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Stillingsplan 2014-2018 

Bakgrunn 
Styremøtet 4. juni 2012 vedtok justert stillingsplan for 2012-2016. Stillingene i denne 

planen er nå utlyst, med unntak av stilling i BKS/Balkan (med undervisningsplikt i 

språk, litteratur og områdestudier). I tillegg er det lyst ut to stillinger som ble 

forskuttert grunnet omstillingsmidler: én stilling i allmenn litteraturvitenskap og én 

stilling i engelsk språk. Begge fagmiljøer ble prioritert i faglige prioriteringer 2008. 

ILOS’ langtidsbudsjett viser at instituttet i perioden 2014-2018 kan lyse ut totalt 10,5 

faste vitenskapelige stillinger, forutsatt at inntektene er på samme nivå som i dag. Det er 

ikke slik at en avgang automatisk blir erstattet med en nytilsetting. Instituttstyret kan 

velge å bruke frigjorte midler på andre stillinger eller på andre tiltak. 

En ny omgang faglige prioriteringer ble ferdigstilt med vedtak i Fakultetsstyret 29. 

november 2013. På ILOS ble fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa vedtatt faglig prioritert. En 

del av prosess faglige prioriteringer er dessuten fakultetets tematiske 

forskningsområder. Fakultetsstyret vedtok 18. oktober 2013 å tildele ILOS to av tre 

tidsbegrensende tematiske forskningsområder: Syntaks og semantikk, ledet av Atle 

Grønn, og Traveling Texts: Translation and Transnational Reception, ledet av Cecilia 

Alvstad. 

For forskningsevalueringen i prosess faglige prioriteringer meldte ILOS inn syv faglige 

enheter: Allmenn litteraturvitenskap, Engelsk språk, Engelskspråklig litteratur, Fransk, 

Slavisk/Øst-Europa, Spansk/portugisisk/Latin-Amerika og Tysk. Alle syv enheter har 

minst fire fast vitenskapelig ansatte (FVA). I tillegg har ILOS fire fag som faller under 

grensen på 4 FVA: Italiensk (2 FVA), Nederlandsk (1 FVA), Nord-Amerika-studier (3 

FVA) og Britisk områdekunnskap (1 FVA). Nederlandsk ble vedtatt nedlagt som 

studiefag på Universitetsstyrets møte 17. juni 2013. Britisk områdekunnskap finnes ikke 

som egen studieretning på BA eller MA, og er ikke tatt med i vurderingene i 

stillingsplanen. Italiensk og Nord-Amerika-studier er studieretninger både på BA og MA, 

og inngår i vurderingene i stillingsplanen. 

Forholdet mellom FVA og administrativt ansatte (se vedlegg) har vært stabilt i årene 

2010-2013. Det vurderes at antall administrativt ansatte kan fortsette på nåværende 

nivå også etter at stillingsplanens nye FVA er tilsatt. 

Om kriteriene 
Kriteriene for tildeling av stillinger følger i stor grad de kriteriene som har blitt lagt til 

grunn for prosess faglige prioriteringer 2013. Det er imidlertid åpnet for noe større 

skjønn, og noen andre endringer har kommet til innen instituttets vurdering. Kriteriet 

om eksternfinansiering er tatt ut. Vi har også laget en oversikt som sier noe om 

miljøenes redaktøransvar, både når det gjelder antologier og tidsskrifter, for på denne 

måten å se nettverk enda bredere. 
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Når det gjelder studier og undervisning, er det noe vanskeligere å finne tallgrunnlag. 

