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Innspill til satsninger under Faglige prioriteringer III
Det humanistiske fakultet utlyser finansiering av nye langsiktige satsinger på miljøer med
høy kvalitet og potensial for utvikling («Faglige prioriteringer III»). Inntil 20 mill. kan
tildeles hver satsing over en periode på fem år, med oppstart i 2019. Søknadsfrist er 23.
juni 2017. HFs institutter kan søke om midler.
Opp mot fakultetets søknadsfrist 23. juni har ILOS valgt å ha en prosess der styret
vurderer hvilke forslag til satsninger som det er i instituttets interesse at instituttets FVA
går videre med å utvikle, slik at prioriterte forslag kan få best mulig støtte.
Fakultetsstyret fattet vedtak i saken 3. mars og ILOS hadde allmøte om utlysningen 15.
mars (instituttleders presentasjon ble også sendt til alle@ilos...). Fristen for å sende inn
skisser som ønskes fremmet gjennom ILOS ble satt til 3. april 2017. I tillegg til fakultetets
kriterier satte ILOS et krav om at forslag til nye satsninger ikke måtte medføre utvidelse av
instituttets emneportefølje.
Til fristen 3. april var det kommet inn 8 skisser. Styret vedtok på sitt møte 24. april 2017 å
stille seg bak at disse fem skissene kan få administrativ og annen støtte fra instituttet til å
arbeide frem satsninger til fakultetets søknadsfrist 23. juni:


Historisk språkvitenskap



Literature, Cognition and Emotion



Tekstkultur: Kunnskap, historie og formidling



Temporal Experiments



Språklig handlekraft
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Styret ønsket videre at forslagsstillerne skal sende inn reviderte skisser til behandling i
styrets møte 12. juni. Innen fristen trakk «Tekstkultur: Kunnskap, historie og formidling»
seg.
Til dagens møte presenteres de fire resterende skissene som de så ut 6. juni.
Forslagsstillerne har blitt informert om at styret ikke forventer ferdige skisser.

Forslag til vedtak:

Styret ved ILOS stiller seg bak at disse skissene kan få administrativ og annen støtte fra
instituttet til å arbeide frem satsninger til fakultetets søknadsfrist 23. juni:
«Historisk språkvitenskap»
«Literature, Cognition and Emotion»
«Språklig handlekraft»
«Temporal Experiments»

Vedlegg: De innsendte skissene

