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Tildeling av tre ph.d.-stillinger til sterke forskningsmiljøer ved
ILOS
Fakultetet har for 2018 tildelt ILOS 3 nye ph.d-stillinger med planlagt oppstart i august 2018. Det
er en betingelse fra fakultetet om at stillingene må knyttes til sterke forskningsmiljøer.
18. september 2017 lyste instituttet ut de tre stillingene ved at fagmiljøene ved instituttet ble
oppfordret til å søke om å få tildelt en eller flere ph.d.-stillinger, med frist 16. oktober. I utlysningen
lå det også en mulighet for å søke om å konvertere ph.d.-stillingene til postdoktorstillinger, som da
blir av kortere varighet.
I utlysningen stod det også at det bak søknaden må stå minst to fast vitenskapelig ansatte (FVA)
med forskningsplikt ansatt ved ILOS.
Søkerne ble bedt om å redegjøre for følgende:



Hva er forskningsmiljøets styrker?
Hvordan vil en ph.d -stilling øke sjansene for at forskningsmiljøet kan hente inn eksterne
forskningsmidler?

Søknaden skulle også inneholde forslag til utlysningstekst.
Videre het det at ved vurdering av søknadene vil følgende veie positivt:




forskningsmiljøets publikasjonspoeng
tidligere og nåværende søknader om eksterne midler
andre uttrykk for nytenking og nye samarbeidsmønstre

Ved fristens utløp 16. oktober kl. 12 var det kommet inn ni søknader:
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English Historical Linguistics: 2 ph.d.-stillinger
Found in Translation: Southern Europe/Norden: 1 postdoktorstilling
Literature, Cognition and Emotions: 1 postdoktorstilling
Literature, Rights, and Imagined Communites: 1 postdoktorstilling
Lusofon litteratur: en ph.d.-stilling eller Discourses of the Nation and the National, med
fokus på portugisk/lusofon litteratur : 1 postdoktorstilling
Multilingualism in Habsburg Successor States: 1 ph.d.-stilling
Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and Living Time:
2 ph.d.-stillinger
The Constructions of nationhood and statehood in post-soviet Eurasia: 1 ph.d.-stilling
The Reception of Political Literature in Eighteenth Century Britain: 1 ph.d.-stilling

