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Strategiske mål for instituttet
Hvor er instituttet om ti år?
ILOS vil også om ti år være Norges viktigste leverandør av universitetsutdanninger innen europeiske
språkfag, definert i bred forstand, og innen allmenn litteraturvitenskap. Instituttets interne
organisering med 7-8 fagmiljøer basert på samarbeid omkring undervisning i de europeiske
språkfagene og allmenn litteraturvitenskap vil formodentlig være intakt. Det språkspesifikke
undervisningsbehovet betyr at de fleste stillingene vil være øremerket et bestemt fagmiljø, og at
fleksibilitet og nytenkning derfor bør styre ansettelsene innen de enkelte fagmiljøene.

Hva er de viktigste satsingsområdene innen forskning, undervisning og formidling?
Å bedre gjennomføringen på alle våre bachelorstudier er avgjørende for å sikre rekruttering til
master, fagenes fremtid og samfunnets behov. Det er også avgjørende for å opprettholde og
forbedre instituttets økonomi

Potensiale for tverrfaglighet og samarbeid med internt/eksternt?
Reservere midler svarende til to førsteamanuensis-stillinger for FPIII?
Potensiale for ekstern finansiering?

Situasjonsbeskrivelse
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I endelig versjon:
Pub. Poeng = Publikasjonspoeng per år 2014-2016 (gj.snitt),
Utdanning: Poeng = Studiepoeng per år 2014-2016 (gj.snitt), MA = Antall mastergrader 2014-2016 (gj.snitt),
PhD = Antall PhD avhandlinger per år 2014-2016 (gj.snitt)

Personalressurser
Fagområde

Status

Prognoser
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Sum
FVA i dag = våren 2017, inklusive alle stillinger i stillingsplanen 2014-2018. Oppgis i hele årsverk.
Avganger/Tilsettinger siste 5 år = 2013-2017
Avganger/Tilsettinger neste 5 år = 2018-2022
Avganger/Tilsettinger neste 10 år = 2023-2027 (eller addere opp 2018-2027?)

Vurdering av resultater fra forrige stillingsplan
Alle stillinger utlyst? Ja. En ekstra stilling ble utlyst pga. en kombinasjon av bedret økonomi og stort
vikar-forbruk.
Antall tilsatt? 8 (av 11 stillinger).

1

Eller «Spansk, portugisisk, Latin-Amerika».
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Strategiske vurderinger for å nå målene
Hvilke endringer må gjøres for å nå målene?
Hvilke ressurser trenger vi for å nå målene?
Hvilke ressurser har vi? Hvilke prioriteringer må vi gjøre for å nå målene?
Økonomisk handlingsrom i perioden og implikasjoner.
Langtidsbudsjettet viser at instituttet i perioden vil ha råd til å ansette i stillinger tilsvarende 5-6
førsteamanuenser (100 %-stillinger). Dette er imidlertid under forutsetning av at vi fortsatt får inn
eksterne forskningsmidler og/eller bedrer studentenes gjennomføring av studiene. Lykkes det oss
ikke å få til forbedringer på disse områdene, kan vi risikere å måtte redusere antall nytilsettinger.

Antall faste vitenskapelige stillinger i langtidsbudsjettet.

Arbeidet frem mot vedtak av stillingsplan
-

Orientering styret om behov dato
13. mars 2017: Diskusjonssak i styret om prosess for arbeidet med ny stillingsplan
24. april 2017: Diskusjonssak i styret om prosess for arbeidet med ny stillingsplan
12. juni 2017: Diskusjonssak i styret om prosess for arbeidet med ny stillingsplan
28. august: Orientering til ansatte om stillingsplanen
4. september: Diskusjonssak i styret om prosess for arbeidet med ny stillingsplan
1. oktober 2017: Frist for innspill om stillinger fra de ansatte
9. oktober 2017: Styreseminar om ny stillingsplan
13. november 2017: Diskusjonssak i styret
Presentasjon av status for dekan dato
Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene dato
11. desember: Vedtakssak i instituttstyret
Oversendelse til fakultetet for godkjenning dato

Strategisk begrunnelse for stillingene
Fagområde 1 (eks Arkeologi)
Førsteamanuensis i arkeologi.
Strategisk begrunnelse (eks):
-

Sterkt forskningsmiljø, potensiale fremover?
Potensiale for samarbeid/tverrfaglighet?
Potensiale for ekstern finansiering
Undervisningskvalitet og –behov
Samfunnsbehov – eksempelvis populærvitenskapelige foredrag, mediebidrag
Viktig felt fremover, ønsket satsingsområde? Ref målsetting.

Fagområde 2 (eks Midtøsten og Nord-Afrika)
Førsteamanuensis arabisk.
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Strategisk begrunnelse (eks):
-

Sterkt forskningsmiljø, potensiale fremover?
Potensiale for samarbeid/tverrfaglighet?
Potensiale for ekstern finansiering
Undervisningskvalitet og –behov
Samfunnsbehov – eksempelvis populærvitenskapelige foredrag, mediebidrag
Viktig felt fremover, ønsket satsingsområde? Ref målsetting.

Fagområde 3 (eks nordisk språk):
Førsteamanuensis nordisk språkvitenskap.
Strategisk begrunnelse (se over)

Fagområde 4 (eks musikkhistorie):
Førsteamanuensis musikkhistorie.
Strategisk begrunnelse (se over)

Fagområde 5 (eks konservering):
Førsteamanuensis konservering.
Strategisk begrunnelse (se over)

Rangering av stillingene
1.
2.
3.
4.
5.

xx
xx
xx
xx
xx

Tilsettingstakten vil være avhengig av budsjettsituasjonen.
Stillingsplanen vurderes årlig i september, og revideres ved behov. Revisjoner anses som vedlegg til
stillingsplan.

Vedlegg:
1. Forside til stillingsplan med planlagte utlysninger

