
   

 

FRISCHSENTERET  
Frisch Centre 

Gaustadalléen 21 
NO-0349 Oslo, Norway 

T +47-22 95 88 10 
F +47-22 95 88 25 

frisch@frisch.uio,no 
www.frisch.uio.no 

NO 980 414 531, Bank:1644 28 09864 

Stiftelsen Fr ischsent eret for sam funnsøkonomisk forskn in g  
Ragnar Fr isch Cent re for Econ omic Research  

 
 
 

 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en stiftelse opprettet av Universitetet i 

Oslo for å drive anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med Økonomisk institutt og andre 

fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.  

Ved Frischsenteret/CREE er det nå ledig en 

STIPENDIATSTILLING 

Stipendiaten vil være knyttet til CREE – Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy, 

se http://www.cree.uio.no/, der Frischsenteret er vertsinstitusjon. CREE utfører prosjekter om energi- og 

klimapolitikk, miljøvennlig FoU, kraftmarkedet, evaluering av energi- og klimapolitikk, og utvikling av 

numeriske modeller for energimarkedene, teknologiutvikling og klima. For mer informasjon om CREEs 

arbeidspakker og prosjekter, se http://www.cree.uio.no/docs/Final%20proposal%20to%20RCN%20-

%20CREE.pdf. Stipendiatens forskningstemaer vil utformes i samarbeid med veileder, og skal falle 

innenfor CREEs prosjektportefølje.  

Stipendiatperioden starter august 2014 og det kreves at mastergrad innen samfunnsøkonomi, 

samfunnsøkonomisk embetseksamen/hovedfag eller tilsvarende er avsluttet før oppstart. Stillingen kan 

også søkes av personer som planlegger avslutning av mastergrad våren/sommer 2014. Relevant erfaring 

med teoretisk og empirisk analyse vil bli vektlagt, men er ingen forutsetning.  

Engasjementet vil gå over fire år inkludert ett års pliktarbeid innenfor prosjektrelatert arbeid. Det er gode 

muligheter for utenlandsopphold i løpet av engasjementet. Den som engasjeres må være kvalifisert til 

opptak ved doktorgradsstudiet ved Økonomisk institutt fra og med høsten 2014, og forventes å fullføre 

doktorgraden i løpet av fireårsperioden. Se http://www.sv.uio.no/econ/english/research/doctoral-

degree/doctoral-studies-phd/application-and-admission/ for detaljer.  

Lønnsplasseringen følger rammen for stipendiater ved Universitetet i Oslo (lønnstrinn 52 – 56). I dag er 

lønnstrinn 52 lik NOK 435 100. Stipendiaten vil bli meldt inn i den kollektive pensjonsforsikringen ved 

Frischsenteret og 2 % av lønnen vil bli trukket som egenandel.  

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Snorre Kverndokk (snorre.kverndokk@frisch.uio.no, 

eller tlf. 9797 9857).  

Søknaden må være Frischsenteret i hende senest 22. April 2014. Søknaden må inneholde CV, 

publikasjonsliste, karakterutskrift og eventuelle vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal tas 

hensyn til ved bedømmelsen, inkludert evt. hovedoppgave eller masteroppgave. Ved samforfatterskap må 

arbeidsdelingen mellom forfatterne angis. Søknaden sendes til: Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 

Oslo eller til gry.nystrom@frisch.uio.no. 
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