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Stipendiatfordeling IFIKK 2022: Diskusjonsnotat til styret 

1. Bakgrunn 

IFIKK får i 2022 sju ph.d.-stipendiatstillinger fra fakultetet. Antallet er for så vidt det samme som i 
fjor, men da fikk instuttet bare lyse ut tre pga at den økonomiske krisen tilsa at midlene trengtes 
for å dekke lønnsmidler til fast ansatte («stipendiatgrepet»). HF har fordelt stillingene mellom 
instituttene etter hvor mange førsteamanuenser, professorer, førstelektorer og dosenter som er 
fast ansatt ved hvert institutt. Tanken er formentlig at disse stillingskategoriene rommer fast 
vitenskapelig ansatte med forsknings-/doktorveiledningskompetanse.


IFIKK står fritt til å velge hvilke prinsipper vi vil legge til grunn for fordelingen av 
stipendiatstillingene. Dog gjelder følgende (se d-sak 1 i https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/
styret/moter/2020/200925-sakskart.html):


… fordeling og kunngjøring av stipendiatstillinger diskuteres og behandles i instituttstyret. I tillegg 
la fakultetet noen veiledende føringer: Fakultetet ønsker en aktiv forvaltning av stillingene på 
instituttnivå som sikrer disiplinenes rekrutteringsbehov og at stipendiatene ikke skal knyttes kun til 
enkeltforskere, men komme inn i aktive fagmiljø. Dessuten burde utlysningstekstene være brede nok 
til at de får et godt rekrutteringsgrunnlag. 

2. Utlysningsalternativer 

Stipendiatstillingene kan viderefordeles til fagene, men det finnes også alternativer. En mulighet er 
å lyse ut alle sju samlet, og la en komité med sakkyndige fra alle fire fag velge ut de søkerne 
komiteen anser som de beste – enten helt åpent eller innenfor tematiske føringer lagt av styret (for 
alle eller noen av stillingene), for eksempel det nye UiO-satsingsområdet demokrati eller klima/
miljø/bærekraft. Dette vil –  begge tilfeller – kunne føre til at komiteen deler seg etter fag-skillelinjer 
ettersom de færreste kan ha sakkyndig kompetanse på områder langt fra eget fag. Det anbefales 
at styret i stedet fordeler et antall stipendiatstillinger til hvert fag, og eventuelt legger strategiske 
føringer i form av ønskede forskningstemaer.


Dersom IFIKK viderefordeler stipendiatstillingene til hvert fag etter samme prinsipp som HF, men 
kun tar førstelektorer med forskningskompetanse i form av doktorgrad med i regnestykket, vil 
resultatet bli slik de to kolonnene til venstre i tabellen nedenfor viser. Etter avrunding gir det fire til 
filosofi og ett til hvert av de tre andre fagene.


Det kan virke urimelig at særlig kunsthistorie og visuelle studier, med nesten like mange 
masterkandidater de senere år som filosofi, og mer enn ti ganger så mange som klassiske språk, 
ikke skal få flere stipendiater enn klassikerne, og tre færre enn filosofene. Masterstudenter i 
kunsthistorie og visuelle studier kan ha grunn til å føle dette urettferdig og demotiverende. Det kan 
antas å være uheldig for rekrutteringen av forskere fra eget program. Det samme gjelder i noe 
mindre grad idéhistoriestudentene på EKUL. De to kolonnene til høyre i tabellen viser fordelingen 
med utgangspunkt i hvor mange masterkandidater IFIKK har utdannet de siste årene. Det gir tre til 
filosofi, to til kunsthistorie, en eller to (ved å runde opp for å fordele alle sju stillingene) til 
idéhistorie og ingen til klassisk.


FVA med veilednings- 
kompetanse 2021h

FVA/
7,28571428571429

MA-kandidater i 
kullene 2012–

MA/
39,8571428571429

FIL 28 3,84 121 3,04

KUN 10 1,37 91 2,28

IDE 7 0,96 59 1,48

KLA 6 0,82 8 0,20

SUM 51 7 279 7

Delingstall 7 stip. 7,28571428571429 39,8571428571429

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/200925-sakskart.html
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/200925-sakskart.html


Hvis vi gir de to alternativene for fordeling på fag lik vekt, vil det gi filosofi 3,44 stillinger; 
kunsthistorie 1,825; idéhistorie 1,22; og klassisk 0,51. Poenget med denne utregningen er ikke å 
fordele stillinger etter den, men å antyde et mulig mål for tilfredshet med den modellen som 
skisseres nedenfor.


En mulighet som et stykke på vei vil kunne kompensere for noe av den urimelighet som enhver 
fordelingsmodell vil medføre, er å utlyse en stilling som kandidater fra flere fag kan søke.


3. Forslag 

(a) Det fordeles tre stipendiatstillinger til filosofi, to til kunsthistorie og en til idéhistorie. 
Faggruppene stilles i utgangspunktet fritt til å utarbeide forslag til utlysningstekster til 
behandling i styret, men utlysningstekstene må gjenspeile føringen fra fakultetet om at 
stipendiatene ikke skal knyttes kun til enkeltforskere, men må komme inn i aktive fagmiljøer.


(b) Det utlyses én stilling i «tenkning i antikken» eller liknende, som ikke forutsetter fagspesifikk 
mastergrad, men er åpen for søkere med ulik fagbakgrunn. Stillingen vurderes av en komité 
sammensatt av en filosof, en idéhistoriker og en klassiker. Styret inviteres til å diskutere 
innretningen og benevningen på en slik stilling, og hvorvidt det skal kreves master i spesifikke 
fag.


(c) Styret inviteres til å diskutere om det er ønskelig med en viss – og i tilfelle hvor sterk? –
strategisk/tematisk innretning av stillingene under (a), for eksempel slik at søkere med 
prosjekter som er knyttet an til demokrati, klima/miljø eller et annet satsingsområde (som må 
spesifiseres i utlysningsteksten) vil bli foretrukket dersom flere kandidater står forholdsvis likt.



