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Diskusjonssak: Revisjon av ILOS’ stillingsplan 2014-2018
Bakgrunn
ILOS’ stillingsplan 2014–2018 ble vedtatt på instituttstyremøtet 27. januar 2014, med
tilleggsvurdering vedtatt 12. mai 2014, og godkjent av fakultetet 19. juni 2014. I instituttstyrets
vedtak 27. januar 2014 heter det at ”Stillingsplanen revideres hvert år. Stillingene lyses ut i det
tempo instituttets økonomi tillater det”.
Stillingene rangert som nummer 1 og 2 ble diskutert på styremøtet 20. april 2015. Revisjon av
stillingsplanen ble diskutert på styremøtet 9. juni 2015. Vedtak ble fattet på styremøtet 9.
september 2015. Fakultetsledelsen kommenterte den reviderte stillingsplanen i brev til instituttet
av 4. november 2015. Revisjonen av stillingsplanen ble godtatt, unntatt de endringene som gjaldt
stilling nummer 1 (Spansk/portugisisk/Latin-Amerika) og stilling nummer 9 (Fransk).
Per mars 2016 har ILOS tilsatt i eller utlyst stillingene som er rangert som nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i
stillingsplanen. Stillingsplanen er dermed realisert som følger:
1. Spansk/portugisisk/Latin-Amerika: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt.
Ikke godkjent av fakultetsledelsen.
2. Italiensk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. Under tilsetting.
3. Engelsk språk: 1 universitetslektor. Tilsatt.
4. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt innen språk. Under tilsetting.
5. Engelsk språk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. Tilsatt.
6. Slavisk/Øst-Europa: 1 førsteamanuensis med kompetanse i russisk og polsk, og med
bred undervisningsplikt innen språk. Under tilsetting.
7. Engelsk språk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. Tilsatt.
8. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt innen litteratur og kultur.
Tilsatt.
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9. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt innen språk. Ikke godkjent av
fakultetsledelsen.
10. Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier: 1 førsteamanuensis med bred
undervisningsplikt innenfor fagmiljøet. Kunngjøres snarest.
Instituttets økonomi tillater høyt tempo i utlysninger og instituttets ledelse ønsker at de to
stillingene som det fortsatt er rom for i stillingsplanen 2014–2018, lyses ut rask. Styret bør
samtidig begynne å forberede ny stillingsplan, slik at det kan lyses ut stillinger i 2017.

Stilling nr. 1: Spansk/portugisisk/Latin-Amerika
Til stillingen rangert som nr. 1 i stillingsplanen er det særlige forutsetninger knyttet til utlysningen:
”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.”
Styret vedtok i møtet 9. september 2015 at profilen på stillingen må omfatte både portugisisk
litteratur/kultur og Brasil, og at den som ansettes bør kunne ta noe undervisning i portugisisk
språk på BA-nivå.
Fakultetsledelsen godkjente (i brev av 4. november 2015) imidlertid ikke stillingen, med
begrunnelsen:
”Fakultetet mener forutsetningene for stillingen ennå ikke er oppfylt. Fakultetet ønsker en
nærmere konkretisering av et robust studietilbud og etterlyser i den forbindelse sammenligning
med tilsvarende endringer i studietilbudet som er gjort på andre fagfelt ved instituttet.”
Instituttets ledelse er i tvil om fagmiljøets studietilbud nå er robuste etter NOKUTs og fakultetets
kriterier. ILOS meldte 1. februar 2016 inn en revidert 80-gruppe i portugisisk og en revidert 80gruppe i spansk til fakultetet. IBER- og LATAM-emner inngår i begge 80-gruppene. Det gjenstår
arbeid med to emner i 80-gruppe i portugisisk. Samtidig har ILOS etter ønske fra to ansatte i
moderne portugisisk språk stoppet opptak til portugisisk årsenhet 2016. Masterstudieretningen i
spansk, portugisisk og Latin-Amerika har ett felles emne (10 stp).

Stilling nummer 9: Fransk
Siden stillingsplanen ble vedtatt i januar 2014 har det i alle instituttets fagmiljøer bare vært én
vesentlig endring i forhold til antatte avganger. Det dreier seg om fransk, der en FVA reduserer
stillingen sin med 50 % fra høsten 2016. Samtidig er det slik at fransk har to andre avganger de
kommende årene: to FVA går av i 2019, hvorav én i 50 %.1
Dette var bakgrunnen for at styret vedtok å prioritere en stilling i fransk, i realiteten på bekostning
av en stilling i allmenn litteraturvitenskap ved siste revisjon (9. september 2015). Stillingen ble
imidlertid ikke godkjent av fakultetsledelsen, med begrunnelsen:
”Fakultetet forstår det slik at instituttet ikke ønsker å dekke opp undervisningsbehovet med
lektorstilling, da det også er behov for forskning på feltet. Fakultetet mener instituttet bør tenke
Andre avganger i perioden 2019-2020: 1 FVA i Slavisk/Øst-Europa, 1 FVA i Engelsk språk og 1 FVA i Engelsk litteratur,
amerikanske og britiske studier.
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mer helhetlig og strategisk om flere av stillingene i faget. Personalsituasjonen gjør dette mulig, og
det bør derfor vurderes å utlyse flere stillinger samtidig og forskuttere for nær forestående
avganger.”

Diskusjon
Da styret vedtok ILOS’ stillingsplan i januar 2014, var det kort tid etter fakultetets siste prosess
faglige prioriteringer (Fakultetsstyrevedtak 29. november 2013). Instituttet hadde dermed allerede
innhentet en rekke indikatorer, særlig for forskningskvalitet, som dannet utgangspunkt for
stillingsplanen. Instituttledelsen mener at det kan være nødvendig å trekke inn andre kriterier for å
treffe vedtak om de siste stillingene i stillingsplanen.
Ledelsen ønsker at styret diskuterer hvilke kriterier som bør legges til grunn for å prioritere disse
stilingene. Noen mulige kriterier kan være:










søkertall: bachelor og master
studiepoengproduksjon
realiserte endringer i studieløp (”robusthet”)
fagets stilling nasjonalt
forskningsstyrke (f.eks. i form av publikasjonspoeng, PhD-utdanning, ekstern finansiering)
avganger
samfunnsrelevans/impact, inkludert evne til å bidra til samfunnsutfordringer
bredde
samsvar med ILOS’ prioriterte forskningsfelt, inklusive UiOs tverrfaglige satsninger

Kriteriene vil også kunne brukes som utgangspunkt for arbeidet med stillingsplan for neste periode
(2018–2022).
Ledelsen ønsker at styret vurderer kriteriene opp mot særlig disse spørsmålene:
1. Hva gjør vi med stilling nummer 1 (til fagmiljøet i spansk, portugisisk, Latin-Amerika)?
2. Fakultetsledelsen mener at det bør vurderes å utlyse flere stillinger i fransk samtidig og
forskuttere for nær forestående avganger. Ønsker styret dette?
3. Vedtaket om stillingsplan fra januar 2014 inneholdt en stilling til allmenn
litteraturvitenskap. Denne ble overført til neste stillingsplan ved vedtaket i september 2015.
Ønsker styret å revurdere dette vedtaket?

