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Strategi for fordeling av fakultetsfinansierte ph.d.-stillinger uten
føringer?
Bakgrunn
De siste 10-15 årene har fakultetet finansiert ph.d.-stilinger på instituttene med
uregelmessige mellomrom, i ulikt antall, med varierende søknadsfrister og med forskjellige
typer føringer. Samtidig har antallet av potensielle søkere eksplodert: i dag søker flinke
rekrutter fra hele verden de svært attraktive norske ph.d.-stillingene. Alle utlysningstekster
på vitenskapelige stillinger må skrives på engelsk og annonseres internasjonalt.
Disse forholdene har gjort HF-finansiert forskerrekruttering innen de ulike fagene svært
uforutsigbar og har også medført at disse ph.d.-stillingene i mye mindre grad enn tidligere
fungerer til å rekruttere forskertalenter med masterutdannelse fra instituttet.
Åpne utlysninger til HF-finansierte ph.d.-stillinger på instituttet har i ILOS’ levetid alltid
vært særdeles kompliserte å gjennomføre fordi instituttets mange fag og ulike disipliner
vanskelig kan sammenlignes. Hertil kommer at åpne utlysninger sannsynligvis vil føre til
et uhåndterbart stort antall internasjonale søkere.
Det er høyst usikkert om fakultetet de neste årene vil kunne finansiere ph.d.-stillinger - og i
så fall hvor mange. Dette skyldes blant annet at fakultetet hittil har finansiert flere ph.d.stillinger enn fakultetet selv har fått bevilget midler til.
Det er derfor viktigere enn noensinne å få gjennomslag via andre finansieringskilder for å
kunne ansette forskerrekrutter. Prosjekter finansiert av eksterne kilder, særlig
Forskningsrådet, ERC og Marie Skłodowska-Curie Actions, må ha en mye større plass når
vi tenker forskerrekruttering.
Samtidig er det viktig at vi utdanner våre masterstudenter slik at de er i stand til å nå opp i
konkurransen om å få ph.d-stillinger ved andre institusjoner, også i utlandet.
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Skulle fakultetet få en bedre økonomi og kunne finansiere nye ph.d.-stillinger uten særlige
føringer, bør ILOS kanskje likevel ha en strategi for fordelingen av slike stillinger.

Til diskusjon
Skal instituttet utarbeide en strategi for fordeling av ph.d.-stillinger finansiert av fakultetet
og uten andre føringer?

