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Strategiske mål for instituttet 

ILOS har – på linje med UiO og HF - som viktigste strategiske mål å utvikle faglig kvalitet. ILOS skal 

frem mot 2030 arbeide for å styrke kjerneaktivitetene sine innen utdanning og forskning. Instituttet 

skal levere universitetsutdanninger innen europeiske språkfag og innen allmenn litteraturvitenskap 

på meget høyt nivå. ILOS skal tiltrekke seg veldig flinke studenter som skal oppleve et faglig 

stimulerende studiemiljø, og studentene skal gjennomføre hele grader. Slik lever vi både opp til 

samfunnets forventninger og sikrer fagenes fremtid og vekst. ILOS skal stimulere forskningen innen 

fagene og disiplinene sine, utvikle ambisiøse forskningsprosjekter og markere seg tydelig på 

internasjonale forskingsarenaer. Instituttet skal i den perioden som denne stillingsplanen dekker – 

årene 2018-2022 – tilsette nye medarbeidere som bidrar til å nå disse målene. 

Instituttet har siden 1.1.2015 vært organisert i åtte fagmiljøer. Disse fagmiljøene stemmer stort sett 

overens med de masterprogrammene som instituttet tilbyr. Masterutdanningene kan dermed ses 

som den akse som instituttets aktivitet utfolder seg rundt. Masterutdanningene utgjør det nivået 

som bachelorstudenter skal finne det attraktivt å strebe etter, og masterutdanningene er det nivået 

der forskningen vår umiddelbart kan formidles og utprøves. 

ILOS ønsker å utvikle den faglige kvaliteten innen alle fagmiljøene våre. Alle fagmiljøene må være 

dimensjonert slik at fagmiljøets ansatte sammen kan ivareta undervisningen i gode studieløp, og slik 

at de ansatte kan inngå i sterke faglige kollegier og har tid til å løfte sine faglige kompetanser; kort 

sagt til å nå krevende mål innen utdanning, forskning og annen faglig virksomhet.  

Et mål for om vi klarer å utvikle den faglige kvaliteten av undervisningen, er studentenes 

gjennomføring av hele grader. Å bedre gjennomføringen på alle våre bachelorstudier er avgjørende 

for at vi kan rekruttere studenter til masternivået (og eventuelt videre til ph.d.-nivået) og dermed 

sikre fagenes fremtid, også som forskningsfag. Bedre gjennomføring er også viktig for å imøtekomme 

samfunnets behov. Endelig er bedre gjennomføring avgjørende for å fastholde og forbedre 

instituttets økonomi. Stillingsplanen er et sentralt middel for å sikre at vi har de de riktige 

undervisningsressursene på plass for å kunne gi forskningsbasert undervisning av høy kvalitet.  

Et viktig mål for om vi klarer å utvikle kvaliteten av forskningen, er at vi får til mer ekstern 

finansiering av forskningsprosjekter. Instituttet har for tiden en god portefølje av eksternt finansierte 

forskningsprosjekter, men kan bli bedre, særlig på internasjonale arenaer. Prosjektene fordeler seg 

ujevnt over fagmiljøene. Instituttet vil bruke stillingsplanen til å legge til rette for at alle fagmiljøer 

kan drive fremragende forskning.  

Instituttets språkspesifikke undervisningsbehov betyr at alle stillinger vil være øremerket et bestemt 

fagmiljø (og ofte et språk). De enkelte fagmiljøene skal ha stor frihet til å utvikle fagene sine slik som 

det blant annet reflekteres i stillingsprofiler. Fagmiljøenes konkrete innspill til stillingsprofiler har 

derfor vært vesentlige i arbeidet med stillingsplanen. 

Instituttets undervisning og forskning skal reflektere samtidens europeiske språk og samtidens 

kulturelle og litterære produksjon på språkene. ILOS ønsker at flere av instituttets stillinger har 

faglige profiler som tydeliggjør at europeiske språk også brukes utenfor Europa (også til å skrive 

litteratur og andre typer kulturelt og sosialt viktige tekster), og at europeiske språk snakkes og skrives 

av nye brukere i Europa. Flere av stillingene i stillingsplanen åpner for slike perspektiver. Med 



Stillingsplan 2018-2022  ILOS Vedtatt i instituttstyret xx.xx.2018 

3 
 

utgangspunkt blant annet i fakultets Faglige prioriteringer II (årene 2015-2018), har det gjennom de 

siste årene utviklet seg gode miljøer som vil kunne ta forskning innen slike perspektiver videre. 