Dette er både fordi studieprogrammene og –retningene ikke sammenfaller med 

instituttets faglige enheter, og fordi det spesielt for master kan være vanskelig å finne 

sammenlignbare tall. På studiesiden bruker vi rekruttering og gjennomføring som 

utgangspunkt. For bachelorstudier og årsenheter foreligger det tall for andelen 

kvalifiserte søkere i forhold til antallet studieplasser, men ikke for den enkelte 

studieretning på masterprogrammene. Dette gjør at de oppgitte tallene for master ikke 

kan brukes direkte som sammenligningsgrunnlag, men de gir likevel en indikasjon på 

samfunnsinteressen for disse studiene. Grunnen til usikkerheten knyttet til tallene er 

bl.a. at andelen studieplasser for flere av studieretningene er uklar. Flere av 

masterstudieretningene har tatt opp alle kvalifiserte søkere, uavhengig av kvote, mens 

andre har gitt avslag til kvalifiserte søkere. Samtidig er det ikke alle som får tilbud om en 

plass som takker ja eller møter opp. Antallet søkere er dermed ikke identisk med 

antallet studenter. Vi gjør oppmerksom på at flere av instituttets fagområder (engelsk, 

fransk, spansk og tysk) også har studenter på Lektorprogrammet, altså det tidligere 

Lektor-og adjunktprogrammet (LeP), som er tilknyttet Det utdanningsvitenskapelige 

fakultet, og søkertallene for disse inngår ikke i instituttets søkertall. 

I tallmaterialet finnes også en oversikt over studiepoengproduksjon per student per 

termin per fagområde, men denne oversikten er bare ment som en orientering, og er 

ikke brukt som et eget kriterium.  

Derimot har vi laget en oversikt over alle innleverte masteroppgaver i perioden 2008-

2012, fordi vi mener at dette sier noe om både interesse for faget og faktisk 

gjennomføring. En egen oversikt viser innleverte masteroppgaver på LeP-programmet. 

Dette sier både noe om instituttets forpliktelser og studienes arbeidslivsrelevans og 

samfunnets behov, siden mange av våre kandidater blir lærere. 

Når det gjelder samfunnsbehov, antar vi også at publikasjonspoeng og rekruttering til 

studiene gir en indikator for dette. 

Det er viktig at stillingsplanen ses i sammenheng med de oppfølgingsplaner som 

instituttene er forpliktet til å utarbeide for alle fagmiljøer som en del av prosess faglige 

prioriteringer.  

Kriteriene for tildeling av stillinger er 

 forskningskvalitet, definert som publikasjonspoeng per årsverk, 

forskerutdanning og nettverk 2008-20121. 

 rekruttering til masterstudiet 2010-2013 (antall førsteprioritetssøkere) og 

antall innleverte masteroppgaver 2008-2012.  

 rekruttering til bachelorstudiet/årsenhet 2010-2013, vurdert ved andel 

kvalifiserte førsteprioritetssøkere, samt det faktiske antall søkere. 

Vedleggene gir samlede oversikter over tallmaterialet.  

                                                             
1 Tallene er utarbeidet av fakultetet og instituttet i forbindelse med faglige prioriteringer-
prosessen, se vedlegg til fakultetsstyremøtet 13. juni 2013. 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130621/d1-fp-resultater-vedlegg-tabeller.pdf
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Allmenn litteraturvitenskap 
Avganger 2014-2018: 2 professorer. 1 professor uventet2 avgang 2013.  

Vurdering: 

 Forskningskvalitet 2008-2012  

o publikasjonspoeng per årsverk 1,83 

o forskerutdanning: 3 doktorgrader, 4 gjennomføringsstipendiater 

o nettverk: høy 

 Undervisning 2010-2013 

o rekruttering til masterstudiet 2010-2013: allmenn litteraturvitenskap 

har mange søkere til master (snitt 30,5/år), og ikke alle søkere tas opp. I 

snitt har faget nest mest søkere etter engelskspråklig litteratur. 

o antall innleverte masteroppgaver per år: 19,6. Dette er det høyeste 

antallet i snitt.  

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA: 1,9; årsenhet: 2,5.  

Forslag 

1 førsteamanuensis, eventuelt i kombinasjon med portugisiskspråklig litteratur.  

Engelsk språk 
Avganger 2014-2018: 2 professorer. 2 uventede avganger 2013; 1 professor 50% og 1 

universitetslektor 50%. 

