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Oppfølgingsplaner for ILNs fagområder 2014 – 2018 

 

1 Innledning 

Som oppfølging av HFs prosess faglige prioriteringer 2014 – 2018 (FP2014-

2018) er instituttene bedt om å lage oppfølgingsplaner for både prioriterte og 

ikke-prioriterte områder. I det følgende presenterer vi slike planer for Institutt 

for lingvistiske og nordiske studier (ILN).  

 Som et resultat av  FP2014-2018 fikk ILN to prioriterte miljøer, lingvistikk 

og Ibsen-studier. I tillegg har ILN fått tildelt et tematisk satsningsområde innen 

forskning, ScanGuilt (Nordisk litteratur). De ikke-prioriterte fagmiljøene ved ILN 

er Middelalderstudier, Nordisk litteratur (medregnet litteraturformidling), 

Nordisk språk (medregnet norsk som andrespråk, leksikografi og 

navnegransking), og Retorikk og språklig kommunikasjon.   

Instituttet har også to miljøer som i dag er finansiert som fellestjenester 

under fakultetet, Enhet for digital dokumentasjon og Tekstlaboratoriet. Det 

foreligger en evaluering av fellestjenestene som blant annet foreslår at ILN 

overtar ansvaret for disse to miljøene. Det er fakultetsstyret som skal ta stilling 

til dette spørsmålet, og før det skjer, er det vanskelig å si noe konkret om 

oppfølging. Vi viser likevel til merknader fra ILN og fra de to miljøene til 

evalueringsrapporten. 

Oppfølgingsplanen omfatter med unntaket nevnt i forrige avsnitt alle 

fagområder. Planer for de prioriterte fag har som mål å styrke, støtte og beskytte 

disse områdene. Planer for de ikke-prioriterte er basert på identifiserte styrker 

og svakheter, og disse har dannet grunnlag for konkrete utviklingsmål. 

Oppfølgingsplanen omfatter videre både undervisning og forskning.  

 

2 Felles tiltak for alle fagområder 

2.1 Fellestiltak undervisning 

Felles tiltak for alle fagområder er aktuelle særlig på undervisningssiden. ILN 

arbeider med et omfattende førsteårsopplegg for nye studenter, der hensikten er 

å integrere alle studenter i et godt fagmiljø for å forhindre frafall og øke 
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gjennomføringsgraden. Videre arbeides det kontinuerlig med tilpasninger i hele 

bachelorløpet på studieprogrammene våre. Likeledes arbeider instituttet med et 

felles opplegg for hjelp med igangsetting av skriveprosessen i forbindelse med 

masteroppgave. 

 

Tiltak 1 – oppfølging av førsteårsstudenter. Som en start på dette har vi i høst 

pilotert et tre-trinns opplegg med 1) instituttintern fadderordning for de nye 

nordiskstudentene ut september måned, 2) skrivekveld hvor alle 

førsteårsstudenter som skulle levere kvalifiseringsoppgave i månedsskiftet 

september/oktober, ble invitert, med særlig oppmerksomhet til de store 

begynneremnene i nordiskfaget (NOR1100, NOR1300, NOAS1100), 3) en «Oslo-

dag» i november hvor alle aktive studenter på litteraturemnet NOR1300 

inviteres til et studierelevant heldagsopplegg med litterær tilknytning til Oslo. 

Målsettingen er at alle nye bachelorstudenter på ILNs studieprogrammer 

(nordisk og lingvistikk) og årsenheter (nordisk, særlig norsk, språk og litteratur 

pluss norsk som andrespråk) samt nordiskstudentene på Lektorprogrammet 

skal ivaretas på slike faglig-sosiale måter fra høsten 2015 og hele det første 

studieåret. I inneværende høstsemester er dette til sammen 252 aktive nye 

studenter. Når man legger til de 87 nye lektorstudentene som begynner på 

fordypning i nordisk neste høst, blir det totalt 339 begynnerstudenter som skal 

følges opp.  