I Stortingsmeldingen Humaniora i Norge (2017) heter det at regjeringen forventer at universitetene 

intensiverer arbeidet med rekruttering til fransk og tysk. ILOS forventer at fransk, tysk og også spansk 

etter hvert vil rekruttere tilnærmet likt antall nye studenter (omkring 100 kvalifiserte 

førsteprioritetssøkere totalt for BA og årsenhet per år). De tre fagene kan rekruttere studenter med 

forkunnskaper i språkene, og de tre fagene har bortimot samme samfunnsoppgaver, særlig i forhold 

til å levere høyt kvalifiserte undervisere til skoleverket. For alle tre fagene er det imidlertid en stor 

utfordring å øke antallet studenter som fullfører grader. De tre fagene bør ha tilnærmet lik 

bemanning. 

Regjeringen forventer også at vår portefølje av fag samsvarer med behovene i arbeidslivet og 

kandidatenes karrieremuligheter. Det betyr at profilene på og tilbudet i de enkelte fagene kan og bør 

variere. I samme retning peker også fagenes ulike rekrutteringsgrunnlag. Portugisisk har i flere år slitt 

med både rekruttering og gjennomføring. Heller enn å legge ned studiefaget, sikrer instituttet at 

studenter fortsatt kan ta portugisisk-emner på bachelornivå på ILOS og kvalifisere seg til opptak på 

master gjennom studieopphold på universiteter i utlandet, slik det også er for noen av instituttets 

slaviske språk. Portugisisk bevares på masternivå i samarbeid med spansk, slik som vi også har klart å 

bevare et utvalg av slaviske fag på masternivå i samarbeid med russisk. 

Flere av de sist tilsatte på instituttet er ansatt i lektorstillinger. Disse tilsettingene reflekterer at det er 

kostbart å drive undervisning i språk og litteraturer på fremmedspråk. Kostnadsaspektet 

understrekes også i anbefalingene til Regjeringen i NFRs Evaluation of the Humanities in Norway 

(HUMEVAL, 2017). Med et begrenset antall stillinger til rådighet, er det en utfordring for instituttet å 

sikre både (kostbar) undervisning i fremmedspråk og forskning på høyt nivå.   

Fakultetsstyrets vedtak om Faglige prioriteringer III (FPIII) i desember 2017 betød at fakultetet 

finansierer den ILOS-baserte satsningen «Literature, Cognition, Emotions» i fem år (2019-2023). 

Satsningen inneholder blant annet en fast stilling som knyttes til fagmiljøet for Allmenn 

litteraturvitenskap. ILOS’ styre har vedtatt at instituttet overtar finansieringen av stillingen når 

satsningen fases ut. «Literature, Cognition, Emotions» åpner for et spennende – og helt nytt – 

tverrfaglig samarbeid med IKOS og Psykologisk institutt, i tillegg til det tverrfaglige potensialet 

mellom instituttets egne fag som satsningen også søker å utvikle. 

Mange ansatte på mange av ILOS‘ fag deltar dessuten på FPIII-satsningen «Screen Cultures»; enkelte 

også på FPIII-satsningen «Philosophy in Science». Ansatte på ILOS har dessuten samarbeid inn mot 

UiOs tverrfaglige satsninger «UiO: Livsvitenskap» og «UiO:Norden».  Alle disse satsningene er viktige 

for ILOS, men ingen av dem har en innretning som peker i retning av særskilte nye stillinger. 

