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ARBEIDSERFARING 
 

09/2018–d.d Rådgiver 

Likestillingssentret KUN, Steigen (Norge) 

Utvikling, koordinering og ledelse av prosjekter. Kunskapsformidling og 

forskningsarbeid.  

Erfaring med arbeid innenfor vold, utenforskap og likeverdige tjenester i kjønns- og 
minoritetsperspektiv. 

 
05/2019–09/2019 Klagesensor 

Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) 

Vurdering og karaktersetting av eksamener på Likestillingsstudiet. 

 
06/2016–06/2018 Forskningsassistent 

Agderforskning, Kristiansand (Norge) 

Erfaring med kvalitative studier om likestilling, rus, vold og integrering. 

 

01/2016–09/2018 Gjesteforeleser og hjelpelærer 

Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) 

Hjelpelærer i emnet «Komparativ politikk». Ansvar for å vurdere semesteroppgaver 

og oppfølging av elever.  

Foreleser på likestillingsstudiet om «Likestilling av minoriteter i Norge». 

Foreleser på etter- og videreutdanning «Mobilitet, identitet og kulturell kompleksitet» om «Kjønn, 
ære og sosial kontroll». 

 

 
UTDANNING OG PRAKSIS 

 

08/2016–06/2018 Master i sosiologi og sosialt arbeid 

Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) 

Masteroppgave: "Av og til kunne jeg ønske jeg hadde en hijab å skylde på eller noes om gjør 
meg synlig». En institusjonell etnografisk studie av sosial kontroll. 

 

08/2017–05/2018 Praktikant 

Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) 

Prosjekt om barnevernets satsning på sped- og småbarn. Intern rapport til barnevernet er 
publisert og forskningsartikkel er under publisering.  

 

08/2016–12/2016 Enkeltemner i religion, etikk og samfunn 

Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) 

Religion og livssyn i Norge, og jødedommen, kristendommen og islam i verden. 

 

mailto:minela.kosuta@kun.no


 

08/2015–06/2016 Enkeltemner i statsvitenskap og ledelse 

Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) 

Personalledelse, teambuilding, organisasjonsteori, politiske systemer og styring. 

 

01/2016–06/2016 Praktikant 

Agderforskning, Kristiansand (Norge) 

Erfaring med prosjekter om kvinner i toppstillinger og æresrelatert vold.   
 

01/2014–06/2014 Utvekslingsstudent 

Sabanci Universitet, Istanbul (Tyrkia) 

Antropologi, internasjonal rett og tyrkisk språk. 

 

06/2012–08/2015 Bachelor i statsvitenskap 

Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge) 
Bacheloroppgave: “The Afthermath of Positive Agenda: The European Union’s impact on 
Kurdish rights in Turkey”. 
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PUBLIKASJONER 
 

Nilsen, A.,C., Kosuta, M. (2018). Evaluering av sped- og småbarnssatsingen i 
barnevernstjenesten. Rapport fra fase 1.  

 
Magnussen, M-L., Kosuta, M. (2019). “Sometimes I wish I had a hijab to blame or something 
else that made me visible”. Exploring understandings of “social control” in contemporary 
Norway. Under publisering  

 