 

Tiltak 2 – oppfølging av studenter på Lektorprogrammet (LeP). I den nye 

LeP-strukturen som gjelder fra høsten 2014, bruker lektorstudentene hele det 

første studieåret sitt på det som kalles «fag 2», som utgjør 60 studiepoeng. I det 

andre året på bachelornivå setter de i gang med «fag 1», også kalt fordypningen, 

som består av 80 poeng, og som er det faget de sikter mot å skrive 

masteroppgave i. Når de lektorstudentene som skal ta fordypning i nordisk, 

kommer til ILN, er de altså «andreårsstudenter» i den forstand at de har brukt et 

helt år på et annet fag først. Men de er «nybegynnere» på nordisk, og instituttet 

har ambisjoner om å gi disse lektorstudentene en vel så tett oppfølging som 

førsteårsstudentene nevnt i tiltak nr. 1. Dette er viktig både for å styrke sjansen 

for at de fullfører bachelorløpet sitt, og for å sikre at de følger opp intensjonen 
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om å ta master i nordisk. Ved siden av tiltakene som er beskrevet i pkt. 1, vil 

instituttet koble en «praksis-II’er» (dvs. en lektor fra videregående skole i 20 % 

engasjement på ILN) som skal ansettes neste år, til denne oppfølgingen rettet 

spesielt mot lektorstudentene. 

 

Tiltak 3 – konsentrasjon av studietilbudet på bachelor. For å fremme robuste 

og bærekraftige studietilbud, er studieløpene under jevnlig vurdering mht. 

emneutvalg og struktur. Fastere studieløp vil også øke forutsigeligheten for 

studentene og bidra til sterkere faglig tilhørighet og kullfølelse. Konsentrasjon av 

studietilbudet på bachelornivået kan dessuten gi en økonomisering i bruken av 

undervisningskapasiteten som i sin tur kan gi større rom for å fortsette arbeidet 

med forskningsnære studieemner på masternivå og tettere oppfølging av 

masterstudentene. 

 

Tiltak 4 – igangsetting av skriveprosessen på master. De fleste 

studieretninger på masternivå på ILN har nå et metodisk vinklet emne hvor 

studentene blant annet må arbeide med en prosjektbeskrivelse før de enten skal 

skrive 60-poengs masteroppgave i det tredje og fjerde semesteret, eventuelt ta et 

30-poengs prosjektsemester i det tredje semesteret og skrive 30-poengs 

masteroppgave i det fjerde. Vi er i ferd med å fastlegge felles rutiner på tvers av 

disse metodeemnene som skal sikre at vi fanger opp alle masterstudentene og 

tilskynder dem til å avklare tema for masteroppgaven, og helst veileder også, før 

de tar sommerferiepause. Vi sikter også mot å få til et tilbud i begynnelsen av det 

tredje mastersemesteret (første gang høstsemesteret 2015) som drar alle disse 

masterstudentene i gang med skrivingen. For studieretningen 

Litteraturformidling, som har spesielt høy gjennomføringsgrad, er det allerede 

på plass et velfungerende opplegg med prosjektplanlegging i tredje semester 

som leder over i skriving av 30-poengs masteroppgave i fjerde og siste semester. 

 

Tiltak 5 – utvikling av nye emner på tvers av fagområder. For ytterligere å 

fremme faglig samarbeid i masterundervisningen på språksiden (lingvistikk og 

nordisk språk, medregnet norsk som andrespråk), vil de ansatte der bli 

oppfordret til å utvikle flere SPR-emner som kan inngå i alle masterstudier i 
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språk på ILN. Ved siden av den åpenbare gevinsten mht. undervisningskapasitet, 

stimuleres det faglige samarbeidet på tvers av miljøene når man utvikler og 

sammen drifter fellesemner som SPR4140 - Språkvitenskapelig metode og 

SPR4110 - Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet. 

 

Tiltak 6 – kollegaveiledning. Kvaliteten på ILNs utdanningstilbud skal også 

styrkes gjennom en strukturert form for kollegaveiledning. Høstsemesteret 

kjører instituttet en pilot i fagmiljøet Norsk for internasjonale studenter, 

finansiert gjennom en bevilgning fra fakultetet til faglig utvikling for 

universitetslektorer. Basert på erfaringene fra piloten vil vi sette i gang 

kollegaveiledning i alle miljøer.  