Det er ennå ukjent om og hvordan fakultetet vil følge opp ILOS’ andre satsning som nådde finalen 

(satsningen «Språklig handlekraft»). I arbeidet med satsningen er det uansett foreslått mange forslag 

til tiltak for språkfagene, tiltak som instituttet vil arbeide for å videreføre. De eksterne evaluatorene 

bemerker da også at satsningen har stort potensiale for fornyelse og økt studiekvalitet. Samtidig er 

det et tankekors at evaluatorene ikke finner det opplagt at språkstudenter fra ulike disipliner har 

felles interesse av andrespråkslære. Denne konstateringen kan bety at våre ansatte i språkfagene 

kanskje i første rekke bør styrke samarbeidet internt i fagmiljøene. 
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Fagmiljøene på ILOS kan fungere bedre som møtesteder der ansatte sammen utvikler 

forskingsprosjekter. Det er prosjekter med forankring i sterke fagmiljøer som har hatt størst suksess 

med å tiltrekke seg ekstern finansiering de seneste årene. Fagmiljøene for engelsk og fagmiljøet for 

slavisk/Øst-Europa kan trekkes frem som gode eksempler. Disse fagmiljøene er, blant annet på grunn 

av mange nyansettelser de seneste årene, nå også personalmessig bra dimensjonert. Det gir grunn til 

å stille særlig store forventninger til disse fagmiljøene.  

Allmenn litteraturvitenskap er med fakultetets vedtak om FPIII sikret en ny stilling til faget i denne 

stillingsplanens periode. Det er det eneste fagmiljøet som får tilført en ny stilling i perioden uten at 

det er samtidig skjer noen avganger i fagmiljøet.  

De romanske fagene fikk god omtale i HUMEVAL, sett under ett, men her er det store forskjeller 

internt. Fransk og italiensk har godt med ressurser i form av mange nyansettelser. Det er god grunn 

til å anta at de to fagmiljøene vil kunne styrke seg ytterligere med den nåværende bemanningen. 

Instituttets mer fokuserte tilbud i portugisisk på bachelornivå betyr at vi kan sikre ansatte i faget tid 

til forskning og faglig utvikling. Spansk står i en situasjon der det er nødvendig med flere snarlige 

tilsettinger for å bygge opp et solid og robust fagmiljø.  Å legge til rette for å reetablere et sterkt 

spansk-miljø er et av denne stillingsplanenes viktigste oppgaver. Fagmiljøets gjennomtenkte innspill 

til profiler på ønskede stillinger gir løfte om at vi skal få dette til.  

Den andre store oppgaven som denne stillingsplanen skal bidra til å løse, er å lose tyskfaget gjennom 

et omfattende generasjonsskifte, slik at ILOS bevarer og styrker posisjonen som et ledende tysk-miljø. 

HUMEVAL påpeker at instituttets forskning innen tysk fremstår som fragmentert. Tilsettinger i nye 

stillinger i tysk skal derfor bidra til å skape mer forskningssamarbeid. Også her har fagmiljøet levert 

gjennomarbeidede innspill til hvordan vi skal få dette på plass. 

Fagmiljøene har i prosessen med stillingsplanen diskutert mulige nye stillinger og levert gode innspill 

til styret. Innspillene tas med videre og vil bli sammenholdt med muligheter og behov for nye 

tilsettinger. Som det fremgår nedenfor, legger instituttet seg på et relativt beskjedent antall nye 

stillinger i stillingsplanen. Vi planlegger å revidere stillingsplanen årlig der eventuelle utvidelser kan 

diskuteres.  
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Situasjonsbeskrivelse 

Resultater 
Fagmiljø Status Hvor vil vi være om 10 år 

 Publ.- 
poeng 
 

Utdanning Ekstern-
finansiering 

Publ.- 
poeng 

Utdanning Ekstern-
finansiering 

 

Sum 
2014-
2016 

 

Studie-
poeng 
2014-
2016, 
snitt pr 
år

1
 

Sum 
MA- 
kand. 
2014-
2016

2
 

Disput
aser 
2014-
2016 

Antall 
prosjekter 
2010-2017

3
 

 Poeng MA Ph.d.  

