Forskningsprofil for nytilsettinger.
Tillegg til ILOS’ stillingsplan 2014-2018
ILOS ønsker at nytilsatte FVA rask integreres i robuste forskningsmiljøer for å inspireres
til og bidra til forskning på høyt internasjonalt nivå. Det er også i instituttets interesse å
bygge sterke forskningsmiljøer som kan nå opp i konkurrensen om nasjonalt og
internasjonalt utlyste forskningsmidler, særlig fra EU og ERC. Prosess faglige
prioriteringer 2013 viste at samtlige instituttets faglige enheter i årene 2008-2012
hadde prosjektinntekter pr årsverk betydelig under fakultetets gjennomsnitt.
ILOS ønsker derfor som tillegg til stillingsplanen å tydeliggjøre hvilke forskningsfelter
instituttet anser som særlig sterke og innen hvilke forskningsfelter instituttet ønsker
nytilsattes forskningsbidrag. Søkere som kan relatere sin forskning til ett eller flere av
disse feltene kan prioriteres i vurderingen av søkere til faste stillinger utlyst i
stillingsplanen 2014-2018.

ILOS’ strategiske forskningsfelter
Formell semantikk og syntaks
Feltet konvergerer omkring prosjektet SynSem (et av HFs tematiske forskningsområder)
som til dels viderefører tidligere prosjekter der ILOS-forskere har hatt tydelig
deltakelse, bl.a. Meaning and Understanding across Languages på Senter for
Grunnforskning. Feltet involverer i dag forskere fra russisk, tysk, engelsk, fransk og
portugisisk. Feltet vurderes å ha gode sjanser for tilslag på søknader om eksterne
midler, kanskje særlig søknader til ERC og kanskje særlig i samarbeid med
institutteksterne miljøer, f.eks fra MatNat-fakultetet.

Kontekstuell oversettelse
Feltet har tyngdepunkt i prosjektene Voice in Translation (NFR-støttet) og Traveling
Texts (et av HFs tematiske forskningsområder). Det involverer i dag forskere fra spansk,
tysk, allmenn litteraturvitenskap og polsk. Feltet vurderes å ha gode sjanser for tilslag
på søknader om eksterne midler til NFR og ERC (en forsker innen feltet jobber for tiden
med ERC Consolidating Grant) og ev. også Horizon 2020. En forsker innen feltet deltar på
søknad til Mellon Foundation.

Symbolsk nasjonsbygging
Feltet er særlig tydelig knyttet til forskere innen Øst-Europa/Slavisk der det finnes flere
eksternt finansierte prosjekter innen eller i nær tilknytning til feltet, bl.a. Nationbuilding and nationalism in today’s Russia (NEORUSS), støttet av NFR, og Post-Soviet
Tensions, støttet av EU-Marie Curie Actions. Dessuten støtter instituttet i perioden 20142018 prosjektet Discourses of the Nation and the National som også har deltakere fra
American Studies og italiensk. Feltet vurderes å ha gode sjanser for tilslag særlig på
søknader om eksterne midler til NFR (kanskje særlig geografisk/tematiske satsninger)
og til Horizon 2020.
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Diakron språkendring
Feltet tegnes særlig av to prosjekter støttet av NFR: ISWOC (2010–2014) og Traces of
History (oppstart 2014), noe som tilsier at instituttet har gode sjanser for tilslag på
søknader til NFR, og kanskje på søknader om internasjonalt utlyste midler, innen dette
feltet. Flere enkeltforskere ved ILOS jobber innen feltet. De som har fått ekstern støtte er
imidlertid ikke fast ansatte; og de som er fast ansatte kan ikke vise til felles prosjekter
som for eksempel felles søknader. Instituttledelsen vurderer at feltet representerer et
uutnyttet potensiale for å få til sterke prosjektsøknader som bygger på samarbeid
mellom fast ansatte forskere ved instituttet.

UiO’s tverrfakultære satsninger
To tverrfakultære satsninger ved UiO er under utvikling og vedtas av UiOs styre i juni.
Søkere som kan relatere sin forskning til disse to satsninger vil også kunne prioriteres
til faste stillinger utlyst i stillingsplanen 2014-2018.

Life Science
Life Science har for tiden status som forslag til å bli en av UiOs tverrfakultære satsninger.
Sannsynlig oppstart er 2015. På ILOS har forskere innen allmenn litteraturvitenskap og
engelsk bidratt til ideutvikling. En innsendt søknad til ERC starting grant ligger innen
satsningen.

Unpacking the Nordic Model
Unpacking the Nordic Model har for tiden status som forslag til å bli en av UiOs
tverrfakultære satsninger. Sannsynlig oppstart er 2015. På ILOS har forskere innen
allmenn litteraturvitenskap, britiske områdestudier, fransk og tysk sendt inn forslag til
prosjekter. Prosjektet The Scandinavian Moment in World Literature (Scanmo), NFRstøttet samarbeidsprosjekt mellom ILOS-forsker og UiT, er innen feltet. Instituttet
vurderer at enda flere ILOS-forskere kan bidra til satsningen.
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