Lederteamet diskuterte søknadene på sitt møte 18. oktober.1 Lederteamet har følgende
kommentarer til søknadene:
English Historical Linguistics
Forskningsmiljøet fremstår som sterkt, solid og et uttrykk for nye samarbeidsmønstre, samtidig
som det har en dokumentert evne til å tiltrekke seg eksterne midler. HUMEVAL understrekte at
ILOS har et fortsatt uforløst potensial innen historisk lingvistikk. God, gjennomarbeidet søknad.
Found in Translation: Southern Europe/Norden
Forskningsmiljøet er relativt nyetablert med blant annet to nyansatte stipendiater, spennende
tiltak og mye aktivitet. Det er forståelig at det nå søkes 0m en postdoktor. Det fremstår som uheldig
at det ikke kreves kompetanse i ILOS-fag (for eksempel spansk eller italiensk) for postdoktoren.
Hvis søknaden skal innvilges, må kompetanse i et ILOS-fag stilles som krav til potensielle
kandidater.
Literature, Cognition and Emotions
Dette er et sterkt forskningsmiljø med omfattende internasjonale kontakter, kanskje særlig i
tilknytning til prosjektleder. Forskningsmiljøet er tilført store ressurser fra institutt og fakultet de
seneste åra og har også en søknad i finalen for Faglige prioriteringer III (FPIII). Disse forholdene
gjør det vanskelig for instituttet å tildele en ytterligere stipendiatstilling nå.
Literature, Rights, and Imagined Communities
Forskningsmiljøet er stort, med nesten alle FVA innen ENGLABS involvert. Slik sett er
forskningsmiljøet noe nytt og energiskapende innen et fagmiljø der individuell forskning har vært
dominerende. Forskningsmiljøet fikk to ph.d.-stillinger ved siste korsvei, og en postdoktor synes å
være et bra tilskudd nå. Søknaden forholder seg også til en pågående prosess om å søke
postdoktorstillinger gjennom Marie Skłodowska-Curie actions. Grundig søknad.
Lusofon litteratur: en ph.d.-stilling eller Discourses of the Nation and the National,
med kompetanse på portugisisk/lusofon litteratur: en postdoktorstilling
Søknadene knyttes til forskningsmiljøet «Discourses of the Nation and the National» som har
finansiering fra ILOS cirka ut 2017. Søknaden gjør rede for interessant bruk av korpus til
litteraturvitenskapelige formål. Selv om det lusfone aspektet trolig er nytt i denne sammenhengen,
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PhD-leder Tina Skouen gikk på gangen mens søknadene om stillingene «Literature, Rights, and Imagined
Communities» og «Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and Living
Time» ble diskutert.
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er søknadene ikke for øvrig uttrykk for nye samarbeidsmønstre. Forholdet mellom de to søkte
stillingene er uklart. Det er uklart om instituttet har veilederkompetanse for ph.d.-stillingen.
Multilingualism in Habsburg Successor States
Forskningsmiljøet virker til å være i en oppstartsfase og er slik sett uttrykk for nytenkning og nye
samarbeidsmønstre. Likevel fremstår forskningsmiljøet som om det trenger mer tid til å etablere
seg. Det er usikkert om forskningsmiljøet har veilederkompetanse for ph.d.-søkere med for
eksempel master i tysk.
Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and
Living Time
Forskningsmiljøet gjorde seg bemerket med en god søknad til FPIII, en søknad som styret støttet
men som dessverre ikke gikk videre til finalen. Forskningsmiljøet utgjør et interessant og
nyskapende samarbeid mellom FVA på allmenn litteraturvitenskap og ENGLABS, i tillegg til
partnere utenfor instituttet. Bra og gjennomarbeidet søknad.
The Constructions of nationhood and statehood in post-soviet Eurasia
Søknaden fremmes av flinke og produktive enkeltforskere som hver for seg kan vise til betydelig
søknadsaktivitet og gjennomslag for søknader om eksterne midler. Imidlertid fremstår de i denne
sammenhengen ikke tydelig nok som partnere i et egentlig felles og nytt forskningsprosjekt.
The Reception of Political Literature in Eighteenth Century Britain
Forskningsmiljøet (“Text, narrative and idea: temporality and the uses of the past in literary and
historical studies”) virker til å være i en oppstartsfase og er slik sett uttrykk for nytenkning og nye
samarbeidsmønstre. Likevel fremstår forskningsmiljøet som om det trenger mer tid til å etablere
seg.
Med bare tre stillinger til fordeling totalt, mener lederteamet at ingen forskningsmiljøer bør tildeles
to stillinger.
På grunnlag av ovenstående vurderinger innstiller lederteamet ovenfor styret å tildele de tre
stillingene til tre av de fire miljøene nevnt under:






English Historical Linguistics: 1 ph.d.-stilling
Found in Translation: Southern Europe/Norden: 1 postdok (varigheten av tilsettingen må
tilsvare utgifter til en 3-årig ph.d.-stilling. Utlysningsteksten må ha krav om at den som
tilsettes har en doktorgrad innen et ILOS-fag.)
Literature, Rights, and Imagined Communities: 1 postdok (varigheten av tilsettingen må
tilsvare utgifter til en 3-årig ph.d.-stilling)
Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and Living Time:
1 ph.d.-stilling

Forslag til vedtak:
Instituttstyret ved ILOS vedtar å tildele instituttets nye stipendiatstillinger med oppstart i august
2018 til følgende forskningsmiljøer (avgjøres etter diskusjon i styret):
1. …
2. …
3. …