Allmenn 
litteraturvitenskap 
og estetikk 

54,28 8 623 55 4 0      

Engelsk litteratur, 
amerikanske og 
britiske studier 

58,98 14 933 102 3 1      

Engelsk språk 48,7 8 096 25 0 1      

Fransk 23,57 6 487 28 5 1      

Italiensk 2,75 2 515 6 0 0      

Slavisk/Øst-Europa 56,59 4 782 RUS: 20 
SMÅSLA
V: 0 

2 6      

Spansk og 
portugisisk 

40,26 5 825 24 (inkl. 
LATAM) 

3 2      

Tysk og ned. 10,53 3 637 8 2 0      

Sum         

 

Personalressurser   
Fagområde Status Prognoser 
 FVA 

1.2.2018 
Avganger  
2013-
2017 

Tilsettinger 
2013-2017 

Avganger 
2018-
2022 

Avganger  
2023-2027 

Tilsettinger 
2018-2022 

Dimensjonering 
ved 
stillingsplanens 
slutt 31.12.2022 

Allmenn 
litteratur-
vitenskap 

10 3 
 

3 
 

0 3 
 

1 11 

Engelsk 
litteratur, 
amerikanske 
og britiske 
studier 

15,5 3 
 

6 
 

1 
 

2 
 

 14,5 

Engelsk språk 9,6 2 
 

4 
 

1  0,6 
 

 8,6 

Fransk 9 5,5 
 

4 
 

1 
 

1 
 

 8 

                                                           
1
 Basert på FS-rapport FS581.003 Studiepoengproduksjon  sted/terminfordelt. 

2
 MA-oppgaver (ENG) på Lektorprogrammet fordelt 1/3 til ENG SPR og 2/3 til ENGLABS. 

3
 Større eksternfinansierte prosjekter som ILOS eier. 
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Fagområde Status Prognoser 
 FVA 

1.2.2018 
Avganger  
2013-
2017 

Tilsettinger 
2013-2017 

Avganger 
2018-
2022 

Avganger  
2023-2027 

Tilsettinger 
2018-2022 

Dimensjonering 
ved 
stillingsplanens 
slutt 31.12.2022 

Italiensk 3 0 1  0 0  3 

Slavisk/Øst-
Europa 

12,9 2 
 

3,9 
 

1 
 

2,5 
 

 11,9 

Spansk og 
portugisisk 

7 3 
 

2 
 

2 
 

1 
 

3 84 

Tysk 6,4 0 0 1 
 

4 2 7,45 

Sum 73,4      72,4 
 

FVA 1.2.2018, inklusive alle stillinger i stillingsplanen 2014-2018. Oppgis i hele årsverk. 

 

Vurdering av resultater fra forrige stillingsplan 
Det er per 1. februar 2018 tilsatt i alle stillinger i forrige stillingsplan (2014-2018). Forrige stillingsplan 

ble utvidet med en ekstra stilling på grunn av en kombinasjon av bedret økonomi og stort 

undervisningsbehov, særlig i engelsk. 

I forrige stillingsplan hadde ILOS krav om at nye stillinger skulle utlyses slik at nyansattes 

forskningsprofil kunne støtte opp omkring vedtatte prioriterte forskningsområder på ILOS eller UiO. 

Instituttet vurderer at dette kravet har hatt begrenset positiv effekt. Kravet har fungert best for 

fagmiljøer som tydelig kunne gjenkjenne egne forskningsinteresser i prioritetene, men det har ikke 

tilgodesett utviklingen av fagmiljøenes egne forskningsstrategier, og det har ikke sikret 

sammenhengen mellom forskning og undervisning bra nok. Vi tilsetter i faste stillinger for mange år – 

typisk opp mot 30 år. Undervisningsbehovet er noenlunde stabilt over tid, mens forskningen er mer 

preget av dynamikk og skiftende prioriteringer, slik som det kommer til uttrykk i tematiske satsninger 

og utlysninger fra aktører både på UiO og eksternt. Instituttet ønsker å kunne følge opp slike 

skiftende forskningsprioriteringer ved å sørge for at alle instituttets fagmiljøer er robuste nok til å 

gjøre det mulig å utvikle solid forskningssamarbeid, internt i fagmiljøene og tverrfaglig. Instituttet 

skal derfor fremover ha mer fokus på å kartlegge de enkelte fagmiljøenes spisskompetanser med 

henblikk på å utvikle forskningsstrategier på dette nivået.  