 

2.2 Fellestiltak forskning 

Når det gjelder fellestiltak innen forskning, er det særlig støttefunksjoner og 

stimuleringstiltak som er aktuelle. For de prioriterte fagområdenes 

vedkommende, er stimuleringspakkene fra HF de viktigste tiltakene. Nedenfor 

vil vi omtale egne tiltak som instituttet vil initiere for de ikke-prioriterte 

fagområdene. Felles for alle fagområdene vil vi tilby følgende: 

 

Tiltak 1 Workshops og nettverksbyggende møter: Instituttets 

forskningsmiljøer/-grupper inviteres til å søke om midler med sikte på økt 

forskningssamarbeid ut over ILNs egen stab av varig karakter. Kriterier for 

tildeling: a) internasjonal deltakelse og b) målsetning om at samarbeidet skal 

føre frem mot prosjektsøknad om ekstern finansiering, formalisering av et 

internasjonalt/nasjonalt forskernettverk og konkrete publiseringsplaner. 

Instituttet vil sette av midler til workshop-”pakker” spesifikt for de aktuelle 

fagområdene, og gå i dialog med miljøene om hvordan slike pakker best kan 

realisere ønskete resultater.  

 

Tiltak 2 – ekstern bistand til prosjektsøkere. ILN vil tilby profesjonell, 

ekstern bistand til prosjektledere som arbeider med særlig lovende søknader om 

ekstern finansiering, slik HF tilbyr hjelp fra Yellow Research i forbindelse med 

EU-søknader.  
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Tiltak 3 – utlysning av professor II-stillinger.  ILN har inviterer fagområdene 

til å fremme forslag om hvordan de seks professor II-stillingene i stillingsplan 

2014 – 2016 skal fylles. Instituttledelsen vil prioritere mellom forslagene slik at 

de seks stillingene til sammen bidrar til høyere kvalitet på og større 

konsentrasjon og spissing av instituttets forskning og utdanning. I tillegg vil det 

være et krav at stillingene skal bidra til mer samarbeid og faglig nyskaping.  

 

Tiltak 4 – kvalitetssikring av ph.d.-utdanning. ILN har registrert økning i 

antall kandidater som får avhandlingen returnert fra bedømmelseskomiteen 

med anledning til å bruke seks måneder til på å bearbeide den. ILN følger med på 

denne utviklingen og skal vurdere om det blir nødvendig å endre praksis i 

forkant av innleveringen for å sikre god nok kvalitet på avhandlinger. Det 

viktigste målet på dette området er å øke antall kandidater som leverer på 

normert tid og får avhandlingen godkjent, med utgangspunkt i tiltak som 

obligatorisk midtveisevaluering og tilbud om prøvedisputas. Instituttet vil også 

sette i gang tiltak for vitensdeling mellom veiledere.  

 

3 Tiltak for de prioriterte fagområdene 

HF kom i brev av 14.1.2014 med forslag til virkemiddelpakker for de prioriterte 

fagområdene. I samråd med fakultetet ble det for lingvistikk besluttet å tilsette 

en postdoktor og to ph.d.-stipendiater. Ved Ibsen-studier ble det besluttet å 

utlyse to ph.d.-stipendiater. Her dekker ILN noe av utgiftene selv.  

 

3.1 Ibsen-studier 

Senter for Ibsen-studier er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for 

forskning, dokumentasjon og undervisning om Henrik Ibsen, med internasjonalt 

anerkjente forskere på feltet. I tråd med langtidsplanen 2014-18 foreslår Senter 

for Ibsen-studier tiltak til oppfølging av fagområdet Ibsen-studier innenfor de 

fire kriteriene som ligger til grunn for prioriteringsprosessen. I samarbeid med 

ILN vil senteret sørge for tett oppfølging av forskerutdanningen til de to ph.d.-

stipendiatene som er finansiert gjennom prosess faglige prioriteringer. Gjennom 
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økt innsats for å skaffe eksternt finansierte prosjekter, vil senteret også kunne 

sikre midler til ansettelse av nye doktorgradsstipendiater og postdoktorer.  

Senter for Ibsen-studier utgir serien Acta Ibseniana, med monografier og 

artikkelsamlinger, hovedsakelig skrevet av ansatte ved senteret. Det er 

budsjettert med 1-2 utgivelser hvert år. Til senteret ligger også tidsskriftet Ibsen 

Studies, som er et nivå 2-tidsskrift. Senteret skal fremover legge til rette for at de 

ansatte skal sette i gang eller knyttes til prosjekter hvor internasjonal 

publisering er et av delmålene. 

Senteret skal videre heve kompetansen på eksterne finansieringskilder og 

søknadsutarbeidelse, for å sikre en større andel ekstern prosjektfinansiering. Et 

mål er å styrke samarbeid med flere europeiske forskningsmiljøer, slik at det kan 

utarbeides EU-søknader. Nettbaserte forskningsressurser er et viktig 

utgangspunkt for utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern 

finansiering.  

