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Vedtakssak: 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 fra 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 april 2016 har ILOS tilsatt i, utlyst eller forberedt utlysning i stillingene som er rangert som nr. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 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. 

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2014/vedlegg270114/ilos-stillingsplan-2014-2018-vedtatt-270114.pdf
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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. 

 

Fakultetsledelsen kommenterte de ikke-godkjente stillingene slik:  

- Spansk/portugisisk/Latin-Amerika: ”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.” 

 

- Fransk: ”Fakultetet mener instituttet bør tenke 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.” 

 

Instituttets økonomi har tillatt – og tillater fortsatt – et høyt tempo i utlysningene og instituttets 

ledelse ønsker at de to stillingene som det fortsatt er rom for i stillingsplanen 2014–2018, lyses ut 

snarest. 

Styret diskuterte saken på sitt møte 7. mars 2016, særlig hvilke kriterier som bør legges til grunn 

for å prioritere de to siste stilingene i gjeldende stillingsplan. Det var enighet om at kriteriene ikke 

bør avvike for mye fra de kriteriene som hele stillingsplanen bygget på da den ble vedtatt i 2014. 

Den gangen var forskningsstyrke viktig, og dette er derfor tatt med videre. Dessuten var det enighet 

om at søkertall og studietilbudenes robusthet må inngå i vurderingen. 

Det var også enighet om at bare disse tre fagmiljøene kan komme i betraktning for tilsetting innen 

gjeldende stillingsplan: Allmenn litteraturvitenskap; Fransk og Spansk, portugisisk, Latin-

Amerika. 

For forskningsstyrke opplyses det om publikasjonspoeng for FVA med forskningsplikt 2011-2015, 

dvs. de siste fem årene. Denne indikatoren er den samme som da stillingsplanen ble vedtatt. Som i 

2014 er det også tatt med informasjon om ph.d.-utdanning, nærmere bestemt antallet 

gjennomføringsstipendiater i perioden 2011-2015. 

For å belyse studietilbudenes robusthet gis flere kvantitative indikatorer per fagmiljø: antall 

studieløp, antall BA-emner, antall BA-emner som siste tre år er undervist av flere enn én FVA, 

antall obligatoriske MA-emner og prosentandel studenter som tar minst ett 2000-emne. For 

detaljer, se Vedlegg 1. 

Avganger 2019-2023 

 

- Allmenn litteraturvitenskap: 2023: 1 professor. 

 

- Fransk: 2017: 1 professor 50 % (uventet); 2019: 1 professor og 1 professor 50 %. 

 

- Spansk, portugisisk, Latin-Amerika: 2022: 1 professor; 2023: 1 professor. 
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Forskning 

Publikasjonspoeng per årsverk for FVA med forskningsplikt 2011-2015 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Allmenn 

litteraturvitenskap 

1,5 1,4 2 1,7 2 

Fransk 0,9 1 2,2 1 0,6 

Spansk, 

portugisisk, Latin-

Amerika 

1,1 1,4 1,8 1,5 3 

 

Ph.d.-stipendiater som har gjennomført på normert tid 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 SUM 

Allmenn 

litteraturvitenskap 

1  1 2  4 

Fransk 1 2 1   4 

Spansk, 

portugisisk, Latin-

Amerika 

  1 1  2 

 

Utdanning 
 

Antall førstevalgssøkere h12 - h14 

 

 Allmenn litteraturvitenskap Fransk Spansk, portugisisk, Latin-

Amerika 

Årsenhet 199 

 

265 396 

 Spansk 352 

 Portugisisk 44 

Bachelor 642 

 Allmenn 

litteraturvitenskap 410 

 Estetiske studier 232 

147 333 

 Spansk 156 

 Portugisisk 72 

 Latin-Amerika 105 
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Antall studieløp 

 

Allmenn litteraturvitenskap Fransk Spansk, portugisisk, Latin-

Amerika 

4 3 6 

Allmenn litt. årsenhet 

Allmenn litt. bachelor 

Allmenn litt. master 

Estetiske studier bachelor 

Fransk årsenhet 

Fransk bachelor 

Fransk master 

Spansk årsenhet 

Spansk bachelor 

Portugisisk årsenhet 

Portugisisk bachelor 

LATAM bachelor 

SPLA master 

 