Forrige stillingsplan ble endret flere ganger, særlig fordi det viste seg at den ikke hadde tatt nok 

hensyn til endringer i undervisningsbehovet. Instituttet måtte ved slutten av stillingsplanens periode 

drive undervisningen med hjelp fra et stort antall midlertidige ansatte. Dette var ikke hensiktsmessig 

hverken faglig eller for arbeidsmiljøet. Det var samtidig uheldig at allerede vedtatte stillinger til 

bestemte fagmiljøer måtte tas ut av stillingsplanen for at vi kunne dekke undervisningsbehovet innen 

andre fag. For ikke igjen å havne i en liknende situasjon, legger instituttet i denne stillingsplanen seg i 

utgangspunktet på et relativt lavt antall stillinger. Det er også en nedgang på totalt ett årsverk fra 

2018 til 2022; fra 73,4 til 72,4 årsverk. Sannsynligvis vil vi ha mulighet for å tilsette i noen flere 

stillinger. Stillingsplanen kan da utvides ved de årlige revisjoner. Nødvendigheten av årlig revisjon 

                                                           
4
 6,8 årsverk spansk; 1,2 årsverk portugisisk.  

5
 7 årsverk tysk; 0,4 årsverk nederlandsk. 
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understrekes også av at det for tiden er knyttet usikkerhet til tidspunkter for avganger i flere av 

instituttets faste stillinger.  

Strategiske vurderinger for å nå målene 
ILOS endret med virkning fra høsten 2015 sin portefølje av masterutdanninger, og instituttet arbeider 

løpende med å tilpasse studietilbudene på bachelornivå. De overordnede rammene er på plass for å 

skape god sammenheng mellom forskning og undervisning, inklusiv å gi ansatte med forskningsplikt 

tid nok til å forske på høyeste nivå. Instituttet skal likevel kontinuerlig prioritere arbeidet med 

studiekvalitet meget høyt. For å nå dette målet om bedre faglig kvalitet på utdanningene våre er det 

blant annet nødvendig at alle ansatte i et fagmiljø er godt kjent med det studietilbudet fagmiljøet gir, 

og tar ansvar for helheten i studieløpene. 

Ønsket om å styrke fagmiljøene ytterligere har betydning for profilen på de enkelte stillingene som 

ønskes utlyst. Vi må tilsette i stillinger som klart komplementerer/utfyller fagets profil. Samtidig må 

stillingene formuleres fleksibelt nok til at stillingsinnehaver kan bidra til undervisningen på flere 

emner, særlig på bachelornivå der det er avgjørende for å utvikle undervisningens kvalitet at ansatte 

arbeider sammen om emnene (for eksempel gjennom rotasjon). 

Fagmiljøene i fransk og italiensk trenger de neste årene å arbeide med å utvikle fagene i samspill 

mellom nyansatte og kolleger som har vært på ILOS lenger. Tilsvarende gjelder hele engelsk-området 

(fagmiljøene i engelsk språk og i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier, ENGLAB) som må 

arbeide godt med å inkludere nye ansatte, herav flere i lektorstillinger, før vi eventuelt overveier å 

tilsette nye. Fagmiljøet i Slavisk/Øst-Europa må trolig ha et tydeligere fokus på å utvikle studieløpene 

sine. 

Økonomisk handlingsrom i perioden og implikasjoner.  

Langtidsbudsjettet viser at instituttet i perioden som stillingsplanen dekker, vil ha råd til å ansette i 

stillinger tilsvarende minst 5-6 førsteamanuenser (100 % -stillinger). Instituttet vil ha omkring 74 

faste vitenskapelige årsverk i perioden, men vil muligens kunne tilsette i noen få ekstra årsverk. Dette 

er under forutsetning av at vi fortsatt får inn eksterne forskningsmidler og/eller bedrer studentenes 

gjennomføring. Lykkes det oss å få til forbedringer på disse områdene, kan stillingsplanen utvides. 

