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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 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, inklusiv en skisse som lederteamet står 

bak, se vedlegg 1-8. Lederteamet har vurdert alle skissene, unntatt egen skisse. De øvrige 

skissene vurderer lederteamet slik: 

Historisk språkvitenskap 

Satsningen ønsker å sette historisk språkvitenskap i en ny og moderne kontekst, både 

gjennom forskning og i undervisning, men er i sin nåværende form vel liten.  Lederteamet 

spør om flere fag/FVA kan involveres? Kan samfunnsmessig impact gjøres tydeligere? FVA 

fra ILOS (fra to fagmiljøer) som står bak satsningen, har godt dokumentert evne til å hente 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/faglige-prioriteringer-III/index.html
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inn eksternt finansierte forskningsprosjekter. Utdanningselementet har en orientering mot 

å inkludere studenter i forskningen, men er likevel ikke helt tydelig. 

Stat, nasjon og språk i Øst-Europa/Russland 

Satsningens hovedmål er å styrke undervisningen gjennom ved å gjøre førsteåret på 

områdestudier i Øst-Europa/Russland mer enhetlig. Satsningen er likevel for smal, med 

FVA på ILOS/HF fra bare ett fagmiljø (i tillegg en ekstern deltaker fra Institutt for 

statsvitenskap/SV). Skissen inneholder ikke så mye nytt, men den tjener til å ytterligere 

konstituere et sterkt fagmiljø og vil kunne være verdifull i arbeidet med en eventuell 

fireårig bachelor for de slaviske språkene. 

Temporal Experiments 

Lederteamet vurderer dette som en nyskapende satsning som fokuserer på tid/estetikk, en 

sentral humaniora-kompetanse. Satsningen er godt dimensjonert med FVA fra tre HF-

institutter (ILOS, IFIKK, IMV), og fra to fagmiljøer på ILOS. I tillegg en ekstern deltaker 

fra Kulturhistorisk museum, UiO. Satsningen kan eventuelt utvides ytterligere med FVA 

fra IKOS og IMK, og er lovende. 

Literatur, Cognition and Emotion 

Lederteamet vurderer satsningen som genuint tverrfaglig, med FVA fra ILOS (to 

fagmiljøer), IKOS og Psykologisk institutt. Det er uklart hvordan det kan tenkes 

sammenheng og progresjon i de emnene som skal involveres i den foreslåtte emnetråden, 

men det er andre innovative tiltak på utdanningssiden.  

Tekstkultur: Kunnskap, historie og formidling 

Lederteamet vurderer dette som en god satsning som fokuserer på masternivået, den 

virker godt dimensjonert med FVA fra fire institutter (ILOS, IFIKK, IKOS, ILN), med to 

fagmiljøer på ILOS. Det planlegges søknad om Senter for fremragende utdanning. De to 

masterutdanningene som er fokus for satsningen, ligger helt eller delvis på andre 

institutter og det er derfor litt uklart hvilken rolle ILOS skal ha. 

Å leve sammen 

Satsningen fremstår som for smal, med FVA fra bare ett fagmiljø på ILOS (i tillegg nevnes 

mulighet for samarbeid med FVA særlig fra IFIKK). Det er også uklart hva satsningens 

innhold skal være. Utgangspunktet for skissen er et spennende forskningsprosjekt (søknad 

om eksterne midler), men skissen treffer ikke helt utlysningen til Faglige prioriteringer III. 

Multilingualism and Multiculturalism in Central Europe 

Satsningen er smal, med deltakelse av FVA fra bare to fagmiljøer på ILOS (men med 

mulighet for kopling til ILN), og innen undervisning er det få studenter som får gevinst av 

satsningen, i og med kravet til ferdigheter i flere språk. Men skissen inneholder 

interessante perspektiver som eventuelt kan utvikles hvis FVA fra flere fagmiljøer og helst 

flere institutter involveres. 
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Språklig handlekraft 

Styret bes vurdere skissen. 

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» 

«Temporal Experiments» 

«Literature, Cognition and Emotion» 

«Tekstkultur: Kunnskap, historie og formidling» 

 

Denne skissen kan få støtte hvis FVA fra flere fag involveres: 

«Multilingualism and Multiculturalism in Central Europe» 

Skissen «Språklig handlekaft» kan/kan ikke få støtte. 

 

 

 

Vedlegg: De innsendte skissene 