Antall BA-emner 

 

Allmenn litteraturvitenskap Fransk Spansk, portugisisk, Latin-

Amerika 

14 29 27 

 

Antall BA-emner som har blitt undervist av flere FVA de siste tre år 

 

Allmenn litteraturvitenskap Fransk Spansk, portugisisk, Latin-

Amerika 

11 7 11 

 

Prosent av studenter startet på BA 2012-2014 som har bestått minst ett 2000-emne 

 

Allmenn litteraturvitenskap1 Fransk Spansk, portugisisk, Latin-

Amerika 

60 % 37 % 24 % 

 Spansk 29 % 

 Portugisisk 12 % 

 Latin-Amerika 30 % 

 

Antall obligatoriske emner /studiepoeng på studieretning på MA-nivå 

 

Allmenn litteraturvitenskap Fransk Spansk, portugisisk, Latin-

Amerika 

3 (30 stp) 3 (30 stp) 1 (10 stp) 

                                                 
1 Tall for estetiske studier er ikke tatt med her da 2000-emner også kan tas på institutter utenfor ILOS.  
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Oppsummering 
Forutsatt at fagmiljøene skal dimensjoneres omtrent som nå, er fransk er det fagmiljøet som mest 

akutt trenger nytilsettinger, med to avganger før 2020. Fakultetsledelsen har oppfordret instituttet 

til å vurdere å utlyse flere stillinger i faget samtidig.   

 

Forskningsresultatene viser stor variasjon mellom FVA med forskningsplikt innenfor de enkelte 

fagmiljøene. Alle tre fagmiljøer har både FVA som de siste fem år har publisert mye, og FVA som 

har publisert lite. Generelt er det slik at publikasjonspoeng per FVA på fransk ligger litt lavere enn 

for FVA i de to andre fagmiljøene. Hva angår forskerutdanning, ligger allmenn litteraturvitenskap 

og fransk høyest. 

 

Innen utdanning finnes til dels betydelige forskjeller. Blant årsenhetene er spansk mest etterspurt. 

På bachelor er allmenn litteraturvitenskap mest etterspurt, mens spansk og fransk er omtrent like 

etterspurte. Allmenn litteraturvitenskap lykkes best med å rekruttere studenter videre til 2000-

nivå. Fransk lykkes noe dårligere, og sprer undervisningsressursene sine på mange emner. Alle 

studieløpene i spansk, portugisisk og Latin-Amerika fremstår som lite robuste. Miljøet har hele 

seks studieløp, mange BA-emner og bare ett obligatorisk emne på MA. Det lykkes relativt dårlig for 

miljøet å rekruttere studenter til 2000-nivå. (For portugisisk er antallet studenter som rekrutteres 

videre alarmerende lavt.) Det er dermed fortsatt en vei å gå før studietilbudene innen 

spansk/portugisisk/Latin-Amerika kan betegnes som robuste.  

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar at de to siste stillingene i stillingsplanen 2014-2018 utlyses slik at én stilling utlyses 

innen allmenn litteraturvitenskap og én stilling utlyses innen fransk. Begge stillingene utlyses som 

førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. For stillingen i fransk er det en forutsetning at 

fagmiljøets antall BA-emner reduseres. 

 

 

Med dette vedtaket er ILOS’ reviderte stillingsplan 2014-2018 som følger (med nye 

stillinger i kursiv):  

 

1. Allmenn litteraturvitenskap: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt.  

2. Italiensk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt.  

3. Engelsk språk: 1 universitetslektor.  

4. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt innen språk. 

5. Engelsk språk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. 

6. Slavisk/Øst-Europa: 1 førsteamanuensis med kompetanse i russisk og polsk, og med bred 

undervisningsplikt innen språk. 

7. Engelsk språk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. 

8. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt innen litteratur og kultur. 
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9. Fransk: 1 førsteamanuensis med bred undervisningsplikt, forutsatt at fagmiljøets antall 

BA-emner reduseres. 

10. Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier: 1 førsteamanuensis med bred 

undervisningsplikt innenfor fagmiljøet. 

 

 

Vedlegg: Tall styremøte 


