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ILOS’ stillingsplan 2018-2022 

Som det fremgår av stillingsplanens side 8, har ILOS’ styre diskutert stillingsplanen mange ganger 

siden arbeidet med planen ble satt i gang i mars 2017. 

De første styremøtene fokuserte på selve prosessen for arbeidet. Her var styret i utgangspunktet 

opptatt av å diskutere måleindikatorene som fremgikk av fakultetets stillingsplanmal for å se på de 

enkelte fagmiljøenes behov og resultater. Blant mulige ekstraindikatorer som ble diskutert var de 

ulike fagmiljøenes evne til å rekruttere studenter ut over 1000-nivået.  

Styret koplet også stillingsplanarbeidet med fakultetets prosess Faglige prioriteringer III, slik at 

styret først vedtok hvilke skisser fra ILOS-ansatte som ville kunne få støtte fra instituttet til å gå 

videre, og deretter slik at styret vedtok å reservere opp til to førsteamanuensisstillinger i 

stillingsplanen til de satsningene fra ILOS som ville vinne frem i fakultetets prosess.  

Etter at styret hadde innhentet fagmiljøenes innspill til stillingsplanen i oktober 2017, mente styret 

at tre ønsker om stillinger neppe ville kunne innfris i stillingsplanen. Stillinger til fagmiljøet i 

slavisk/Øst-Europa ville neppe kunne tas inn fordi fagmiljøet har opprettholdt høy rekruttering (to 

ganger faglig prioritert) og har godt med undervisningsressurser. Tilsvarende er også fagmiljøet i 

italiensk dekket bra opp med en nylig tilsetting og en ung stab. En stilling i portugisisk litteratur 

ønsket av ansatte i portugisisk kan først komme på tale når vi har rettet opp fagets alarmerende 

dårlige gjennomføringstall og fått snudd utviklingen med det fallende antall søkere.  

I kontrast til dette tilsa mange snarlige avganger på spansk og tysk at disse fagene måtte tilgodeses. 

Ønske om fornying 

Samtidig så styret at det var mulighet for å fornye instituttets fag i en mer global retning. 

Fagmiljøene i allmenn litteraturvitenskap og i Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier 

(ENGLABS) hadde begge spilt inn ønske om en stilling i verdenslitteratur. Det syntes videre som 

en god idé at både fagmiljøene i engelsk språk, fransk og tysk i høyere grad tok innover seg 

språkenes bruk i globaliserte og mangekulturelle kontekster (for fransk til dels dekket av begrepet 
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«frankofoni», for engelsk til dels av «World English»). Fagmiljøenes respons på denne mulige 

faglige fornyelsen var imidlertid forbeholden, med unntak av tysk, og styret valgte å ikke gå videre 

med stillinger til allmenn litteraturvitenskap, ENGLABS, engelsk språk og fransk.  

ILOS fikk med Fakultetsstyrets vedtak om Faglige prioriteringer III i desember satsningen 

«Literature, Cognition, Emotion», noe som utløste en førsteamanuensisstilling til fagmiljøet i 

allmenn litteraturvitenskap. 

Dekanen ga i et orienteringsmøte våren 2018 sin støtte til at instituttet reserverer seg et 

handlingsrom ved å ikke øremerke noen av de stillingene som instituttet sannsynligvis vil få råd til 

i den perioden som stillingsplanen dekker. Samtidig ønsket dekanen at instituttets fagmiljøer 

diskuterte strategiske måltall, noe som fagmiljøene gjennomførte før stillingsplanen for siste gang 

var til diskusjon i styret.   

Ledelsen ved ILOS mener at det vedlagte forslaget til stillingsplan er godt gjennomarbeidet og godt 

forankret hos både styre og fagmiljø. 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret vedtar ILOS' stillingsplan 2018-2022. 
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