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S22/14 - Oppfølgingsplan 2015-2018 for ILOS 
Dette er en vedtakssak i ILOS’ instituttstyre mandag 1. september 2014. Oppfølgingsplanen ble sendt 

ut på høring til alle ILOS-ansatte per e-post 20. august med frist 27. august. 

Det kom inn fem kommentarer til oppfølgingsplanen, som er lagt inn under alfabetisk etter navn på 

fagmiljø: 

 

Engelsk språk 

Hei, 

Vi har to forslag til endringer i oppfølgingsplanen som gjelder engelsk språk. 

1) Under punktet "Potensial", foreslår vi at denne setningen endres (siden vi misforsto den når vi 

leste den første gang):  

"Fagprofilen, særlig den som baserer seg på miljøets rike digitale resurser, kan trekkes tydeligere opp 

på nasjonalt plan, kanskje særlig i forhold til engelsk- miljøene ved UiT og NTNU." 

 Fagprofilen, særlig den som baserer seg på miljøets rike digitale ressurser, kan trekkes tydeligere 

opp i forhold til andre norske universiteter. 

2) Under punktet "Virkemidler", bør punktet om York endres litt: "Intensivere samarbeidet med 

studiesenteret i York." 

 Opprettholde samarbeidet med studiesenteret i York (i samarbeid med de andre 

undervisningsavdelingene på engelsk). 

Hilsen 

Signe (Hilde og Hildegunn) 

 

Italiensk 

Miljøet foreslår at stillingen profileres innen italiensk litteratur/kultur med forskning som kan knytte 

an til ILOS’ prioriterte forskingsfelt ”Discourses of the Nation and the National”. 

+ noen små endringer i beskrivelsen av mål: "EN AV Nordens beste", samarbeid om emnet ITA 

1501..." OG "ITA 4501" 

FVA er fortsatt involvert i tverrgående forskningsprosjekter. Fellesgrad master er på plass. Miljøet har 

– i samarbeid med Göteborgs Universitet og ev. Universitetet i Bergen – en av Nordens beste 

bachelor- og masterutdanning i italiensk, med god gjennomføring og med fokus på kontrastive 

studier. Mange studenter fortsetter på BA etter ferdig årsenhet. Det er fortsatt tett 

tverrinstitusjonelt samarbeid om emnet «ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap» og «ITA4501 – Italia i 
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vestens kultur». Samarbeid med Det norske institutt i Roma er ytterligere utviklet med bl.a. flere 

emner og profilert. Fagmiljøet er fortsatt tydelig til stede i sosiale medier. 

Mvh Elizaveta  

 

Slavisk/Øst-Europa 

Hei alle sammen,  

På møtet med fagmiljøet i juni virket det som om det var enighet om karakteristikken av vårt 

fagmiljøs samlende forskningsaktiviteter: 

”Fagmiljøet samler seg om to felter: A): Kontrastiv språkvitenskap (bl.a. semantikk) med slavisk som 

hovedkomponent og B): Diskurs i slavisktalende land (diskurs og kulturell identitet, diskurs og 

nasjonalisme, diskurs og konflikt).”     

Pål mener ved gjensyn at formuleringen har for mye "diskurs", noe jeg er enig i. Jeg støtter derfor 

Påls forslag til alternativ (og mer kortfattet) formulering: 

”Fagmiljøet samler seg om to felter: A): Kontrastiv språkvitenskap (bl.a. semantikk) med slavisk som 

hovedkomponent og B): Diskurs og samfunn (kulturell identitet, nasjonalisme og konflikt) i slavisk-

talende land.”  

Vi må fortsette å drøfte fagmiljøets profil, og jeg innkaller til møte om blant annet dette om ikke så 

lenge. Jeg tror imidlertid at vi ikke bør bruke tid på å diskutere egen-karakteristikken før styremøtet 1. 

september. Det ser ut til at det vil bli god tid til diskusjon også etter ILOS' styrevedtak og før saken 

behandles av fakultetsstyret. 

Beste hilsen 

Karen 

Spansk/portugisisk/Latin-Amerika  

Her kommer noen kommentarer til planen:  

"Fagmiljøet i spansk/portugisisk/latin-amerika er fornøyde med oppfølgingsplanen 2015-2018 ved 

ILOS og at en førsteamanuensis i fagområdet er rangert som nr 1 i stillingsplanen. Fagmiljøet jobber 

allerede med ledelsens oppfordring om å definere en stilling som integrerer og profilerer feltet, og vil 

fortsette med dette i løpet av semesteret og nå en konklusjon høsten 2014.  

Etter diskusjon i fagmiljøet har vi likevel kommet frem en god del ankepunkter mot lederteamets 

forslag om en stilling i brasiliansk tekstkultur, og vi mener uansett at på det nåværende tidspunkt er 

det for tidlig å binde seg til et konkret forslag. Fagmiljøet mener det vil være lurt at diskusjonen rundt 

stillingsbetegnelsen denne høsten blir ført på et så fritt grunnlag som mulig. Vi ber derfor om at 

lederteamets forslag strykes fra oppfølgingsplanen." 

Mvh, 
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Julián Cosmes-Cuesta 

Studieretningskoordinator for spansk og portugisisk 

 

Tysk 

Hei Karen, 
  
jeg har en kommentar til de planlagte NBG-serie.  
  
Serien kan bidra til å styrke tyske forskningsaktiviteter i Norge, men redaksjonsarbeidet kan ikke 
oppfattes som egen forskning. Et medlem av redaksjonskomitéen er hverken forfatter eller utgiver, 
som begge utfører virksomheter med uttelling i publikasjonspoeng. Redaksjonsarbeid innebærer 
vurdering, veiledning og teknisk støtte, derfor er det et arbeid som tilhører 
undervisningsarbeidsregnskapet som f. eks. veiledning av MA- eller phd-studenter og deltakelse i 
sensurkomitéer. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Thomas Sirges 
Professor  
 


