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Innspill til fordeling av fakultetets doktorgradsstipendstillinger i 2013 

På vegne av IFIKK, ILN og ILOS søker vi med dette om 4 doktorgradsstipendiatstillinger innenfor 

fagområdet språkvitenskap. Prosjekter som omhandler kontrastiv lingvistikk, korpuslingvistikk 

eller språkvariasjon (regional, diakron, sosial, registerrelatert) vil bli prioritert. Prosjekter innenfor 

oversettelse vil også kunne vurderes. Tematikken skal knytte an til sterke forskningsmiljøer ved ett 

av de tre instituttene. 

Kontrastiv språkvitenskap er et prioritert forskningsområde "med særlig høy kvalitet" i UiOs 

gjeldende faglige prioriteringer, jf. Kvalitet og relevans, (2009: 22): "Kontrastiv språkvitenskap – 

med kobling til korpuslingvistikk, språkteknologi og translatologi".  

Det språkvitenskapelige fagområdet har gjennom mange år hatt et velfungerende forsknings- og 

undervisningssamarbeid på tvers av instituttgrensene, blant annet manifestert gjennom den 

tidligere ph.d.-linjen i språkvitenskap. Både ILOS, ILN og IFIKK har relativt store 

språkvitenskapelige miljøer som publiserer mye, er involvert i begge HFs sentre for fremragende 

forskning, CSMN og MultiLing, og deltar aktivt i internasjonale faglige nettverk. Det er viktig å 

fortsette samarbeid og rekruttering til dette fagområdet på tvers av instituttgrenser også etter at 

instituttene har overtatt ansvaret for ph.d.-utdanningen.  

De siste årene har det blitt gradvis flere søkere til stillingene i språkvitenskap, og kvaliteten på 

søknadene har vært økende. I 2012 var det 86 søkere til tre stillinger. Seks svært gode søkere ble 

innstilt. 

Blant forskningsprosjektene de språkvitenskapelige miljøene har fått frem de senere årene kan 

nevnes Standardising Minority Languages (ILN) og Informasjonsstruktur og ordstillingsendring i 

germanske og romanske språk (ISWOC) (ILOS).  

For innspill om stipendiatstillinger innenfor litteraturvitenskap, viser vi til tilsvarende søknad fra 

ILOS, på vegne av ILOS og ILN. 

 

 

 

http://www.uio.no/forskning/om-forskningen/Kvalitet%20og%20relevans.pdf
http://www.hf.uio.no/csmn/
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/multiling/index.html
http://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/pial/prosjekter/
http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/iswoc/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/iswoc/index.html
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ph.d.-leder 
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Fungerende forskningsleder 
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