NOTAT TIL STYRET OM NY ORGANISERING AV FAGMILØET FOR
SPANSK/PORTUGISISK/LATIN-AMERIKA
Fagmiljøet har blitt orientert om vedtakssaken S6/2/16 25.02.16. Fagmiljøet har ikke hatt
anledning til å diskutere saken som gruppe grunnet en rekke faktorer (forskningstermin,
sykdom, etc.). Vi tre som undertegner dette dokumentet vil likevel benytte muligheten for å
uttale oss om denne saken.
Saken utreder etter vårt syn ikke grundig nok konsekvensene for det gjenstående fagmiljøet i
«Spansk, portugisisk og Latin-Amerika» ved en opprettelse av en egen «faggruppe for
moderne portugisisk språk» som vil medføre at to ansatte i portugisisk språk ikke lenger vil
delta i fagmiljøets møter.
Saken og det foreslåtte vedtaket stiller mange store spørsmål omkring fagmiljøets
organisering, studieløpene fagmiljøet driver og fremtiden til våre fag. Vi ber derfor om at
styret bestiller en konsekvensutredning av det foreslåtte vedtaket for det resterende fagmiljøet
og de studier som fagmiljøet organiserer før vedtak fattes i denne saken.
En slik utredning bør gi svar på følgende spørsmål:
a) Hva skjer med felles master i spansk, portugisisk og Latin-Amerika når fagmiljøet
som organiserer denne blir stående uten representasjon av moderne portugisisk?
b) Hvordan kan fagmiljøet fortsatt hete «Spansk, portugisisk og Latin-Amerika» uten
representasjon av moderne portugisisk?
c) Hvordan vil interessene til portugisisk språk bli ivaretatt i programrådet for
Europeiske språk og Allmenn litteraturvitenskap?
d) Hva skjer med den ikke-godkjente stillingen? Står det nye foreslåtte fagmiljøet fritt til
å redefinere denne? Hvordan?
e) Hvordan vil evt. nye utlysninger i stillinger som kan tilfalle fagmiljøet/seksjonen bli
organisert og planlagt i den nye, foreslåtte organiseringen?
f) Hvilke fremtidsplaner har ledelsen for portugisisk språk og litteratur? Hvilke
fremtidsplaner har ledelsen for det resterende fagmiljøet, og fagene spansk og LatinAmerika?
Dette er bare eksempler på dilemmaer og problemstillinger vi ikke har klare svar på gitt
dokumentene i sak S6/2/16. Saken og det foreslåtte vedtaket stiller mange store spørsmål
omkring fagmiljøets organisering, studieløpene fagmiljøet driver og fremtiden til våre fag.
En rekke avgjørelser den siste tiden som har hatt store konsekvenser for vårt arbeid og vår
framtid som fagmiljø, har gjort oss svært bekymret for utviklingen til fagmiljøet, våre fag og
våre studenter. Vi ber derfor om styrets oppmerksomhet i denne saken.
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