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Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk 

Styret mottok 13. desember 2015 e-post fra to ansatte i fagmiljøet for spansk/portugisisk/Latin-

Amerika med ønske om å forlate fagmiljøet og opprette en egen ”faggruppe i portugisisk”. Se 

Vedlegg 1. Instituttets ledelse mener at styret bør treffe vedtak i saken nå.  

Bakgrunn 
I sitt vedtak om stillingsplan i januar 2014, vedtok styret å knytte særlige betingelser til stillingen 

som ble rangert som nummer 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.” 

Betingelsene knyttet til stillingen var således rettet mot å skape mer samarbeid om undervisning 

blant instituttets ansatte innen det ibero-romanske feltet i vid forstand; slik som det samarbeides 

innen feltet på andre nordiske universiteter med tilsvarende fagportefølje. 

Som diskutert på styremøtene 20. april, 9. juni og 9. september 2015 har fagmiljøet for spansk, 

portugisisk, Latin-Amerika hatt omfattede diskusjoner av profilen på stillingen. Det er særlig 

spørsmålet om hvorvidt stillingen skal utlyses med krav om obligatorisk kompetanse i Brasil som 

har vært diskutert. Fagmiljøet ba i en uttalelse til styret 1. juni 2015 om at ILOS’ ledelse og styre 

skulle formulere endelig profil (Vedlegg 2). 

Spesielt høsten 2015 har fagmiljøet, undervisningsleder og studieleder arbeidet med å få til robuste 

studieløp. Enkelte i fagmiljøet mener imidlertid at ledelsesinitiert samarbeid innen fagmiljøet 

skader studietilbudet, se Vedlegg 1. 

Styrets betingelse for å utlyse en stilling til fagmiljøet synes dermed ikke å ha fått den ønskede 

effekten om mer samarbeid om undervisning innen fagmiljøet. 

To ansatte i fagmiljøet (begge med hovedkompetanse i moderne portugisisk språk; den ene ansatt i 

100 % stilling, den andre ansatt i 20 % stilling) har i e-post til styret uttrykt ønske om å opprette en 

egen ”faggruppe” for portugisisk (se Vedlegg 1). 

ILOS’ ledelse mener at det er uheldig å etterkomme ønsket om å opprette en særskilt enhet for bare 

noen av de ansatte som bidrar til undervisningen i studieretninger med portugisisk. I tillegg til de 
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to forslagstillerne bidrar også andre ansatte i fagmiljøet til undervisningen i bachelor-

studieretningen i portugisisk og i masterstudieretningen i spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Et 

slikt samarbeid om undervisningen er blant annet nødvendig for å leve opp til NOKUTs og 

fakultetets standarder for robuste studieløp. Ettersom alle ILOS’ fagmiljøer er organisert omkring 

felles studieløp, er det vanskelig å opprette en egen organisatorisk enhet for de to forslagsstillere på 

linje med instituttets øvrige fagmiljøer. 

Samtidig er det vanskelig å be de øvrige ansatte innen fagmiljøet Spansk, portugisisk og Latin-

Amerika opprettholde et samlet fagmiljø når to kolleger ønsker seg bort. Dette vil risikere å hemme 

utviklingen i fagmiljøets undervisning og forskning. Ledelsen mener at dette hensynet bør veie 

tungt. 

Forslag til vedtak  

Styret vedtar at det fra vedtaksdato opprettes en ”faggruppe for moderne portugisisk språk”. 

Faggruppen refererer direkte til undervisningsleder og studieleder og er ikke representert i 

Programrådet for Europeiske språk og Allmenn litteraturvitenskap. Faggruppen har samme 

studiekonsulent som fagmiljøet for spansk, portugisisk og Latin-Amerika, men blir ikke innkalt til 

møter med fagmiljøet. 

 

Vedlegg 

1. E-post 13. desember 2015 til styret ”[styret] Ønske om å forandre faggrupesktruktur til 
ILOS”) 

2. Uttalelse fra IBER-gruppen til ILOS-ledelsen for bruk i ILOS-styret 


