
Innspill fra fagmiljøene til ILOS’ stillingsplan 2018-2022 
ILOS’ styre skal høsten 2017 fortsette arbeidet med ny stillingsplan frem mot vedtak tidlig i 2018.  

Styret ønsker at fagmiljøene spiller inn forslag til nye stillinger. 

Innspill fra fagmiljøene må inneholde: 

 Hvor ønsker fagmiljøet å være om ti år? 

o Hva er fagmiljøets mål innen forskning og utdanning?  

 Navn på ønsket stilling, kategori og prosentdel 

 Strategisk begrunnelse for stillingen – følgende punkter må kommenteres: 

o Undervisningskvalitet og -behov 

o Forskningsprofil, sammenheng med fagmiljøets potensiale 

o Potensial for ekstern finansiering 

o Samfunnsbehov: behov i arbeidslivet og studentenes karrieremuligheter 

o Potensial for samarbeid/tverrfaglighet 

(Bruk max. 1 side per stilling) 

Styret skal treffe avgjørelse om hvor mange nye stillinger instituttet bør utlyse de kommende årene. 

Antall stillinger avhenger i tillegg til faglige hensyn mye av instituttets samlede økonomi. Som kjent 

erstattes avganger ikke automatisk. Vi vet allerede nå at det blir færre stillinger enn i stillingsplanen 

2014-2018. Vi kan tilsette i flere stillinger hvis vi øker gjennomføringen, får flere eksterne 

forskningsmidler eller på andre måter øker instituttets inntjening.  

Det er fritt fram for å foreslå stillingskategorier (for eksempel universitetslektor, professor II) og å 

foreslå ansettelser i prosentdeler.  

Samtidig med at vi på ILOS arbeider med stillingsplanen, forløper fakultetets prosess Faglige 

prioriteringer III.  ILOS ønsker å reservere opp til 2 stillinger for Faglige prioriteringer III. 

Styret har ikke ønsket å fremme andre satsninger eller særlige profiler. 

Arbeidet frem mot vedtak av stillingsplan 
- 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 
- 24. august: Bestilling til fagmiljøene om innspill til stillingsplanen 
- 10. oktober 2017: Frist for fagmiljøenes innspill om stillinger  
- 30. oktober 2017: Styreseminar om ny stillingsplan 
- 13. november 2017: Diskusjonssak i styret 
- Presentasjon av status for dekan dato kommer 
- Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene dato kommer 
- Tidlig 2018: Vedtakssak i instituttstyret  
- Oversendelse til fakultetet for godkjenning dato kommer 



Vedlegg 

Nyttige dokumenter 
Stortingsmeldingen «Humaniora i Norge» 

Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» 

NFRs Evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL) 

NIFUs rapport «Humanister i arbeidslivet» 

 

Stillingsplanen vil inneholde overveielser om strategi og kvalitet, men også kvantitative oversikter 

som for eksempel: 

Personalressurser   

Fagområde Status Prognoser 
 FVA 

i dag 
Avganger  
2013-2017 

Tilsettinger 
2013-2017 

Avganger 
2018-2022 

Avganger  
2023-2027 

Ønsket 
dimensjonering 
om 10 år 

Allmenn 
litteraturviten
skap 

10 3 
 

3 
 

0 3 
 

 

Engelsk 
litteratur, 
amerikanske 
og britiske 
studier 

15,5 3 
 

6 
 

1 
 

2 
 

 

Engelsk språk 9,6 2 
 

5 
 

1  1 
 

 

Fransk 9 5 
 

4 
 

1 
 

1 
 

 

Italiensk 3 0 1  0 0  

Slavisk/Øst-
Europa 

12,9 1 
 

2 
 

1 
 

3 
 

 

Spansk og 
portugisisk1 

10 2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

Tysk og ned. 6,4 0 0 1 
 

4  

Sum       
 

FVA i dag = høsten 2017, inklusive alle stillinger i stillingsplanen 2014-2018. Oppgis i hele årsverk. 

  

                                                           
1
 Eller «Spansk, portugisisk, Latin-Amerika». 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20162017/id2545646/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&cid=1212565796096&c=InnholdsKontainer&p=1220788264903&querystring=Evaluation+of+the+Humanities+in+Norway&sortby=title&sortorder=asc&hits=30&configuration=nfrcspublikasjonsppublished&publicationType=ALLE
https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/71


Resultater 

Fagmiljø Status Hvor vil vi være om 10 år 

 Utdanning Ekstern 
finansiering 

Publ.- 
poeng 
 

Utdanning Ekstern 
fin. 

 Poeng 
H16 

MA 
kand. 
2008-
2016 

PhD 
(dr.p
hilos) 
2014-
2016 

Innvilget 
NFR-/ EU- 
prosjekt 
hvor ILOS er 
prosjekteier 
2011-2016 

Sum 
2014-
2016 
 

Poeng MA PhD  

Allmenn 
litteraturvitenskap 
og estetikk 

4120 171 4  54,28     

Engelsk litteratur, 
amerikanske og 
britiske studier 

6510 223 3 Ja 58,98     

Engelsk språk 3550 130  Ja 48,7     

Fransk 3135 96 5 Ja 23,57     

Italiensk 1500 10   2,75     

Slavisk/Øst-Europa 2780 106 2 Ja 56,59     

Spansk og 
portugisisk2 

2895 98 3 Ja 40,26     

Tysk og ned. 2080 56 2  10,53     

Sum        

 

(I stillingsplanens endelige versjon vil vi trolig bruke disse tallene:   

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)  

Pub. Poeng = Publikasjonspoeng per år 2014-2016 (gj.snitt FVA med forskningsplikt)) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                           
2
 Eller «Spansk, portugisisk, Latin-Amerika». 