Ved inngangen til 2018 er det ingen stillinger – utover stillingene nevnt nedenfor - som peker seg ut 

som særlig nødvendige eller strategisk viktige. Et usikkerhetsmoment er et vi har beregnet rom for 

nye stillinger i forhold til at ansatte går av ved fylte 70 år. 

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 2017: Orientering til ansatte om stillingsplanen 

- 4. september 2017: Diskusjonssak i styret om prosess for arbeidet med ny stillingsplan 

- 1. oktober 2017: Frist for innspill om stillinger fra fagmiljøene 



Stillingsplan 2018-2022  ILOS Vedtatt i instituttstyret xx.xx.2018 

8 
 

- 30. oktober 2017: Styret diskuterer innspill om fagmiljøene og melder tilbake til dem  

- 1. desember 2017: Fagmiljøene sender inn respons på styrets tilbakemeldinger 

- 11. desember 2017: Diskusjonssak i styret 

- 12. februar 2018: Diskusjonssak i styret 

- Diskusjoner med de fagmiljøene som er foreslått tilført nye stillinger datoer 

- Presentasjon av status for dekan dato 

- Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene dato 

- 19. mars 2018: Vedtakssak i instituttstyret  

- Oversendelse til fakultetet for godkjenning dato 

Strategisk begrunnelse for stillingene 

Spansk (språk) 
Denne stillingen skal ha hovedtyngde på spansk språk og en kontrastivt (spansk/nordisk) orientering. 

Instituttets utdanninger innen spansk leder blant annet til arbeidsmuligheter innen skolen og her er 

en solid kompetanse innen kontrastive aspekter viktig. Profilen passer dessuten bra til kompetanse 

innen oversettelse, et felt der fagmiljøet over flere år har utviklet ledende kompetanse, både med 

ledelsen av det tematiske forskningsområdet «Traveling Texts» (Faglige prioriteringer II) og gjennom 

det nyere internfinansierte prosjektet «Found in Translation». Det er slik sett et veldokumentert, 

stort potensial også for tverrfaglig samarbeid om oversettelse, både innen undervisning og forskning. 

Spanskfaget har relativt godt med undervisningsressurser (1,8 undervisningsstillinger), men 

prognosene for forskningsressurser er kritiske.  Stillingen utlyses derfor som en 

førsteamanuensisstilling. 

Litteratur og kultur i den spanskspråklige verden 
Kulturkomponenten i spansk er viktig, blant annet fordi spansk brukes i et meget stort antall land, 

der kulturkonteksten varierer sterkt. Instituttet har ikke lenger ansatte i latin-amerikanske 

områdestudier, og kulturkomponenten i videste forstand må derfor på plass. En professor i 

spanskspråklig litteratur går av i 2022 eller tidligere. Igjen er det viktig at stillingen kan bidra til å løfte 

den faglige kvaliteten på både undervisning og forskning, og stillingen utlyses som en 

førsteamanuensisstilling. Instituttet anser det for viktig at de to første spansk-stillingene utlyses 

snarest mulig, og at det tilsettes i stillingene så godt som samtidig, så vidt mulig i begynnelsen av 

2019. Behovet for nye stillinger i spansk er prekært.   

Tysk (språk)  
Fem av fagmiljøets seks fast vitenskapelig ansatte i tysk vil ha sluttet innen 10 år, og instituttet må 

begynne å sikre overgangen til en ny stab i tyskfaget nå. De nåværende ansatte i tysk har gjort et 

forbilledlig studieplanarbeid med sikte på å bedre gjennomføringen i bachelor-studiet og dermed 

også rekrutteringen til master-studiet. Dette arbeidet og den positive utviklingen i antall elever som 

velger tysk i skoleverket, tilsier at behovet for utdanning i tysk på universitetsnivå forventes å øke. 

Stillingen skal ha fokus på moderne tysk språk. Det skal vektlegges både bredde og dybde i 

kompetansekravene til stillingen, der bredden kan bestå i å ha erfaring med ulike slags vitenskapelige 

tilnærminger til tysk. Det kan dreie seg om tysk på ulike plan, fra lydplanet til tekstplanet, i ulike 

perspektiv, kontrastivt, dialektalt, historisk eller sosialt, med ulike metoder, så som med tekstkorpora 



Stillingsplan 2018-2022  ILOS Vedtatt i instituttstyret xx.xx.2018 

9 
 

eller eksperimentelt, eller i spennet mellom teori og praksis, på felt som språkdidaktikk eller 

språkteknologi. 