Senterets forskere samarbeider med forskningsmiljøer både i Norge og 

internasjonalt. Det er et mål å opprettholde dagens samarbeidsnivå, og i tillegg 

identifisere andre miljøer det vil være interessant å samarbeide med. Senteret 

har utviklet flere nettbaserte forskningstjenester, blant annet IbsenStage (i tett 

samarbeid med flere universiteter i Australia), som skal inngå i senterets 

nettbaserte forskningsatsing. Det er også etablert et internasjonalt 

forskernettverk med deltakere fra Europa, USA, Australia og Asia. 

På studiesiden sikter senteret på å heve kvaliteten og styrke 

gjennomføring og dermed studiepoengproduksjonen på masterprogrammet 

Ibsen Studies. Senteret vil også aktivt henvende seg til både norske og 

utenlandske utdanningsinstitusjoner, med tanke på økt rekruttering. Endelig tar 

senteret sikte på å tilby gruppeveiledning, og tettere oppfølging av studenter 

som trenger et femte semester. 

 

3.2 Lingvistikk 

Lingvistikk har profilerte forskere på høyt nivå. Sterk konsentrasjon innen 

fagområdet har funnet sted i og med opprettelsen av SFF MultiLing der flere av 

fagets fast ansatte deltar, sammen med ansatte fra Nordisk språk og Norsk som 

andrespråk. MultiLing er også det beste beviset på fagområdets 
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konkurranseevne med hensyn til å oppnå ekstern finansiering av 

forskningsprosjekter. Her fins det betydelig kompetanse og erfaring som ILN vil 

bygge videre på både for å opprettholde lingvistikkens positive fagutvikling, og 

for å utnytte erfaringen på andre fagområder. Samtidig innebærer også denne 

faglige konsentrasjonen en utfordring for fagfeltet som helhet. Den ordinære 

driften av resten av lingvistikkfaget skal også ivaretas på en forsvarlig måte, og 

gjerne slik at oppdriften for MultiLing kommer hele faget til gode. Det viktigste 

virkemidlet her er tiltakene i ILNs stillingsplan, der det tas sikte på å utvikle både 

studiefaget og de delene av forskningsfaget som ikke står like sentralt ved 

MultiLing.  

ILN tar sikte på å støtte og videreutvikle fagområdets forskningskvalitet, 

og gi forskerne gode forskningsvilkår. I tillegg til mulighetene for å søke 

fellestiltak (avsnitt 2 ovenfor), vil styrking skje gjennom rekrutteringsstillingene 

finansiert av fakultetet, gjennom de faste stillingene på stillingsplanen, som er 

under tilsetting nå, og gjennom mulighet for å be om å få lagt en av de seks 

professor II-stillingene i stillingsplanen til området.   

Instituttet tar videre sikte på å legge til rette for samarbeid på tvers av de 

språklige fagmiljøene, og å utnytte kompetanse og erfaring fra MultiLing til en 

langvarig styrking av lingvistikk ved UiO, slik at fagområdet kan etablere seg 

langt fremme internasjonalt. Endelig tar ILN sikte på å sikre studiefaget 

lingvistikk ved å sørge for nødvendig rekruttering av ”resten” av lingvistikkfaget 

utenfor MultiLing.  

 

4 Tiltak for ikke-prioriterte fagområder 

ILNs stillingsplan 2014 – 2016 legger til grunn følgende fagområder: Middel-

alderstudier, Nordisk litteratur (medregnet litteraturformidling), Nordisk språk 

(medregnet norsk som andrespråk, leksikografi og navnegransking), og Retorikk 

og språklig kommunikasjon. Innenfor alle disse områdene finnes det svært 

produktive forskere, men situasjonen preges at miljøene samlet sett har et 

forbedringspotensial.  

 

4.1 Fellestiltak 1: Faste vitenskapelige stillinger 

ILNs stillingsplan 2014 – 2016 foreslår til sammen ni faste vitenskapelige 
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stillinger til de ikke-prioriterte fagområdene, i tillegg til to stillinger innenfor 

Multilings fagområder. Dette er det tiltaket som samlet sett vil bidra mest til 

sikring av eksisterende kvalitet på ILNs forskning og utdanning, og som – i kraft 

av stillingsplanens premisser – best vil bidra til større konsentrasjon og spissing 

og mer samarbeid og utviklingspotensial.  