 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 1,03 

o forskerutdanning: 2 doktorgrader, ingen gjennomføringsstipendiater 

o nettverk: middels 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: engelsk språk rekrutterer mange 

søkere til master. Snittet ligger på 29,5 per år. Ikke alle søkere tas opp. I 

tillegg kommer søkere til oversettelse engelsk, samt LeP-studenter. 

o antall innleverte masteroppgaver per år: 19 (inkludert LeP-

masteroppgaver) 

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA: 1,63; årsenhet: 8,34. 

                                                             
2 Med uventet menes avgang før fylte 70 år. 
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Det er stor etterspørsel etter engelsk årsenhet og miljøet har høye tall for innleverte 

masteroppgaver.  

 

Forslag 

2 førsteamanuenser med bred undervisningsplikt 

1 universitetslektor 

Engelskspråklig litteratur 
Avganger 2014-2018: Ingen. 

 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 1,9 

o forskerutdanning: 2 doktorgrader, 2 gjennomføringsstipendiater 

o nettverk: middels 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: engelskspråklig litteratur er den 

studieretningen som har desidert størst søkning til master, med en 

foreløpig topp i 2013 med 57 1.prioritetssøkere. Ikke alle søkere tas opp. 

I tillegg til ordinære søkere kommer LeP-studenter i engelsk. 

o antall innleverte masteroppgaver per år: 13  

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA: 1,65; årsenhet: 8,36.  

Det er stor etterspørsel etter engelsk årsenhet og miljøet har høye tall for innleverte 

masteroppgaver.  

Forslag 

1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt 

Fransk 
Avganger 2014-2018: 2 professorer, 1 universitetslektor i 50%. 

                                                                                                                                                                              
3 BA i engelsk har emner fra engelsk språk, engelskspråklig litteratur og britisk 
områdekunnskap. 
4 Årsenhet i engelsk har emner fra engelsk språk, engelskspråklig litteratur, Nord-Amerika-
kunnskap og britisk områdekunnskap. 
5 BA i engelsk har emner fra engelsk språk, engelskspråklig litteratur og Bristisk 
områdekunnskap. 
6 Årsenhet i engelsk har emner fra engelsk språk, engelskspråklig litteratur, Nord-Amerika-
kunnskap og britisk områdekunnskap. 
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 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 1,1 

o forskerutdanning: 7 doktorgrader, 6 gjennomføringsstipendiater 

o nettverk: middels-lav 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: fransk rekrutterer studenter 

jevnt innen språk, litteratur og områdestudier, mest innen 

områdestudier (snitt 9,5). Her leveres også flest masteroppgaver. I 

tillegg til ordinære søkere kommer LeP-studenter. 

o innleverte masteroppgaver per år: 12,2 (inkludert LeP) 

o rekruttering per studieplass BA: 1,1; årsenhet: 3,2  

Forslag 

2 førsteamanuenser med bred undervisningsplikt 

Italiensk 
Avganger 2014-2018: Ingen. Italia har hjemkalt sin sendelektor per 1.9.2013. 

 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 1,4 

o forskerutdanning: 1 doktorgrad, 1 gjennomføringsstipendiat 

o nettverk: lav 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: italiensk rekrutterer få 

masterstudenter med et årlig snitt på 3,8 søkere.  

o antall innleverte masteroppgaver per år: 0,6  

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA: 1. 

Forslag 

1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt, under forutsetning av at det inngås 

avtale om fellesgrad på master med Göteborgs universitet og/eller Universitetet i 

Bergen, og at det inngås samarbeid med ILOS’ øvrige romanske fag. 

Nord-Amerika-studier 
Avganger 2014-2018: 1 førsteamanuensis. 
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 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 0,26 

o forskerutdanning: 3 doktorgrader, 1 gjennomføringsstipendiat 

o nettverk: lav 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: Nord-Amerika-studier 

rekrutterer bra til master med et snitt på 23,5 søkere. Dette er det 

høyeste søkertallet innen EAS-programmet. Ikke alle søkere tas opp. I 

tillegg til ordinære søkere kommer LeP-studenter i engelsk. 

o antall innleverte masteroppgaver per år: 9  

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA: 0,97. 

Forslag 

Forskningskvaliteten er fortsatt lav. Rekruttering til BA er lav. Ingen nye tilsettinger 

2014–2018. 

