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Fordeling av fire ph.d.-stillinger
Fakultetet har nylig tildelt 17 nye ph.d.-stillinger til instituttene, hvorav fire til ILOS. Utlysning av
stillingene skal skje 15. desember 2016. På grunn av de korte tidsfristene trenger instituttet et
vedtak i saken nå. Styret bes prioritere de forskergruppene som skal få tildelt stipendiatstillinger.
Dekanatet har satt opp en rekke kriterier for å kunne tildeles stipendiatstillinger. Kriteriene ligger
tett på de kriteriene som ble satt for innmeldinger av forskergrupper til NFR i forbindelse med
HUMEVAL våren 2016.
Grupper som kan komme i betraktning for tildeling skal kunne dokumentere forskning på høyt
internasjonalt nivå, dvs. der én eller flere i gruppen de siste fem år har:






vært invitert foredragsholder (key note) på internasjonale konferanser
hatt gjesteforskeropphold i utlandet
hatt oppgaver som fagfelle i vurdering av publikasjoner, forskningsprosjekter eller andre
faglige verv utenfor Norge
vært leder av eksternt finansiert prosjekt
deltatt i internasjonalt forskningssamarbeid dokumentert for eksempel gjennom
prosjektsamarbeid, sampublisering, eller deltakelse i redaksjoner eller faglige komiteer
utenfor Norge.

En eller flere av stillingene kan konverteres til postdoktorstillinger, mot at instituttet dekker ekstra
utgifter.
Lederteamet har identifisert fem forskergrupper som fyller kriteriene. Det er meget positivt at
instituttet huser så mange sterke grupper; omvendt er det svært vanskelig å prioritere blant dem.
Innen vedtak fattes, bes styret på mer generell basis å ta stilling til om stillingene skal


fordeles på fire grupper (og utlyses enkeltvis) eller om de skal fordeles med flere stillinger
til færre grupper.
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utlyses som ph.d.-stillinger eller konverteres til postdoktorstillinger
brukes til å fornye instituttets forskningsportefølje, eller heller brukes til å sikre kontinuitet

Nedenfor presenteres gruppene (i alfabetisk rekkefølge) i stikkordsform:
1) Historical Linguistics







Meldt inn til HUMEVAL-evalueringen.
Gruppa er tverrdisiplinær/-fakultær. Gruppeleder er Kristin Bech, ILOS. Andre medlemmer
fra ILOS er Salvesen, Stenbrenden. Gruppa har også medlemmer fra IFIKK, ILN, UiB og
UiT.
Medlemmene i gruppa fyller alle kriterier og forskningen bygger videre på NFR-finansiert
forskning av tidligere og pågående prosjekter (ISWOC, Traces of History, m.fl.).
Gruppas medlemmer er svært søknadsaktive; blant annet søker et av de eksterne
medlemmene om et prosjekt der ILOS skal være prosjekteier.
Gruppa har ikke nettside og har ikke annonsert løpende aktiviteter.

2) ILLREP: Representations of Illness and Disability in Literary and Cultural
Texts







Gruppa er tverrdisiplinær og -fakultær med mange medlemmer, også internasjonale, med
leder forankret på ILOS (Michael Lundblad) og flere deltakere fra ILOS (Aukrust, Bale,
Scherr, Skouen).
Gruppeleder Lundblad fyller alle kriteriene unntatt erfaring som prosjektleder, noe som
muligens oppveies av andre gruppemedlemmer med slik erfaring
Gruppa er søknadsaktiv.
Gruppa har et stort potensial til å bidra inn i Life Sciences-satsningen ved UiO.
Gruppa er kanskje mer et nettverk enn en forskergruppe.

http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/groups/representations-of-illness-and-disability-inliterary-and-cultural-texts/

3) Literature, Cognition and Emotions





Gruppa består av medlemmer fra ILOS (Bale, Kukkonen, Selboe, Vervaert) i tillegg til to fra
IKOS. Gruppeleder er Karin Kukkonen, ILOS.
Gruppeleder fyller alle kriterier, bortsett fra prosjektledererfaring; det samme gjelder
gruppemedlemmene, med Vandaele som delvis unntak
Gruppa er relativt nydannet men svært aktiv; den arrangerer i tillegg til lesegruppe en serie
med svært godt besøkte gjesteforelesninger.
Gruppeleder og et av medlemmene (Vervaet) er opptatt på HFs karriereprogram for ERCsøkere og har nylig blitt tildelt hver sin stipendiat.
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http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/groups/literature-cognition-andemotions/index.html

4) Oversettelsesmiljøet: Traveling Texts, Voices of Translation







Traveling Texts ble meldt inn til HUMEVAL-evalueringen.
Traveling Texts og Voices ledes av Cecilia Alvstad, ILOS, og mange av medlemmene er fra
ILOS ( Janss, Lothe, Pellicer, Refsum, Rønning, Vandaele, m.fl.). Medlemmer fra IFIKK,
IKOS og ILN deltar også.
Gruppeleder og flere medlemmer fyller alle kriterier.
Det er etablert en rekke forskningsfora i tilknytning til gruppa («Seminar for oversettelse»,
småskala workshops)
Gruppa er svært søknadsaktiv.

http://www.hf.uio.no/english/research/theme/traveling-texts/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/projects/voices-of-translation/index.html

5) Syntaks og Semantikk (SynSem)







Gruppa ble meldt inn til HUMEVAL-evalueringen.
Gruppeleder er Atle Grønn, ILOS, fra ILOS deltar også Sæbø. Dessuten har gruppa
deltakere fra IFIKK, ILN og Institutt for informatikk.
Gruppeleder fyller alle kriterier.
Gruppa er søknadsaktiv
Gruppa har regelmessige møter, blant annet med inviterte gjesteforelesere
Seniorforskerne fra ILOS er fra 2017 begge i redusert stillingsbrøk; veiledningstid kan bli en
problematikk.

http://www.hf.uio.no/english/research/theme/syntax-and-semantics/index.html

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS vedtar å tildele fire stipendiatstillinger til fire forskergrupper, slik som det kommer
frem i møtet.

