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ILOS’ stillingsplan 2018-2022 

På styremøtet 30. oktober 2017 var det bred enighet i styret om at noen av fagmiljøenes innspill om 

stillinger måtte gis særlig høy prioritet i det videre arbeidet med stillingsplanen. Det gjelder 

innspillene til disse stillingene: «litteratur og kultur i den spanskspråklige verden», «spansk språk» 

og «moderne tysk språk».  

I tillegg så styret en strategisk interesse i å fremme stillinger innen «verdenslitteratur/post-colonial 

literature», «engelsk sosiolingvistikk/World Englishes» og «fransk sosiolingvistikk/frankofoni».  

Styret ønsket dessuten å følge tett kartleggingen av Tysklands-kompetanse ved fakultetet som 

studiedekanen setter i gang. Avhengig av resultatet av denne kartleggingen kan styret vurdere en 

stilling i tysk litteratur/områdestudier (eller tysk litteratur og kultur).  

Styret har tidligere bestemt å reservere opp til to stillinger til bruk for utfasing av mulige satsninger 

innen HFs Faglige prioriteringer III. Fakultetsstyret treffer vedtak i saken 15. desember.  

Etter styremøtet 30. oktober responderte instituttleder til fagmiljøene på vegne av styret. 

Responsene ble sendt som e-post til fagansvarlige med kopi til styret. Fagmiljøenes 

tilbakemeldinger foreligger nå og er vedlagt. 

Styret har tidligere fått utvalgte nøkkeltall til bruk for arbeidet med stillingsplanen. En oppdatert 

situasjonsbeskrivelse i skjemaform er vedlagt. 

Langtidsbudsjettet for ILOS justeres for å ta med uforutsette endringer. Slik budsjettet ser ut nå, vil 

instituttet ha rom for å tilsette i opp til 6 stillinger (definert som førsteamanuenser i 100 % stilling) 

i årene 2018-2022.   

Forslag til videre tidsplan: 

- Styremøtet i februar: diskusjonssak 

- Primo mars: drøfting med tjenestemannsorganisasjonene 

- Styremøtet i mars: stillingsplanen vedtas  
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- Mars-april: dekanatets godkjenning av stillingsplanen 

 

Styret bes diskutere: 
 Fagmiljøenes innspill i lys av instituttets strategiske interesser 

 Trenger styret ekstra tallmateriale for å kunne prioritere stillingene i stillingsplanen? 

 

Vedlegg: 

1) Svar fra fagmiljøene 

2) Situasjonsbeskrivelse 

 

 

 

 