Slavisk/Øst-Europa 
Avganger 2014-2018: 1 førsteamanuensis. 

 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 2,29 (høyeste nivå på instituttet) 

o forskerutdanning: 6 doktorgrader, 3 gjennomføringsstipendiater 

o nettverk: høy 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: det er mange ulike 

masterstudieretninger knyttet til fagområdet. Tsjekkisk har ingen søkere 

i perioden, polsk har i snitt 1,7, og russisk litteratur 2,3. Russland-studier 

er klart størst (14), og russisk språk har nest mest søkere (10). 

Bosnisk/kroatisk/serbisk språk og litteratur og slaviske språk har få 

søkere. 

o antall innleverte masteroppgaver per år: 14  

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA Russisk 1; Sentral-Europa- og 

Balkan-studier 1,3.  

                                                             
7 BA i Nord-Amerika-studier har emner fra Nord-Amerika-studier, engelsk språk, og 
engelskspråklig litteratur. 
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Forslag 

1 førsteamanuensis med dobbeltspråklig kompetanse i russisk og polsk, og med bred 

undervisningsplikt. 

Spansk/portugisisk/Latin-Amerika 
Avganger 2014-2018: 1 professor. 1 professor uventet avgang 2012. 

 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 1,17 

o forskerutdanning: 1 doktorgrad, 2 gjennomføringsstipendiater 

o nettverk: middels-høy 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: det er mange ulike 

masterstudieretninger knyttet til fagområdet. Latin-Amerika-studier er 

klart den største retningen (17,8), mens spansk språk følger etter med et 

snitt på 14. Spansk litteratur har 4,5 i snitt, og portugisisk språk og 

litteratur har et årlig snitt på 2. I tillegg til ordinære søkere kommer LeP-

studenter. 

o antall innleverte masteroppgaver per år: 11 (inkludert LeP-studenter). 

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA spansk: 1,5; portugisisk 1,5; 

Latin-Amerika-studier 1. Årsenhet spansk: 3,6. 

Forslag 

1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt, under forutsetning av at fagmiljøet 

definerer en stilling som samler og profilerer feltet, særlig i form av robuste studieløp.  

Tysk 
Avganger 2014-2018: Ingen.  

 Forskningskvalitet 2008-2012:  

o publikasjonspoeng per årsverk 1,1 

o forskerutdanning: 1 doktorgrad, ingen gjennomføringsstipendiater 

o nettverk: middels 

 Undervisning 2010-2013 

o masterstudiet rekruttering 2010-2013: tysk har få søkere per år som er 

jevnt fordelt innen språk (3), litteratur (2) og områdestudier (4).  
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o antall innleverte masteroppgaver per år: 7,2 (inkludert LeP-studenter) 

o rekruttering pr studieplass 2010-2013 BA 0,5; årsenhet 1,9. 

 

Forslag 

Ingen nye tilsettinger 2014-2018. 

Forslag tilsettinger 
Instituttet ser at det er mulig å utlyse ti stillinger i løpet av perioden 2014 til 2018. For å 

følge opp intensjonene fra faglige prioriteringer og sikre robuste studieløp, ønsker vi å 

lyse ut stillinger med bred undervisningsplikt. I dette ligger at aktuelle kandidater må 

kunne undervise bredt på bachelornivå.  

Overført fra siste stillingsplan 

 BKS/Balkan (med undervisningsplikt i språk, litteratur og områdestudier). 

Utlyses når ny BA for Sentral-Europa og Balkan er klar.  

 Engelsk språk. Utlyses igjen snarest mulig 

Nye stillinger i rangert rekkefølge – 10 stillinger 

1. Spansk/portugisisk/Latin-Amerika: 1 førsteamanuensis med bred 

undervisningsplikt under forutsetning av at fagmiljøet definerer en stilling 

som samler og profilerer feltet, særlig i form av robuste studieløp.  

2. Italiensk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt, under 

forutsetning av at det inngås avtale om fellesgrad på master med Göteborgs 

universitet og/eller Universitetet i Bergen og at det inngås samarbeid med 

ILOS’ øvrige romanske språk  

3. Engelsk språk: 1 universitetslektor.  

4. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt innen språk. 

