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Søknader om eksternfinansiering – ILOS’ strategi, før og nå 
 

I instituttstyremøtet 7. desember 2015 ble ILOS’ årsplan og budsjett for 2016 vedtatt. Av 

budsjettet kommer det klart frem at instituttet bør forsøke å få mer eksternfinansiering 

enn hva instituttet i dag har, fordi dette er av stor betydning for instituttets økonomi. 

Betydningen reflekteres også i aktiviteter i årsplanen. 

 

De siste årene har ILOS fått dårlig uttelling ved søknader om eksternfinansiering, spesielt 

fra Forskningsrådets brede utlysning Fri prosjektstøtte (FRIPRO). I den anledning 

fremmet styremedlemmer et ønske om å få mer informasjon om hva instituttet har gjort de 

siste årene for å fremme søknader om eksternfinansiering. Styret ba om en oversikt over 

søknader, og om de har vært innenfor instituttets og HFs prioriteringer. Videre ønsket 

styret en oversikt over hvilke søknader som er sendt inn og hvordan søknadene har blitt 

evaluert. 
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Innsendte ILOS-søknader til NFRs FRIPRO-utlysning i perioden 

2011-2015 

Forskerprosjekter  
2015 

 Empathy in Fiction: An Ecological Approach 

 Solving the puzzles of linguistic patterning  

 Understanding language change: noun phrase variation in early Germanic  

 Reconstructing prosody and intonation in the languages of Old Europe 
  

2014 

 Empathy in Literature: An Ecological Approach  

 Beyond Epigraphy. Reconstructing intonation in the languages of Old Europe  

 Register-based contrastive and interlanguage studies  

 The Comedic Emotions: How Comedy Makes Us Feel  
 

2013 

 Foreign Language Acquisition: Interdisciplinary Perspectives 

 Modernist Experiments in Connectedness 

 Register-based contrastive and interlanguage studies  

 Spatial particles across South Slavic languages, Polish, and Russian. A cognitive 
corpus-driven contrastive study of verbal prefixes 

2012 

 Foreign Language Acquisition: Interdisciplinary Perspectives 
 

2011 

 Practicing the world: discourses, representations and materialities in early and late 
modernity  

 Behavioral and Electrophysiological Investigation in the Translation of Figurative 
Meaning: The Case of Metaphors 

 Spatial particles in South Slavic: Semantics of Prefixes and Cognate Prepositions 

 Psycholinguistic Perspectives on Foreign Language Acquisition: a corpus-based 
experimental approach  

 Voices of Translation  
 

Unge forskertalenter (ny søknadstype fra 2013)  
2015 

 To have and have not: Aspect and definiteness in Slavic  

 Executive Succession and Stability in Democratic Presidential Regimes: 
Comparative Evidence and Lessons  
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2013 

 Traces of History  

 Russian and Italian in contact with Norwegian  

 Early tri- and bilingual acquisition of verbs and their grammar  

 The Vice-Presidency in Latin America: A safety Valve or a Source of Instability? 

 Aesthetics of Emancipation  

Mobilitet (fra 2015) 

2015: 6 søknader 

Postdoktor 

2014: 5 søknader 

2013: 4 søknader 

2012: 2 søknader 

2011: 5 søknader. Én innvilget: As good as Greeks: Crypto-Muslims and under-cover 

Albanians. – Identity constructions among Albanians in relation to Greece and Europe 

 

Andre søknader 

I tillegg til ovennevnte FRIPRO-søknader har ILOS sendt inn søknader om støtte til andre 

finansieringskilder: NFRs programutlysninger, én søknad om å få et Senter for 

fremragende forskning (SFF), to søknader til Humanities in the European Research Area 

(HERA) samt noen til European Research Council (ERC) og én til EUs 7. Rammeprogram 

(FP7). Noen mindre søknader har også blitt sendt til Fritt ord.  

2015: 

- HERA - Uses of the past: 2 søknader hvorav én som koordinator, en som partner 

- NOS-HS1- explorative workshops: 1 søknad 

- SFF: 1 søknad 

 

2014:  

- SAMKUL-nettverk: 2 søknader 

- ERC Advanced Grant: 2 søknader 

- ERC Consolidator Grant: 1 søknad 

- ERC Starting Grant: 2 søknader 

                                                           
1 The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS). 
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2013:  

- SAMKUL: 1 søknad; NORRUSS: 1 søknad, innvilget: New Political Groups and the 

Russian State (2008-2012) (NEPORUS) 

 

2012:  

- SAMKUL: 2 søknader  

- Latin-Amerika: 1 søknad 

- NORRUSS: 1 søknad, innvilget: Nation-building, nationalism and the new ‘other’ in 

today’s Russia (NEORUSS)  

2011:  

- EUs 7. rammeprogram: 1 søknad, innvilget: Tensions – Post-Soviet Tensions: A 

Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers  

- SAMKUL: 1 søknad 

 

Søkere innenfor HFs og instituttets prioriteringer (bare tatt hensyn til siste 

runde faglige prioriteringer2): 

- Fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa: fagmiljøet er deltaker i ILOS’ ene EU-prosjekt 

(2013-2017); driver to prosjekter innenfor NFRs NORRUSS3-program og har i høst 

søkt status som SFF. I tillegg driver deler av fagmiljøet det ILOS-finansierte 

tematiske området Discourses of the Nation and the National. 

