hand dess vetenskapliga verksamhet. Detta kan ske på uppdrag och delegation 

såväl direkt från styrelsen som från direktören. Styrelsen förutsätter att arbetet 

genomförs i nära samverkan med svenska universitet, högskolor och museer samt 

med forskningsinstitut och universitet i Rom och andra utbildnings- och 

forskningsinstitutioner. Det åligger lektorn att i samarbete med lektorn i Antikens kultur 

och samhällsliv planera och genomföra institutets seminarieserie. 

Tjänsteinnehavaren ska dessutom efter behov medverka i undervisning på institutets 

övriga kurser samt ge handledning till doktorander och avancerade studenter som 

vistas vid Institutet för forskning. Vidare fungerar tjänsteinnehavaren som 

huvudredaktör för den konstvetenskapliga skriftserien Suecoromana. Av 

årsarbetstiden kan 33 procent disponeras för egen forskning.  

Bedömningsgrunder: Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid 

bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid publicerad 

forskning eller på annat sätt dokumenterad specialisering på italiensk konst, 

arkitektur och visuell kultur, samt vid förmågan att självständigt initiera, bedriva och 

leda forskning. I fråga om pedagogisk skicklighet bedöms förmågan att planera och 

genomföra undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. 

Förmågan att planera och leda verksamhet, samarbetsförmågan samt förmågan 

att samverka med det omgivande samhället bedöms genom styrkta meriter och vid 

behov genom referenstagning. Goda kunskaper i italienska är meriterande, liksom 

god kännedom om italiensk kulturhistoria och samhällsliv.  



Ansökan ska innehålla följande:  

- motivering för ansökan med en sammanfattning av relevant kompetens 

(högst 1 sida/3 000 tecken, 

- styrkt meritförteckning, 

- redogörelse för vetenskapliga meriter, inklusive en vetenskaplig självreflektion 

(högst 2 sidor/6 000 tecken). Till redogörelsen bifogas en förteckning över 

vetenskapliga publikationer. Av dessa markeras högst 5 publikationer som 

åberopas för bedömning, 

- redogörelse för pedagogiska meriter, inklusive en pedagogisk självreflektion 

(högst 2 sidor/6 000 tecken), 

- redogörelse för administrativa meriter, tidigare ledningsuppdrag och 

omvärldskontakter (högst 1 sida/3 000 tecken), 

- en redogörelse (högst 3 sidor/9 000 tecken) för den vetenskapliga och 

pedagogiska verksamhet som den sökande önskar att utveckla inom tjänsten 

vid Rominstitutet samt mål för kontaktarbetet med svenska och italienska 

universitet och andra institutioner. 

 

Fri bostad erhålles i Rom under tjänstetiden. Lön efter överenskommelse.  

Ansökan (som en enda fil) jämte vetenskapliga arbeten (i separata filer) inges 

digitalt i pdf-format  till Styrelsen för Svenska institutet i Rom senast den 19 april 2022 

på följande adress: 

sir.sekreterare@medelhavsinstituten.se 

Svenska institutet i Rom är en stiftelse och omfattas inte av högskoleförordningen.  

Ytterligare upplysningar om tjänsten kan erhållas av institutets direktör Ulf R. Hansson, 

(hansson@isvroma.org) och nuvarande tjänsteinnehavaren Maria Oen 

(oen@isvroma.org). För upplysningar om anställningsvillkor hänvisas till styrelsens 

skattmästare Agneta Modig Tham, (a.modigtham@telia.com). 
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