Forslag til oppfølgingsplaner 2015-18 for ILOS, per 12.05.14

Oppfølgingsplaner 2015-2018. ILOS
Innledning
I HFs årsrapport 2013 heter det om oppfølgingen etter prosess faglige prioriteringer:
Hensikten med de faglige prioriteringene er at sterke miljøer skal støttes og utvikles

forskning og studier.


kvalitet.
 Konsentrasjon og spissing: Forskningsaktivitetene og st


økt konkurranseevne i kampen om eksterne prosjektmidler.

hvilke virkemidler som

Dette dokumentet gjennomgår fagmiljøene på ILOS og gir instituttledelsens foreløpige
innspill til miljøenes potensial, mål for perioden og virkemidler til å nå målene. Selve
inndelingene i miljøer er i mange tilfeller ny, et resultat av prosess faglige prioriteringer
2013 og til dels av revisjonen av masterstudier (med oppstart av nye masterstudier høst
2015). Det er derfor et overordnet mål å bygge miljøene som gode faglige og kollegiale
fellesskaper med ansvar for faglig utvikling, innen forskning, undervisning og
samfunnskontakt, og med tydelig eierskap til de studieretninger som miljøene har
ansvar for.
Instituttledelsen vil før det framlegges vedtaksforslag for styret, innkalle alle miljøene til
møter der de bes om respons på potensial, mål og virkemidler. Noen miljøer har i løpet
av prosess faglige prioriteringer levert innspill om faglige tangeringspunkter, og sitater
herfra inngår som en første orientering. Disse sitatene innleder gjennomgangen av hvert
miljø. For hvert miljø gis videre en kort karakteristikk av forsknings- og studiekvalitet.
Karakteristikken av forskningskvalitet bygger særlig på de to viktigste indikatorene fra
prosess faglige prioriteringer: publiseringspoeng per årsverk etter snitt 2008-2012 og
prosjektinntekter per årsverk førstestillinger snitt 2008-2012. For de HF-miljøene som
fikk forskningskvaliteten sin (i den undersøkte perioden) evaluert i prosess faglige
prioriteringer, var gjennomsnittet av publiseringspoeng per årsverk 1,74 og
gjennomsnittet av prosjektinntekter per årsverk litt over 200.000 kroner. Mens noen av
L ’
L ’
under snittet i prosjektinntekter.
Et annet overordnet mål er følgelig å få til mer ekstern finansiering, særlig fra
prestisjetunge utlysninger. Fakultetet støtter 2015-2018 de to tematiske
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forskningsområdene SynSem og Traveling Texts som blant annet vil tilsette PhDstudenter og postdoker. A
L ’ budsjett som kommer fra eksterne kilder
utgjorde i 2013 13%, den laveste prosentdelen blant fakultetets institutter. Fordi vi kan
forvente lavere inntekter fra studiesiden, blir ekstern forskningsfinansering det
viktigste middelet for å utvide eller enda bare opprettholde aktiviteten.
Et tredje overordnet mål er å få ned frafallet fra studiene våre. De nye robuste og
kvalitetssikrede masterstudiene som starter opp høsten 2015, forventes å spille en
vesentlig rolle her. Noen av våre årsenheter er nye. At en større andel studieplasser
fremover allokeres til årsenhetene, forventes også å medvirke til å få frafallstallet ned.
Karakteristikken av studiekvalitet følger den av fakultetets indikatorer for den
kvantitative del av studiekvalitetsanalysen som vi har tall for på studieretningsnivå:
antall førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014. Gjennomsnitt på fakultetet var
2,0. Dessuten omtales frafall (bachelor) for
. Det
gjennomsnittlige frafallet målt på hele fakultetet for samme kull var 67%.
Når det gjelder formidling, mangler instituttet så langt en helhetlig strategi. Det finnes
heller ikke kvalitative indikatorer for feltet som omfatter samfunnskontakt i bred
forstand. Formidling omtales likevel nedenfor fordi vi ikke fullt ut har nyttiggjort dens
potensial.
I prosess faglige prioriteringer 2013 var noen av instituttets miljøer for små til å bli
evaluert: nordamerikanske områdestudier, britiske områdestudier og italiensk. For
disse miljøene brukes bare indikatorer for studiekvalitet. Nordamerikanske
områdestudier og britiske områdestudier inngår i det nye miljøet Engelskspråklig
litteratur, nordamerikanske og britiske områdestudier.
ILOS viderefører nederlandsk som 40-gruppe (faget er nedlagt som studiefag). Den ene
FVA i nederlandsk støttes av en referansegruppe, ledet av undervisningsleder.
De åtte miljøene som gjennomgås nedenfor, er alle identifisert som sterke og dermed
som miljøer som ILOS ønsker å videreutvikle. De har ulike kvaliteter å bygge videre på
og ulike muligheter for konsentrasjon og spissing. For alle gjelder at økt samarbeid
innen miljøet og med andre partnere er en særlig viktig nøkkel til videre faglig utvikling.
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Allmenn litteraturvitenskap
”Noen stikkord hva gjelder tangeringspunkter kan være begreper som sjanger, tekst, stil,
verk, fortolkning, narrasjon, resepsjon, biografi, kjønn, formidling samt ulike globale
såvel som nasjonale perspektiver. Alle som er tilknyttet avdelingen forsker på tvers av
nasjonallitterære grenser.”
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 10 årsverk FVA. To avganger 2015–2018.
Miljøet var prioritert i faglige prioriteringer 2009-2013. Som følge herav tilsettes 3 nye
FVA i løpet av 2014. Miljøet er ikke prioritert i faglige prioriteringer 2015-2018.
Miljøet ligger i midtfeltet på fakultet mht. forskningskvalitet. Publiseringspoeng per
årsverk er relativt høy (1,83), men miljøet har lav andel av internasjonal publisering
(24%, mot gjennomsnitt fakultetet 68%). Miljøet er best på ILOS når det gjelder ekstern
finansiering (snitt 86.728 kroner), men ligger likevel klart under fakultetets
gjennomsnitt.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Allmenn litteraturvitenskap: 1,4,
årsenhet 2,28. Frafall 2010 kullet: 71%.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Estetiske studier: 1,67. Frafall 2010kullet: 76%. (Bare noen av studentene på Estetiske studier er ILOS-studenter)
Flere FVA i miljøet hører til blant instituttets flittigste formidlere (med for eksempel
mange presseoppslag), tross i at instituttet så langt mangler en formidlingspolitikk.