5. Engelsk språk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. 

6. Slavisk/Øst-Europa: 1 førsteamanuensis med kompetanse i russisk og polsk, 

og med bred undervisningsplikt innen språk. 

7. Engelsk språk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. 

8. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt innen litteratur og 

kultur. 

9. Allmenn litteraturvitenskap: 1 førsteamanuensis, eventuelt i kombinasjon 

med portugisiskspråklig litteratur. 

10. Engelskspråklig litteratur: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. 

Stillingene i Spansk/portugisisk/Latin-Amerika og i Italiensk utlyses så snart 

forutsetningene for utlysning er oppfylt. 

Tilsettingenes strategiske funksjon 
Alle tilsettingene tilføres fagmiljøer som er robuste, dvs. som har mer enn fire FVA. Et 

unntak er italiensk som for tiden bare har to FVA. Et styrket italienskfag er imidlertid 

viktig for instituttet, særlig for de øvrige romanske språkene og for allmenn 
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litteraturvitenskap. Generelt gjelder for alle tilsettingene at de styrker fagmiljøer som 

ILOS ønsker å opprettholde på høyt nivå. At alle stillingene vil ha bred 

undervisningsplikt på bachelornivå bidrar til økt fleksibilitet. 

Førsteamanuensis innen spansk/portugisisk/Latin-Amerika 

Stillingen skal i samarbeid med fagmiljøet utformes slik at den styrker de forsknings- og 

undervisningsoppgaver som fagmiljøet ønsker å spisse. Stillingen skal bidra til å 

tydeliggjøre og samle ILOS’ omfattende og unike kompetanse innen 

spansk/portugisisk/Latin-Amerika. 

Førsteamanuensis i italiensk 

Stillingen tilføres et fagmiljø som trenger minst én FVA med forskningsplikt for å kunne 

opprettholdes på høyt nivå. Stillingen skal brukes til å styrke samarbeid med Göteborgs 

universitet og/eller UiB. Stillingen utlyses med en profil som supplerer kompetansen 

ved ILOS og de(t) samarbeidende universitet(er). Med også et utvidet samarbeid med 

fransk, spansk og portugisisk på ILOS vil italienskmiljøet bli vesentlig styrket. Fagmiljøet 

har gode muligheter for å tiltrekke seg studenter. 

To førsteamanuenser og én universitetslektor i engelsk språk 

De tre stillingene skal brukes til å oppruste fagmiljøet forskningsmessig og til å gi 

fagmiljøet en tydelig rolle i UiOs internasjonaliseringsprosesser. 

Universitetslektorstillingen utlyses først for å skape rom for forskning for nåværende 

FVA med forskningsplikt. Engelsk er det desidert største språkfag ved ILOS målt i 

studentinteresse. Alle tre stillingene vil blant annet kunne bidra til å styrke 

undervisningen på den meget etterspurte årsenheten i engelsk. 

Førsteamanuensis med kompetanse i russisk og polsk 

Stillingen skal bidra til å ytterligere videreutvikle et allerede sterkt forskningsmiljø 

(faglig prioritert). Ved å kreve dobbelt språkkompetanse gis gode muligheter for 

ytterligere å binde sammen forskningen innen slavisk/Øst-Europa der ILOS i dag er 

ledende i Norden, både i bredde og kvalitet. Samtidig sikres fleksibilitet innen 

undervisning i de to slaviske språkene som tiltrekker flest studenter, russisk og polsk 

(interessen for å studere polsk formodes å øke). 

En førsteamanuensis i fransk språk og én førsteamanuensis i fransk litteratur og kultur 

Begge stillingene skal bidra til å opprettholde det sterke forskningsmiljøet innen fransk. 

ILOS har i dag landets sterkeste franskmiljø, ett av få med kompetanse til å utdanne 

kandidater helt til ph.d.-graden. Denne kompetansen ønsker ILOS å ta vare på. 