 

4.2 Fellestiltak 2: Rekrutteringsstillinger 

Instituttet vil de nærmeste årene ha et midlertidig økt handlingsrom som ikke 

gir grunnlag for økning i faste stillinger. Dersom dette handlingsrommet er stort 

nok, vil de ikke-prioriterte fagområdene bli invitert til å utlyse en 

rekrutteringsstilling, enten en ph.d.-stilling eller en postdoktor-stilling.  Følgende 

prosedyre og kriterier legges til grunn: Forskerne i fagmiljøene inviteres til å 

konkurrere innad om å få utlyse stipendiatstillingen, basert på korte 

prosjektbeskrivelser. Forutsetninger for å bli tildelt en stilling er at to eller flere 

forskere sammen står bak prosjektet, at prosjektet inkluderer internasjonalt 

samarbeid, og at det inkluderer en målsetning om å føre frem mot en søknad om 

ekstern finansiering. Begrunnelsen for en slik prosedyre er at det vil fremme 

samarbeid innad i fagmiljøene, og slik vil kunne virke stimulerende for den 

samlede forskningsinnsatsen. Internasjonalt samarbeid og ekstern finansiering 

er blant de kriterier miljøene blir vurdert i forhold til ved de faglige 

prioriteringsprosessene, og bør derfor inngå i kriteriegrunnlaget.  

 Det foreslåtte tiltaket er økonomisk fleksibelt på den måten at antallet 

stipendiatstillinger kan justeres. Omfanget av stillinger vil styret ta stilling til i 

forbindelse med ordinær behandling av budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-

2019, som vil finne sted i oktober- og desembermøtene 2014. Så langt det er 

mulig ønsker instituttet at hvert ikke-prioriterte fagområde får en 

stipendiatstilling hver. Hvis instituttet ikke har finansieringsgrunnlag for så 

mange stillinger, kan antallet justeres ned, og konkurransen tilsvarende skjerpes 

ved at fagmiljøene konkurrerer også mot hverandre. 

 

4.3 Fellestiltak 3: Utlysning av professor II-stillinger 
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Alle fagområder er blitt invitert til å konkurrere om mulighet til å utlyse en 

professor II-stilling som beskrevet i ILNs stillingsplan. Se Tiltak 3 under avsnitt 

2.2 ovenfor.  

 

 

 

4.4 Tiltak rettet mot de enkelte fagområdene 

Middelalderstudier: Middelalderstudier er et aktivt forskningsmiljø som i 

særlig grad har lykkes med rekruttering og deltakelse i internasjonale 

forskningsprosjekter. Det foregår en betydelig fornyelse av faget som faget selv 

har fått i stand ved hjelp av sin vellykkede rekruttering. Fagmiljøet er imidlertid 

lite, med stor spredning i undervisningsforpliktelser. Det er derfor nødvendig 

med konsentrasjon og spissing av fagtilbudet. Faglig konsentrasjon om etablert 

forskningsstyrke vil også ligge til grunn for rekrutteringen av en ny fast 

vitenskapelige ansatt på området (se stillingsplan 2014 – 2016). Det ligger et 

stort potensial i fagets internasjonale karakter, og tilsatte i faget er 

internasjonale i sin orientering. Fagområdet har også oppnådd ekstern 

finansiering (NFR) av tre postdoktorprosjekter og ett forskerprosjekt de siste 

årene. 

For å sikre fortsatt høy kvalitet på forskningen skal instituttet også legge 

til rette for å øke produksjonen av tellende forskningsbidrag, å stimulere til og 

bidra med støttefunksjoner til søknader om ekstern finansiering av 

forskningsprosjekter og å støtte opp under nettverksbygging og internasjonalt 

samarbeid etter initiativ fra ansatte i faget (se også fellestiltak, avsnitt 2).  

På studiesiden skal ILN legge til rette for større faglig konsentrasjon og 

spissing, først og fremst gjennom det pågående arbeidet med ved omlegging av 

studiestrukturen. Samtidig vil instituttet fokusere på tiltak som styrker 

undervisningssamarbeidet med andre middelaldermiljøer på HF (IAKH og 

IFIKK) .  