Potensial
Miljøet har et klart potensial for å publisere mer internasjonalt, noe som formodentlig
også vil gi bedre uttelling i publiseringspoeng. Mer internasjonal publisering kan bidra
til sterkere søknader om eksterne midler, et annet felt med potensial. Kanskje kan også
noe gjøres på studiesiden? Miljøet kan ha en mer samordnet formidlingsaktivitet, der
flere bidrar til å synliggjøre miljøets spisskompetanse.

Andel av publikasjoner i internasjonale kanaler er på mer enn 35%. Minst ett prosjekt
har oppnådd ekstern finansiering.

Virkemidler
Nyansatte (i 2014) støttes i raskt å komme i gang med prosjektsøknader.
FVA deltar i tverrfakultære satsninger.
Kurs i English for Academic Purposes spesielt for FVA i allmenn litteraturvitenskap.
Dialog med avtakermiljøer.
I stillingsplanen ligger dessuten en 1.am i allmenn litt. (evt. sammen med portugisisk)
rangert på 9. plass.
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Engelsk språk
”Forskningen i engelsk språk kan beskrives med tre spisskompetanser:
korpuslingvistikk, kontrastiv lingvistikk og forskning på eldre engelsk. (…) Felles for de
tre områdene er en empirisk, som regel korpusbasert tilnærming og et
funksjonelt/anvendt perspektiv.”
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 8 årsverk FVA (inklusive ny førsteamanuensis som ansettes i
2014). To avganger 2015-2018.
Miljøet er ikke prioritert i 2013 faglige prioriteringer. Miljøet ligger lavt mht.
forskningskvalitet: publiseringspoeng per årsverk 1,03 (veldig ulikt fordelt på FVA i
miljøet), prosjektinntekter per årsverk 16.959 kroner.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Engelsk: 1,83. Årsenhet: 4,55 (høyest
på fakultetet og blant de høyeste på UiO). Frafall BA (V13): 63%
Miljøet har lite formidlingsvirksomhet.