- Det tematiske området Traveling Texts: Cecilia Alvstad, prosjektleder sammen med 

Anastasia Maravela, IFIKK, drifter også FRIPRO-prosjektet Voices of Translation 

(2012-2016). 

- Det tematiske området SynSem: har søkt om og fått innvilget et år ved Senter for 

grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi/CAS.  
 

Om Fri prosjektstøtte (FRIPRO) 

Paneler: har de siste årene (fra 2013) variert fra 12 til 15. For 2013: 15; for 2014: 12; for 

2015 og 2016: 13.  

Det er mellom fire og sju eksperter pr panel. Disse rekrutteres for et år av gangen, og sitter 

i maks tre år. Fra 2015-2016 var det mer enn 50 % utskiftning av panelene (2015: 55 

eksperter + 7 individuelle eksperter; 2016: 57 + 7 individuelle eksperter, derav 23 de 

                                                           
2 HFs faglige prioriteringer 2013, se http://www.hf.uio.no/om/strategi/faglige-prioriteringer-2013/  
3 Russland og nordområdene/Arktis 

http://www.hf.uio.no/om/strategi/faglige-prioriteringer-2013/
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samme som året før, 34 nye). Siden bare deler av panelene skiftes ut fra år til år, er det 

vanskelig å kunne slutte noe eksakt på grunnlag av panelsammensetningene.   

 

Hva er gjort og gjøres fra instituttets side for å støtte og inspirere (potensielle) 

søkere:  

- Søkeseminar 13.3.2014: Fra idé til realitet: Hvordan lykkes med 

prosjektsøknaden?  

Med Pia Lane, Helge Jordheim, Christine Salvesen samt administrativt 

støtteapparat. Seminaret hadde relativt god oppslutning, ca 20-25 personer. 

- Søkeseminar 4.3.2015: The sky is the limit? Seminar om eksterne forskningsmidler 

Med Georgina Born, Kersti Börjars og Johan Schimanski, ca 12-15 deltakere. 

- Administrativ støtte (budsjettering, utfylling av NFRs e-skjema, kontakt med NFR, 

budsjettering, osv.); forskningsleder og -konsulent leser og kommenterer 

prosjektbeskrivelser (ikke alle), samt har møter med søkerne.  

- I 2015 hadde instituttleder i tillegg såkalte speed date-møter med søkerne.  

- Fra 2014 tilbyr fakultetet dessuten lesehjelp for prosjekter, de fleste har benyttet seg 

av det. 
 

Om evalueringene: 

Gjennomgående kritikk:  

- Uklare (eller for brede) målformuleringer; uklare og/eller for dårlig utviklede 

hypoteser; dårlig integrerte prosjekter (både mht delprosjekter og oppgaver tiltenkt 

ph.d. og postdoktor); dårlig strukturerte prosjekter; ikke dristige nok; for ambisiøse 

(ugjennomførbare), for dyre prosjekter (sistnevnte kritikk ikke de siste årene). 

 

  

Kritikk rettet mot enkelte prosjekter: 

- Ikke i forskningsfronten; tvil om prosjektleder har nødvendig kompetanse til å 

utføre prosjektet; paraply/nettverksprosjekt (altså for løselig). 

 

Suksesskriterier: 

- Research questions and hypothesis specified precisely and at length, yield new 

knowledge, detailed and structured research plan, publication plans tailored to the 

project group’s size and competences 
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- Excellently structured and clearly defined; the goals are explicit and research 

methods clearly outlined. Project description is characterized by clarity, specificity 

and feasibility.  

 

Andre observasjoner: 

- Det er ikke gitt at man får bedre karakter om man søker på nytt med samme 

prosjekt; vi ser en tendens til enten å få samme eller dårligere karakter enn ved 

første gangs søknad. Dette er særlig tydelig i 2015-runden, der to av de fire 

prosjektene gikk ned to karakterer, en gikk ned én karakter.  

 

Mulige årsaker: 1) nye medlemmer i panelet som ikke liker/forstår prosjektet;  

2) søker har ikke tatt inn over seg fjorårets kritikk og bearbeidet ift den;  

3) evalueringen inneholder ikke konstruktiv kritikk (en av årets søkere bemerket 

dette. Samme søker bemerket også at kritikk mot manglende beskrivelse av 

ph.d./postdok.s oppgaver oppleves som irrelevant da ph.d./postdok. skal ha et 

uavhengig prosjekt).  

- Noen evalueringer er til dels svært slurvete skrevet, ord som er utelatt, feilstavet (ex. 

predoc) osv. 