Undervisning i fransk språk (både teoretisk og som ferdighet) er sentral i franskstudiet 

på alle nivåer, og den ene stillingen skal ha et særlig ansvar for å styrke dette. Den andre 

stillingen utlyses med bred kompetanse i litteratur og kultur, for å sikre så vel 

kontekstuell kompetanse innen forskning og undervisning i fransk litteratur som 

tekstkompetanse innen forskning og undervisning i fransk kultur. 

Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, eventuelt i kombinasjon med 

portugisiskspråklig litteratur 

Stillingen skal ytterligere styrke et robust og bra fagmiljø. For å sikre god sammenheng 

med instituttets øvrige portefølje, åpnes det for at stillingen kan utlyses i kombinasjon 
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med portugisiskspråklig litteratur. En slik kombinasjon vil også sikre god 

litteraturteoretisk kompetanse til feltet spansk/portugisisk/Latin-Amerika. Samtidig 

kan kombinasjonen medvirke til å styrke den internasjonale dimensjonen av allmenn 

litteraturvitenskap. 

Førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur 

Stillingen skal ytterligere styrke et robust og bra fagmiljø. Stillingen kan utlyses innen 

felt der ILOS i dag mangler (etterspurt) kompetanse, nemlig postkolonial litteratur. 
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Vedlegg: Tallmateriale ILOS' stilllingsplan 2014-2018 
 

Tabell 1: Forskningskvalitet 2008-2012 
     

       

Fag Årsverk, snitt 
Publikasjons-
poeng pr årsverk 

Avlagte 
dr.grader 

Gjennomførings-
stipendiater 

Forventede 
avganger 
2014-2018 

Uventede 
avg. siden 
forrige 
stillingsplan 

Allmenn litt. 9,98 1,83 3 4 2 1 

Engelsk litt. 7,4 1,9 2 2 0 
 Engelsk språk 7,02 1,03 2 0 2 2 

Fransk 8,4 1,1 7 6 3 
 Italiensk 1 1,4 1 1 0 
 Nederlandsk 1 1,6 0 0 0 
 NORAM 3,6 0,26 3 1 1 
 Slavisk/Øst-

Europa 9 2,29 6 3 1 
 SPA/POR/LATAM 7,4 1,17 1 2 1 1 

Tysk 9,4 1,1 1 0 0 
 

       Tallene er for perioden 2008-2012. Kilde: HFs faglige prioriteringer 2023. 
  NORAM: inkl. Ole Moen tom. 2010. 

      

 

Tabell 2: Redaktøransvar, antologi (kun FVA) 
       

          

Fag 
Årsverk, 
snitt 2008 2009 2010 2011 2012 

   Allmenn litt. 9,98 3 2 2   1 
   Engelsk litt. 7,4 6     1 1 
   Engelsk språk 7,02          2 
   Fransk 8,4 1 1 1 3 1 
   Italiensk 1           
   Nederlandsk 1           
   NORAM 3,6       2 1 
   Slavisk/Øst-E 9 2 2 2 2 3 
   SPA/POR/LATAM 7,4   1   2 1 
   Tysk 9,4 3 1 6 1 3 
   

          Inkluderer bare vitenskapelige antologier, ikke ordbøker, populærvitenskapelige verk osv.  
Der det er flere redaktører fra ILOS, er alle talt med. 
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Tabell 3: Tidsskriftsredaktør 
 

Fag 
Årsverk, 
snitt 2008 2009 2010 2011 2012 

   Allmenn litt. 9,98 2 2 3 3 4 
   Engelsk litt. 7,4           
   Engelsk språk 7,02 1 1 1 1 1 
   Fransk 8,4           
   Italiensk 1           
   Nederlandsk 1           
   NORAM 3,6           
   Slavisk/Øst-E 9 1 2 2 2 2 
   SPA/POR/LATAM 7,4   1 2 2 2 
   Tysk 9,4           
    

 

Tabell 4: Rekruttering BA/årsenhet 2010-2013: antall søknader og ramme (ant. plasser) 