Potensial
Miljøet har potensial til å publisere betydelig mer. Stor studentinteresse gir interessante
muligheter for å tilby masteremner som ligger tett opp til FVAs forskningsinteresser.

2018
Minst én tellende publisering per FVA per år. Alle FVA i tilnærmet balanse på
arbeidstidregnskapet. Lite frafall.

Virkemidler
Frigjøre tid til forskning for FVA:
Stillingsplan: 1 universitetslektor, 2 førsteamanuenser.
Ophaug (ansatt i tysk fonetikk) har fått omstillingsmidler til å kvalifisere seg til å
undervise mer i engelsk fonetikk.
Forskningsplaner for FVA som publiserer lite.
Følge opp på nåværende ERC-/NFR-søknad.
Videreutvikle samarbeidet med London Imperial College om nettbasert undervisning i
English for Academic Purposes.
Tett samarbeid med praksis IIer i engelsk, tilsatt 2014-2017 (felles med Engelskspråklig
litteratur, nordamerikanske og britiske områdestudier).
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Engelskspråklig litteratur, nordamerikanske og britiske områdestudier
Det foreligger ikke noe innspill om faglige tangeringspunkter.
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 13,5 årsverk FVA. Én avgang 2015–2018.
Nordamerikansk områdestudier og britiske områdestudier var for små til å inngå i 2013
faglige prioriteringer.
Engelskspråklig litteratur var prioritert i forrige omgang faglige prioriteringer 20092013. Som følge herav ble tre førsteamanuenser ansatt i 2013.
Miljøet er ikke prioritert i faglige prioriteringer 2015-2018. Engelskspråklig litteratur
ligger i lavt på fakultetet mht. forskningskvalitet pga. vekten tillagt ekstern finansiering
(der miljøet hadde 0 kroner per årsverk i prosjektinntekter). Likevel har engelskspråklig
litteratur høy publiseringsaktivitet: 1,90 poeng per årsverk. Målt som median er
publiseringsaktiviteten fakultetets høyeste: Alle FVA i engelskspråklig litteratur
publiserer med andre ord flittig.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Engelsk: 1,83. Årsenhet: 4,55 (høyest
på fakultetet og blant de høyeste på UiO). Frafall BA (V13): 63%.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Nord-Amerika-studier: 0,53.
Frafall BA engelsk: 63 %.
Frafall BA Nord-Amerika 53 %.
Enkelte FVA har høy aktivitet innen formidling, og en nettomtale av PhD-avhandling
innen engelskspråklig litteratur var fakultets mest leste nyhetssak i 2013.

Potensial
Miljøet har betydelig potensial å hente ut gjennom økt samarbeid. De høye
publiseringstallene for engelskspråklig litteratur tilsier at FVA nyter høy faglig anseelse,
noe som bør kunne gi uttelling i sterke prosjektsøknader. Stor studentinteresse gir
interessante muligheter for å tilby masteremner som ligger tett opp til FVAs
forskningsinteresser. Miljøet ser ut til å ha uutnyttet formidlingspotensial.

2018
Miljøet har fått tilslag på minst én søknad om eksterne midler der flere enn én FVA
deltar.
Miljøets USA-kompetanse er synlig og etterspurt

Virkemidler
Vurdere om Nord-Amerika-studieretningen på BA kan integreres med BA i engelsk. I en
slik modell kan noen NORAM-emner slås sammen.
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Tilby flere masteremner som bygger samarbeid etter mønsteret til MA”British
A
c P
c L
E
C
” (gis første gang høsten
2014).
1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt er lagt inn i stillingsplanen 2014-18
(rangert på 10. plass).
Følge opp på ERCsøknad.
Tett samarbeid med praksis IIer i engelsk, tilsatt 2014-2017 (felles med engelsk språk).
Tydeliggjøre USA-kompetansen.
Samarbeid med The Norwegian Student Association of American Studies.
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Fransk
Miljøet har ikke levert noe samlet innspill om faglige tangeringspunkter. Et innspill fra
é FVA
”a) Alle former for praktisk fransk språkbruk (aktivt og passivt); b) Den
”.
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 8 FVA. To avganger 2015–2018.
1 førsteamanuensis tilsettes 2014.
Miljøet er ikke prioritert i 2013 faglige prioriteringer. Miljøet ligger relativt lavt mht.
forskningskvalitet. Publiseringspoeng per årsverk 1,10. Prosjektinntekter: 24.567
kroner. Et stort og prestisjetungt NFR-finansiert prosjekt – ung og lovende forsker – gikk
imidlertid i 2014 til en prosjektleder tilknyttet fransk (Christine Meklenborg Salvesen).
Miljøet er blant de aller beste på fakultet når det gjelder PhD-utdanning.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Fransk: 1,4. Årsenhet: 2,66.
Frafall BA: 58 %.
Med unntak av enkelte presseoppslag (intervjuer) driver miljøet lite formidling.

