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Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar befattningen som direktör
för SVENSKA INSTITUTET I ROM med beräknat tillträde den 1 juli 2019

Svenska institutet i Rom grundades i Stockholm 1925, öppnade i Rom 1926 och har enligt sina
stadgar till uppgift att “inom svenskt kulturliv främja kännedomen om antikens kultur i
medelhavsområdet och att vara organ för svensk humanisitisk forskning och undervisning främst
inom antikvetenskap, klassiska språk, historia, konstvetenskap, arkitektur och restaureringskonst. I
övrigt har institutet att främja kulturutbytet mellan Sverige och Italien”. I institutet är inrymt ett
forskningsbibliotek med över 70 000 volymer. Med sina 15 gästbostäder fungerar institutet också
som gästhem för svenska forskare och studerande. Därutöver ansvarar institutet för kontinuerligt
underhåll av byggnad, inventarier och trädgård.
För behörighet att anställas som direktör krävs enligt gällande stadgar hög vetenskaplig kompetens
i ämnet antikens kultur och samhällsliv samt pedagogisk och administrativ skicklighet.
Där utöver förutsätts att direktören har
- mycket god insikt i svenskt universitetsväsende och högre utbildning i Sverige
- en produktiv och aktiv forskningsprofil inom ämnet Antikens kultur och
samhällsliv/antikforskning och företrädesvis med inriktning mot det italisk-romerska området
- goda ledaregenskaper avseende institutets hela verksamhet och personal
- erfarenhet och vilja att initiera och fullfölja ämnesöverskridande projekt och internationella
samarbeten
- intresse för forskning och undervisning även inom ämnen som konstvetenskap, klassiska språk,
arkitektur, restaureringskonst, museologi, kulturarvsfrågor samt andra akademiska ämnen
som ingår i institutets verksamhet
- kunskaper i italienska
Direktören ska
- inom ramen för av styrelsen fastställd verksamhetsplan och budget leda institutets verksamhet.
Däri ingår övergripande ansvar såväl för institutets administration, personal, fastighet,
inventarier och trädgård, som för institutets alla verksamhetsområden, forskning, utbildning,
kulturförbindelser och information. Direktören planerar institutets vetenskapliga verksamhet i
samråd med övrig vetenskaplig personal och leder institutets seminarieverksamhet
- medverka i utarbetandet av underlag för styrelsearbete, framför allt i fråga om verksamhetsplan,
budget samt årsredovisning (budget samt verksamhetsberättelse), och budgetunderlag till
regeringen
- företräda institutet gentemot internationella och andra organisationer i Rom, vilkas verksamhet
berör institutets verksamhetsområden, samt upprätthålla kontakterna med svenska universitet
och med svenska forskningsinstitut i medelhavsområdet
- tillse att personer ur svenskt universitetsliv bistås i sina kontakter med italienska myndigheter,
bibliotek, arkiv och museer

- ansvara för institutets arkeologiska och historiska åtaganden (t.ex. äldre utgrävningsprojekt och
arkiv)
- kunna undervisa studenter på svenska inom främst avancerad nivå i ämnet Antikens kultur och
samhällsliv
Den som är intresserad av befattningen ombeds att senast den 20 augusti 2018 inkomma med
ansökan antingen per post (i tre exemplar) alternativt elektroniskt. Ansökan ska författas på
engelska och den ska innehålla löneanspråk samt en översiktlig redogörelse för den sökandes
vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meritering. Till ansökan ska fogas styrkt
meritförteckning samt en fullständig publikationsförteckning i vilken de skrifter den sökande
särskilt önskar åberopa klart markeras (högst 10 skrifter). Styrelsen anhåller vidare om en
redogörelse (2 sidor) för den sökandes forskning samt vilket eller vilka projekt (inriktning och
målsättning) som den sökande vill driva under sin period på institutet. Vidare fogas till ansökan en
redogörelse (2 sidor) för hur den sökande tänker utveckla och upprätthålla institutets sedan lång
tid goda internationella samarbete och berika det vetenskapliga arbetet på institutet. I redogörelsen
ska även presenteras en beskrivning av hur den sökande tänker sig institutets undervisning och
utbud av kurser under samma period.
Den sökande skall, så snart styrelsen utsett sakkunniga, omgående tillställa var och en av dem
samt kansliet i Stockholm de skrifter som åberopas. Anställningen gäller för en period av tre år
med möjlig förlängning, dock för sammanlagt högst sex år. Beräknat tillträde är den 1 juli 2019. I
tjänsten ingår tjänstebostad. Frågor om tjänstgöringsskyldighetoch sociala förmåner tas upp till
diskussion vid en eventuell intervju inför anställningen.
Vidare upplysningar om tjänsten lämnas av:
- styrelsens ordförande Carin Fischer (0295-40153, 0706-63 40 50, +033(0)468 892005)
- styrelsens skattmästare Agneta Modig-Tham (0768-41 92 30)
- nuvarande direktör FD Kristian Göransson (+39-06 320 1966)
Ansökan ställs till:
Stiftelsen Svenska institutet i Rom, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
alt. skickas till sir@medelhavsinstituten.se i inscannat format.
Vi har inte möjlighet att hämta ut rekommenderad post och vi har inte heller möjlighet att
återlämna inskickade skrifter.

Stockholm den 31 maj 2018