 

Nordisk litteratur: Nordisk litteratur har flere profilerte forskere med stor 

produksjon av høy kvalitet. Forskningsmessig konsentrasjon og spissing skjer 

først og fremst ved at flere av miljøets ansatte deltar sammen med til sammen 5 
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stipendiater i det omfattende forskningsprosjektet ScanGuilt (finansiert gjennom 

HFs tematiske satsinger og NFR med totalt 17 mill). Et delprosjekt under 

Scanguilt nådde langt i konkurransen om ERC-midler, og samlet sett gir 

prosjektet fagmiljøet gode muligheter for ytterligere utvikling. Fagområdet 

Litteraturformidling har også betydelig samarbeidspotensial, ikke minst utad i 

retning av den norske litterære institusjonen.  

For å sikre fortsatt høy kvalitet på forskningen og gi dyktige forskere gode 

vilkår innenfor det brede feltet som nordisk litteratur utgjør, vil ILN støtte opp 

under den faglige fornyelse som foregår, blant annet i Scanguilt-prosjektet. 

Instituttet vil legge til rette for at miljøet skal kunne arbeide med muligheten for 

å delta i neste konkurranse om SFF gjennom et prosjektsamarbeid mellom 

Scanguilt og Ibsen-senteret. 

 

 

Nordisk språk: Nordisk språk har flere profilerte forskere med stor produksjon 

på internasjonalt nivå. De senere år har det foregått en konsentrasjon ved det 

faktum at antallet ansatte er blitt kraftig redusert. Til gjengjeld har man gjennom 

nyrekruttering styrket fagområdet ved tilsetting av fremragende forskere med 

spesialistkompetanse som representerer faglig ”spissing”. Faglig konsentrasjon 

vil også oppnås ved at instituttet ikke lenger skal ta ansvar for UiOs 

språksamlinger (vedtak i ILNs styre 10. juni 2014). Over flere år har det også 

foregått en integrering av fagområdene nordisk språk og norsk som andrespråk. 

Ved at flere av fagfeltets tilsatte deltar i SFF MultiLing, foreligger det også 

betydelig samarbeidsgrunnlag og utviklingspotensial. Fagfeltet deltar gjennom 

MultiLing også i betydelig grad til innhenting av eksterne prosjektmidler, og har 

dermed også et stort konkurransefortrinn. 

For å sikre fortsatt høy kvalitet på forskningen på nordisk språk og gi 

dyktige forskere gode forskningsvilkår, vil ILN legge til rette for høy publisering 

og flere eksterne prosjekter. Videre vil det være viktig å styrke samarbeidet 

mellom nordisk språk, norsk som andrespråk og allmenn lingvistikk, både 

innenfor og utenfor Multilings rammer.  
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Retorikk og språklig kommunikasjon: Retorikk og språklig kommunikasjon 

har til nå hatt tre ansatte, men blir i ILNs stillingsplan 2014 – 2016 styrket med 

en ny stilling, innen muntlig kommunikasjon. En av miljøets ansatte er knyttet til 

Multiling. Dette bidrar til økt forskningsstyrke i miljøet, samtidig som frikjøp 

medfører redusert undervisningskapasitet.  

En ny stilling på området er et viktig bidrag til å styrke miljøet. Samtidig 

vil det være viktig både å styrke så vel publiseringsprofil som ekstern 

finansiering. 

 

5 Oppsummering 

ILN har i denne planen beskrevet tiltak som skal styrke både de prioriterte og de 

ikke-prioriterte fagområdene ved instituttet. Tiltakene kan sorteres i tre 

hovedkategorier. I den første faller tiltak som kommer alle miljøene til gode, 

både på utdanningssiden (avsnitt 2.1) og forskningssiden (avsnitt 2.2). I den 

andre hovedkategorien faller tiltak som retter seg mot de prioriterte 

fagområdene: her finner vi rekrutteringsstillingene finansiert av fakultetet, og 

tiltak som støtter opp under disse. Den tredje kategorien er tiltak som retter seg 

mot de ikke-prioriterte fagområdene. Disse faller i to undergrupper, tiltak som 

retter seg mot alle de ikke-prioriterte områdene (avsnitt 4.1 – 4.3), og tiltak 

rettet mot bestemte fagområder (avsnitt 4.4).  

Samlet vil disse tiltakene gi gode muligheter for å nå de faglige målene 

instituttet har satt for perioden 2014 – 2018 gjennom å stimulere til høyere 

kvalitet, mer konsentrasjon og spissing og mer samarbeid og utviklingspotensial.  