Potensial
Miljøet har potensial til tydelig å fremstå som landets beste forsknings- og
undervisningsmiljø i fransk. Dette er viktig i en situasjon der andre universiteter
reduserer sine studietilbud i fransk. Søkertall til våre studier, særlig til årsenheten, viser
at fransk er etterspurt. Miljøet har også potensial til større internasjonal tilstedeværelse,
blant annet i form av samarbeid med internasjonale toppmiljøer.

Publiseringspoeng per FVA opp.
Robust master med mye samarbeid. Fortsatt blant fakultetets beste i PhD-utdanning.
Miljøets studier er godt kjent for alle potensielle studenter, for eksempel
bachelorstudenter på utdanningsinstitusjoner som ikke tilbyr MA og PhD i fransk.
Gode Erasmus-avtaler med de beste fransktalende universitetene.

Virkemidler
I stillingsplanen: 1 førsteamanuensis (språk), 1 førsteamanuensis (litteratur/kultur).
Følge opp ny felles master, særlig emnet Franske tenkere.
Skape oppmerksomhet om franskstudiet.
Samarbeid med øvrige romanske språk om emne i romansk filologi/vulgærlatin.
Samarbeid med tysk

”

g ”?
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Samarbeid med andre fransk-miljøer i Norge.
Tiltak for pengene som til nå er gått til senteret Caen (avvikles 31.12.2016).
Overføring av kompetanse på PhD-utdanning fra avtroppende professorer.
Tett samarbeid med praksis IIer ansatt 2014–2017.
Samarbeid med Institut français.
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Italiensk
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 2 FVA. Ingen avganger 2015–2018.
Miljøet var for lite til å inngå i 2013 faglige prioriteringer.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Italiensk: 0,55. Årsenhet 4,00 (blant
de høyeste på fakultetet).
Frafall: 88 %.
Det arbeides for felles mastergrad med universitetet i Göteborg, ev. UiB. Det finnes SAKavtale med UiB om veiledning på MA.

Potensial
Miljøet har i samarbeid med andre nordiske miljøer potensial til å bli et robust
undervisnings- og forskningsmiljø. Søkertallene for italiensk årsenhet vitner om meget
stor interesse.

2018
Fellesgrad master er på plass. Miljøet har – i samarbeid med Göteborgs Universitet og
ev. Universitetet i Bergen – Nordens mest robuste bachelor- og masterutdanning i
italiensk, med god gjennomføring. Mange studenter fortsetter på BA etter ferdig
årsenhet. FVA er involvert i forskningsprosjekter.