      Fag 2010 2011 2012 2013 
 Allmenn litteraturvitenskap   500/45 489/50 479/50 458/50 
 Allmenn litteraturvitenskap årsenhet 585/25 557/25 526/25 502/25 
 Engelsk    831/70 737/70 692/70 
 Engelsk årsenhet 1583/25 1466/25 1468/25 1418/25 
 Estetiske studier* 737/65 647/60 496/49 484/49 
 Europeiske og amerikanske studier: 

språk, litteratur, område** 1514/380       
 Fransk   281/40 312/40 304/40 
 Fransk årsenhet 697/25 601/25 610/25 558/25 
 Italiensk   265/30 271/30 251/30 
 Latin-Amerika-studier   447/35 414/30 265/30 
 Nord-Amerika-studier   436/40 331/40 367/40 
 Portugisisk   129/15 181/15 149/15 
 Russisk   362/55 366/55 325/55 
 Sentral-Europa- og Balkan-studier       155/17   
 Spansk   453/35 434/35 345/38 
 Spansk årsenhet 836/25 805/25 840/25 704/30 
 Tysk   176/30 143/30 144/30 
 Tysk årsenhet 376/25 430/25 380/25 354/25 
 

      *inkluderer også fordypninger tilhørende andre institutter  
   **programmet fikk opptak til studieretninger fom. 2011. 
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Tabell 5: Rekruttering. MA: Antall 1. prioritetssøkere  
      

        Program Studieretning 2010 2011 2012 2013 Snitt  
 Estetiske 

studier             
   Allmenn litt. 2 1     1,5 
   Engelsk litt. 1 1     1 
 Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (ESAL) (fra 1.1.12) 

      
   Allmenn litt. ('10+'11: LIT-prog.) 45 50 25 36 30,5 
   EST - allmenn litt.     6 11 8,5 
   EST - engelsk litt.     1 4 2,5 
 Europeiske og amerikanske litteraturstudier (fra 1.1.12) (inkl. 

tidligere Litteraturprogrammet)         
   Engelsk litt. 43 39 42 57 45 
 

 
Fransk litt. 7 4 4 6 5,3 

   Litterær oversettelse 19         
   Nederlandsk litt.og språk    1   0 0,5 
   Polsk litt. og språk   3 2 0 1,7 
   Russisk litt. 2 2 1 4 2,3 
   Spansk litt. 2 2 8 6 4,5 
   Tsjekkisk litt. og språk   0 0 0 0 
   Tysk litt. 1 2 2 2 2 
 Europeiske og amerikanske områdestudier (inkl. EAS-prog. tom V11)         
   Balkan 13 2 5 5 6,3 
   Frankrike 9 11 10 8 9,5 
   LATAM 18 18 17 18 17,8 
   NORAM 27 22 20 25 23,5 
   Russland 16 16 17 6 14 
   Tyskland 4 3 3 6 4 
 Europeiske språk (inkl. tidligere Språk-programmet)           
   Bosnisk/kroatisk/serbisk språk og litt.   1 1 1 1 
   Engelsk språk 27 24 36 31 29,5 
   Fransk språk  6 7 4 12 7,3 
   Italiensk språk og litteratur  1 3 6 5 3,8 
   Portugisisk språk og litteratur 2 2 0 4 2 
   Russisk språk  10 8 13 9 10 
   Slaviske språk (siste opptak V11) 1 3     2 
   Spansk språk  15 8 20 11 14 
   Tysk språk  4 2 4 3 3 
   Oversettelsesstudier 19 25 35   26,3 
   Oversettelse engelsk   14       
   Oversettelse fransk   1       
   Oversettelse russisk   2       
   Oversettelse tysk   4       
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        Fra 1.1.12: ALIT ble flyttet fra LIT-programmet til EST-programmet. 
    MA-prog. ble hetende ESAL 

      LIT-prog. til Europeiske og amerikanske literaturstudier 
     

        