Med sitt fokus på moderne tysk språk skal stillingen bidra til å synliggjøre også det moderne 

Tyskland/de tysktalende land. Stillingen skal virke samlende for fagmiljøet. 

Stillingen lyses ut som en førsteamanuensisstilling, med arbeidsoppgavene delt mellom forskning og 

undervisning. Dette er vesentlig for at fagmiljøet skal kunne nå sin forskningsambisjon.  

Tysk (kultur og litteratur) 
(Om den generelle strategiske betydningen av stillinger innen tysk, se argumentasjonen ovenfor). 

Fagmiljøet bør også i fremtiden ha én fast vitenskapelig ansatt med særlig kompetanse på litteratur 

og én fast vitenskapelig ansatt med særlig kompetanse innen områdefeltet. Fagmiljøets litterære og 

kulturelle emner (særlig på bachelornivået) er med denne bemanningen imidlertid ikke er robuste 

nok. Det ansettes derfor en førsteamanuensis i litteratur og kultur. Stillingen skal også medvirke til å 

fornye litteratur- og områdedisiplinene, eventuelt ved å utvikle studentattraktive emner som ligger i 

skjæringspunktene mellom de to disiplinene (for eksempel etter forbilde fra fagmiljøet for engelsk 

litteratur, amerikanske og britiske studier). Slik som den andre stillingen i tysk, vil også denne 

stillingen ha et bra potensiale for å kunne bidra til samarbeid om forskning innen tyskfaget. Stillingen 

utlyses derfor som en førsteamanuensisstilling. Instituttet ønsker å tilsette i de to tyskstillingene så 

godt som samtidig (i 2019 eller 2020), slik at de nyansatte fra starten kan utvikle samarbeide. 

Spansk (språk) 
For å nå målet om at spanskfaget skal være faglig sterkt og kunne drive høyt kvalifisert undervisning 

på alle nivåer, er det nødvendig å tilføre faget enda en stilling med hovedtyngde innen spansk språk. 

Det er mulig at stillingen skal ha særlig innretning mod sosiolingvistikk og språkhistorie. Dette blant 

annet for å sikre et godt tilbud på masterstudiet i spansk og portugisisk. (En professor i ibero-

romansk filologi går av senest i 2023.) Fagmiljøet har relativt godt med undervisningsressurser (2 

årsverk som undervisningsstillinger), men prognosene for forskningsressurser er kritiske.  Stillingen 

utlyses derfor som en førsteamanuensisstilling. Sannsynlig tidspunkt for tiltreden vil være 2020-2021. 

Allmenn litteraturvitenskap  
Stillingen er knyttet til FP III og finansieres av HF via satsningen frem til 2024. Deretter overtar 

instituttet finansieringen av stillingen. Stillingen er knyttet til satsningen «Literature, Cognition and 

Emotions» (2019-2023) og vil dermed ha en profil som sikrer faglig fornyelse av allmenn 

litteraturvitenskap. Stillingen styrker et spennende tverrfaglig samarbeid (også internasjonalt) og vil 

kunne bidra til å bygge ut et allerede meget bra potensial for å trekke til seg ekstern finansiering. På 

undervisningssiden vil stillingen kunne bidra til å styrke emner innen allmenn litteraturvitenskap og 

opprettholde fagets gode gjennomføring. Fordi stillingen er utløst av satsningen «Literature, 

Cognition and Emotions» som omfatter både forskning og undervisning, er det naturlig at stillingen 

utlyses som en førsteamanuensisstilling. Satsningen har planlagt tilsetting i stillingen 1.1.2022. 

Rangering av stillingene (etter tidspunkt for utlysning) 
1. Spansk (språk) 

2. Litteratur og kultur i den spanskspråklige verden 

3. Tysk (språk) 
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4. Tysk (kultur og litteratur) 

5. Spansk (språk) 

6. Allmenn litteraturvitenskap 

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 