Virkemidler
I stillingsplanen: 1 førsteamanuensis. Ledelsen foreslår at stillingen defineres inn mot
kultur-området i bred forstand.
Tett samarbeid med italiensk-miljøet i Göteborg.
Utvikle en robust master.
Professor i fransk Trond Kruke Salberg er innvilget omstillingspakke 2014-15 for å
kvalifisere seg til å utvikle et MA-emne romansk filologi/vulgærlatin (samarbeid med
øvrige romanske språk).
Legge til rette for å kvalifisere universitetslektor til førstelektor.
Utvikle differensiert samarbeid med Det italienske kulturinstitutt i Oslo.
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Slavisk/Øst-Europa
”Tangeringsområde A): Kontrastiv språkvitenskap (bl.a. semantikk) med slavisk som
hovedkomponent.
Tangeringsområde B): Diskurs i slavisktalende land (diskurs og kulturell identitet,
diskurs og nas
)”.
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 11 FVA. Avganger 2014–2017: Én førsteamanuensis.
Miljøet inngikk i faglige prioriteringer 2009–2013 (” å
å
tyngdepunkt i Russland, Sentral-E
B
”) Som følge herav tilsettes i 2014 én
førsteamanuensisstilling i bosnisk-kroatisk-serbisk/Balkan (med mulig tiltredelse 1.1.
2015) og 2 PhD-studenter.
En postdok tilknyttet prosjektet NEPORUS tilsettes 2014.
Miljøet er prioritert i 2013 faglige prioriteringer. Publiseringspoeng per årsverk er høy
(2,29); prosjektinntekter per årsverk lav (72.284). Miljøet har imidlertid suksess med å
oppnå prosjektinntekter innen andre utlysninger enn de som ble evaluert i prosess
faglige prioriteringer. Miljøet har fakultetets nesthøyeste andel internasjonal
publisering: 94%. Det spørs om ikke noe mer publisering bør rettes til et norsk/nordisk
publikum, blant annet for å rekruttere studenter.
Miljøet er som det eneste miljøet på ILOS blitt vurdert for studiekvalitet under prosess
faglige prioriteringer 2013. Vurderingen konkluderer med at miljøet har (for) mange
små studieretninger, at gjennomføringstallene er lave, at rekrutteringstallene i hovedsak
er under gjennomsnittet, og at Russlandstudier og Balkanstudier har gode mobilitetstall.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Russisk: 1,31. Årsenhet starter 2015.
Det er ikke tall for polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk (starter 2015).
Frafall (russisk): 62 %.
Flere FVA er flittige formidlere, og prosjektene har stort potensial for formidling, blant
annet fordi de kan knyttes til dagsaktuelle hendelser.

Potensial
Kan bli Nordens beste undervisnings- og forskningsmiljø innen slavisk/Øst-Europa.
Flere eksternt finansierte prosjekter, særlig fra prestisjetunge arenaer. (Sterkeste
nordiske konkurrent: UCRS Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala).

Virkemidler
Tydelig beredskap for reaksjon på begivenheter i Øst-Europa (for eksempel emner som
følger opp på krisen i Ukraina). Ta høyde for sannsynlig stadig større etterspørsel etter
polsk.

Det høye publiseringsnivået holdes eller forbedres.
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Det er mer enn to førstevalgssøkere pr studieplass til de fleste av fagmiljøets studier.
Minst ett prosjekt finansiert av EU/ERC med deltakelse av minst to FVA, dvs. i
prestisjetunge arenaer. Bli Nordens beste utdanningsmiljø i slavisk/Øst-Europa. Fortsatt
høy studentmobilitet.

Virkemidler
Stillingsplanen 2014-18 har satt opp én førsteamanuensis i russisk/polsk språk.
Det ansettes 2 postdok i 4 år i 2014 og 2 postdok i 2 år senest 2016 som følge av midler
utløst av prosess faglige prioriteringer
Utvikle felles master med oppstart høst 2015. Videreutvikle samarbeid mellom BA i
russisk og ny BA i polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk med oppstart høst 2015.
Starte opp årsenhet i russisk høst 2015.
Integrere PhD-studenter og postdoker tett i fagmiljøets forskningsprosjekter..
Utvikle 40-gruppe i Øst-Europastudier?
Gi BA-emne i Ukraina høsten 2014, og ev. MA-emne i ukrainsk våren 2015. Evaluere
emnene som mulighet for å tiltrekke flere studenter.
Tettere samarbeid med avtakermiljøer.
Legge til rette for å kvalifisere universitetslektor til førstelektor.
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Spansk/Portugisisk/Latin-Amerika
”M
å
språk, litteratur og kultur i den portugisisk- og spansktalende verden, også språklige,
litterære og kulturelle uttrykk som finnes i samtidige og historiske migrasjons- og
”
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 9 årsverk FVA. Avganger 2015–2018: ingen. Én
førsteamanuensis tilsettes 2014 (spansk).
Miljøet er ikke prioritert i 2013 faglige prioriteringer. Miljøet ligger relativt lavt mht.
forskningskvalitet. Publiseringspoeng per årsverk 1,17. Prosjektinntekter 36.056 kroner
per årsverk. Miljøet har fakultetets nesthøyeste andel internasjonal publisering: 94%.
Det spørs om ikke noe mer publisering bør rettes til et norsk/nordisk publikum, blant
annet for å synliggjøre miljøets kompetanse.
Studier: Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Spansk: 1,21. Årsenhet:
3,28.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Portugisisk: 2,57. Årsenhet: 2,75.
Førstevalgssøkere per studieplass (bachelor) 2014 Latin-Amerika: 0,93.
Frafall BA spansk: 76 %.
Frafall BA portugisisk: 92 %
Frafall BA Latin-Amerika: 77 %.
Miljøet driver relativt lite formidling. Nyansatt FVA (2013) har imidlertid en meget sterk
innsats som kan fungere som modell for hele miljøet.