      Tabell 6: Innleverte MA-oppgaver i perioden 2008-2012, inkl. LeP-programmet 
  

        Fagområde 2008 2009 2010 2011 2012 Sum Snitt/år 

Allmenn litt. 20 27 19 16 16 98 19,6 

Engelsk litt.* 6 5 14 17 23 65 13 

Engelsk språk** 6 18 24 19 28 95 19 

Fransk*** 12 14 11 13 11 61 12,2 

Italiensk 0 1 1 0 1 3 0,6 

NORAM 8 11 3 9 14 45 9 

Slavisk/Øst-Europa 10 12 13 17 18 70 14 

SPA/POR/LATAM*** 9 3 9 10 22 53 11 

Tysk*** 8 7 9 5 7 36 7,2 

Sum 79 98 103 106 140 526 105,2 

        *ENG LIT: engelsk litteratur (ENG4390) + litterær oversettelse 
(ENG4490) 

    **ENG SPR: inkl. eng. språk (ENG4190), eng. oversettelse (ENG4192), samt de to LeP-masteremnene (ENG4790+4791) 

***inkl. også LeP-masteroppgaver 
       

        
Tabell 7: Innleverte oppgaver på LeP-programmet, antall studiepoeng i parentes 

 
 

 
Emne 2008 2009 2010 2011 2012 Sum Snitt/år 

ENG4790 - Masteroppgave i engelsk, 
lektor- og adjunktprogrammet (30) 3 5 5 3 12 28 5,6 

ENG4791 - Masteroppgave i engelsk, 
lektor- og adjunktprogrammet (60) 0 5 3 8 2 18 3,6 

FRA4191 - Masteroppgave i fransk. 
Lektor- og adjunktprogrammet (60) 4 2 1 4 0 11 2,2 

FRA4193 - Masteroppgave i fransk 
(30SP), lektorprogrammet 0 0 0 0 0 0 0 

SPA4191 - Masteroppgave i spansk, 
lektor- og adjunktprogrammet (60) 3 0 1 3 5 12 2,4 

SPA4192 - Masteroppgave i spansk, 
lektorprogrammet (30) 0 0 0 0 0 0 0 

TYSK4090 - Masteroppgave i tysk, 
lektor- og adjunktprogrammet (60) 0 0 1 2 2 5 1 

TYSK4091 - Masteroppgave i tysk, 
lektor- og adjunktprogrammet (30) 0 0 1 0 0 1 0,2 

Sum 10 12 12 20 21 75 15 
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        Tabell 8: Studiepoengproduksjon per student per termin per fagområde, H08-
V12 

  

          Fagområde 2008h 2009v 2009h 2010v 2010h 2011v 2011h 2012v Snitt/semester 

Allmenn litt. 16,5 17,9 17,8 16,9 17,1 17,5 18,0 16,6 17,3 

Engelsk 18,0 17,7 18,3 18,0 18,1 18,9 17,7 19,1 18,2 

Fransk 17,9 17,5 16,1 17,4 17,6 20,4 16,3 20,1 17,9 

Germansk 17,4 17,1 17,3 18,2 17,3 19,4 17,6 20,2 18,0 

Ibero-romansk 16,5 15,8 15,8 15,9 16,1 17,4 17,4 20,4 16,9 

ITA 13,7 12,1 16,5 13,8 15,2 14,7 16,1 17,1 14,9 

Slavisk-baltisk 19,2 20,0 19,6 19,2 17,2 19,7 17,9 18,1 18,9 

Snitt/semester 17,0 16,8 17,3 17,0 16,9 18,3 17,3 18,8   

          Kilde: FS-rapport FS581.003, alle kandidater, gjentatte forsøk ikke med, alle studienivå 
   

 

Tabell 9: Tilsatte ved ILOS 2009-2013 fordelt på fast ansatte i vitenskapelig stilling (FVA), 
midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling (MVA), og ansatte i administrativ stilling 
(ADM) 

 

   2010   2011   2012   2013   
 FVA 72,4   74,4   71,9   69,7   
 MVA 31,1   36,3   36,9   31,8   
 ADM 24,9   23   22,3   21,3   
 Sum 128,4   133,7   131,1   122,8   
                   
   antall % antall % antall % antall % 
 FVA 72,4 74,4 74,4 76,4 71,9 76,3 69,7 76,6 
 ADM 24,9 25,6 23 23,6 22,3 23,7 21,3 23,4 
 Sum 97,3   97,4   94,2   91   
 

          Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 
    

           


