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

Dato:   01.06.2015   
Til stede: Jeroen Vandaele (fagansvarlig), Julián Cosmes-Cuesta, Diana Santos, Graciete 

Sousa, Steinar Sæther, Eva Refsdal, Maximino Ruiz Rufino, Birte Stengaard, 
Nelson González-Ortega, Pål Sbertoli Nielsen (studiekonsulent)  

Fraværende:  Leiv Marsteintredet, Tor Opsvik, Cecilia Alvstad  
 
 

Hva slags dokument er dette? 

Dette dokumentet er en felles uttalelse vedrørende stilling nummer én i ILOS’ stillingsplan 
(2014‒2018), «Spansk/portugisisk/Latin-Amerika: 1 førsteamanuensis» (s. 8), og ledelsens 
nylig uttrykte ønske (møte 18. mai 2015) om at IBER-gruppen først bør revidere 
studieløpene i ibero-romansk i retning av mer robusthet, og deretter skrive en ny tekst til 
stillingsutlysningen i henhold til de reviderte og mer robuste studieløpene. 

 

Hvordan brukes dokumentet? 

Dette dokumentet sendes til ILOS-ledelsen 1. juni 2015, slik at ledelsen kan legge det frem 
på instituttstyremøtet 9. juni, der stillingen er satt opp som diskusjonssak (og vedtakssak 
neste semester). 

 

Bakgrunn 

Den 18. mai 2015 hadde ibero-romansk avdeling et møte med Karen Gammelgaard (KG) og 
Trond Nordenstam (TN), som sammen ønsket å «orientere [avdelingen] om ILOS’ styres 
ønsker om informasjon fra ibero-romansk fagmiljø». På forhånd hadde KG og TN også gjort 
det klart at de ville «foreslå noen veier å gå for å svare på styrets bestilling til fagmiljøet» (e-
post fra KG, 6. mai). På dette møtet ba KG og TN ibero-romansk avdeling om å utforme en 
uttalelse innen 1. juni om hvordan avdelingen stiller seg til oppfordringen om å gjøre 
endringer i studieløpene for å gjøre dem mer robuste, i og med at det står som en 
forutsetning i stillingsplanen. 

 

Selve uttalelsen 

Stillingsplanen sier følgende: «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. […].» 

Ibero-romansk avdeling har allerede utformet en fullstendig stillingsutlysning som er bredt 
definert undervisningsmessig, nærmere bestemt som «en stilling som førsteamanuensis i 
portugisiskspråklig litteratur og kultur» med vekt på Brasil. Profilen til den nye 
førsteamanuensisen, slik den er definert i vårt forslag til stillingsutlysning, befinner seg i 
skjæringspunktet mellom portugisisk og Brasil-relaterte Latin-Amerika-studier.  



I en e-post datert 20. oktober 2014 skrev KG: «Hei alle sammen, Takk for et virkelig fint og 
gjennomarbeidet forslag til utlysningstekst for ny stilling. Dette blir bra!» Etter at KG senere 
kommuniserte til ibero-romansk avdeling at fakultetet hadde flere innspill, foreslo 
avdelingen at ILOS-ledelsen selv endret noen formuleringer i utlysningsteksten, for å 
imøtekomme det fakultetet etterspurte. 

Ibero-romansk avdeling mener, slik det også kommer fram av stillingsplanen, at vi har et 
akutt behov for denne stillingen, og at den vil bidra til å gjøre avdelingens studietilbud enda 
mer robust og faglig forsvarlig. Vi tenker da spesielt på portugisiskspråklig litteratur og Brasil-
relaterte Latin-Amerika-studier. Profilen til den nye førsteamanuensisen, slik den er definert 
i vårt forslag, vil spille en sentral rolle i den videre revideringen av studietilbudet på 
bachelor- og masternivå. Vi foreslår derfor at den opprinnelige utlysningsteksten vår, «en 
stilling som førsteamanuensis i portugisiskspråklig litteratur og kultur», med vekt på Brasil, 
blir akseptert og om nødvendig tilpasset av ILOS-ledelsen. 

Gitt at denne stillingen har stått som nummer én i stillingsplanen i lengre tid, gitt vårt akutte 
behov for en spesialist som tjener både portugisisk og Latin-Amerika-studier, og gitt vårt 
veldefinerte forslag til utlysningstekst, føler vi oss trygge på at vi er på vei til å gjøre studiene 
våre mer robuste der det er behov for det. 

 