Potensial
Landets beste ibero-romanske fagmiljø med flere cutting-edge eksternt finansierte
prosjekter. Tydelig koordinator av Latin-Amerika-forskning, særlig i Oslo-regionen.

2018
Betydelig redusert frafall. Miljøet Latin-Amerika er tydelig og etterspurt

Virkemidler
I stillingsplanen: Ny stilling som integrerer og profilerer feltet. Lederteamets forslag:
stilling i brasiliansk tekstkultur.
Tiltak for å sikre forskningstid og forskningsproduksjon. Utvikle felles master.
Vurdere om Latin-Amerika-studieretningen på BA kan integreres med BA i spansk og
portugisisk. Synliggjøre Latin-Amerika-kompetansen og jobbe med koordinatorfunksjon
for Latin-Amerika-forskning i Oslo-regionen.
Følge opp på ERC-søknader.
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Legge til rette for å kvalifisere universitetslektor til førstelektor.
Omstillingspilot: Diagnostisk test.
Tiltak som hjelper de mange utenlandske FVA til å utnytte sine handlingsmuligheter på
UiO.
SAK.
Tett samarbeid med praksis IIer, ansatt 2014–2017.
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Tysk
”Vi oppfatter oss som en faglig enhet som er samlet rundt det tyske språket og tyske
tekster, både når det gjelder undervisning og forskning.”
Per 1.1.2015 vil miljøet ha 6 FVA. Avganger 2015–2018: Ingen.
Miljøet er ikke prioritert i 2013 faglige prioriteringer. Miljøet ligger lavt på fakultetet
mht. forskningskvalitet: publiseringspoeng 1,10, prosjektinntekter 39.915 kroner.
Førstevalgssøkere pr plass bachelor (2014): 0,84. Årsenhet: 2,11.
Frafall BA tysk: 78 %.

Potensial
Det er stor samfunnsetterspørsel etter tysk og miljøet – landets største og beste tyskmiljø – har potensial til å levere mye av den etterspurte kompetansen i tysk, for et
betydelig større antall studenter. Flere FVA kan delta i forskningsprosjekter og publisere
mer.

2018
Det høye søkertallet til årsenhet opprettholdes. Mange studenter fortsetter på BA etter
ferdig årsenhet. Miljøet har tett samarbeid med studier og eksterne miljøer der
tyskkompetansen etterspørres.
Masteren har høyere søkertall. Alle studier har god gjennomføring.
FVA er engasjert i minst ett felles prosjekt, innen forskning eller formidling.

Virkemidler
Nye MA-emner som samler miljøets spisskompetanse
”.

”T

Miljøet bes om å være fakultets piloter for MUS-samtaler (mål- og utviklingssamtaler).
Tett kontakt med praksis IIer i tysk (ansettes 2014–2017).
Hvis Ophaug bruker noe av sin tid på engelsk (fonetikk), mulighet for ny delansettelse?
Utvikle differensiert samarbeid med Goethe-instituttet.
Samarbeid med Tyskforum.
Tilstedeværelse på sosiale medier.
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Grunnlagsdokumenter:
Andel internasjonal publisering ved ILOS.
Publikasjonspoeng og prosjektinntekter per årsverk.
Søkertall studier.
Frafall. Tall hentet fra søk i Bokkula, UiOs statistikk for Produksjon og gjennomføring,
studier.
L

’

4-18 (vedtatt 27.1.14).

Ekstern finansiering, nøkkeltall for HF 2013.
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