Søk om å danne og lede forskningsgruppe ved CAS
Senter for grunnforskning (CAS) fremmer og legger til rette for fremragende, nysgjerrighetsdrevet
grunnforskning. Hos oss får forskerne tid til å jobbe uforstyrret med sine prosjekter. CAS tar nå imot
søknader for det akademiske året 2021-2022.
Les mer om søknadsprosessen: https://cas.oslo.no/apply/
Søknadsfrist: 14. januar 2019.
Hver høst tar CAS imot tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og på tvers av)
humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.
Forskningsgruppene får tilbringe et helt akademisk år i CAS’ lokaler i bygningen til Det Norske
Videnskaps-Akademi i Drammensveien 78 i Oslo.

Hvem kan søke?
Alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan sende inn en
prosjektbeskrivelse. Om ønskelig, kan prosjektet ha to ledere som utformer søknaden sammen.
Søker(ne) velger selv hvem som skal utgjøre prosjektets forskergruppe og kan invitere forskere fra
hvor som helst i verden, uavhengig av hvor de er i karrieren. Deltakernes opphold kan variere i
lengde, fra noen måneder til hele året. Søker(ne) vil være gruppens leder(e), og skal oppholde seg
ved CAS i hele perioden.

Sjenerøs serviceplattform og unikt forskningsmiljø
CAS kan tilby et tverrfaglig, internasjonalt forskningsmiljø, en sjenerøs serviceplattform og et romslig
budsjett. Gruppeledere og deres forskergrupper får:
•
•
•
•
•
•
•
•

ekstra forskningsfri/forskningstermin av sin hjemmeinstitusjon (dette gjelder alle fast ansatte
i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner)
et budsjett på ca. 3,5 millioner norske kroner
hyggelige og velutstyrte kontorer
IT- og bibliotekstjenester
sentralt beliggende leiligheter (for forskere som kommer utenbys fra)
assistanse ved konferanser og workshops
hjelp til å finne barnehager og skoler (for forskere som tar med seg familie)
subsidiert lunsj

I første søknadsrunde kreves kun et kort prosjektforslag på tre til seks sider. Søkere som kommer
videre til andre runde blir bedt om å sende inn en fullstendig prosjektbeskrivelse, som vil bli vurdert
av internasjonale fagfeller. De tre utvalgte gruppene får to år til å forberede forskningsoppholdet.
Søknadsfrist: 14. januar 2019
Les mer om søknadsprosessen: https://cas.oslo.no/apply/

Lær mer om CAS: https://cas.oslo.no

Call for applications to the Centre for Advanced Study (CAS)
The Centre for Advanced Study (CAS) is an independent foundation that furthers excellent,
fundamental, curiosity-driven research. The Centre is now accepting applications for the 2021/22
academic year.
Learn more about the application process: https://cas.oslo.no/apply/
Deadline: 14 January 2019.
Each year, CAS hosts three research groups working on projects within and across the fields of the
humanities, social sciences, and natural sciences.
The groups spend an entire academic year working at the Centre, located in the historic building of
the Norwegian Academy of Science and Letters at Drammensveien 78 in Oslo.

Can I apply?
All faculty members who hold permanent research positions at CAS' partner institutions in Norway
are eligible to submit a project proposal and assemble and lead the corresponding research group at
CAS. Each project can have up to two leaders, who can invite researchers from around the world at
any stage of their careers to participate in their project -- whether for an entire year or for a few
months.

A one-of-a-kind research environment
CAS offers a unique research infrastructure, an extensive service platform, and an inspiring, collegial
atmosphere. Project leaders and their groups receive:
•
•
•
•
•
•
•

extra sabbatical leave during the year at CAS (for faculty members who hold permanent
research positions at CAS' partner institutions)
a roughly NOK 3.5 million grant
well-equipped offices and pleasant common areas
IT and library services
centrally located accommodations (for fellows not based in Oslo)
assistance from the CAS administration with everything from conference and workshop
planning to finding kindergartens and/or schools
subsidised lunch

Applicants are initially required to submit a brief (3-6 pages) project outline. Following the first
evaluation round, a handful of applicants will be invited to submit a more detailed project proposal,
which will be reviewed by international experts. The applicants behind the three winning proposals
will have two years to plan their stay.
Deadline: 14 January 2019.
Learn more about the application process: https://cas.oslo.no/apply/

Learn more about CAS: https://cas.oslo.no

