Notat til Instituttstyret, ILOS
Fra fagmiljøet Slavisk og Øst-Europa
Stillingsbehov på Russland-studier
Bakgrunn:
I desember 2019 ble Russland-studiet ved Pål Kolstø tildelt nok et prosjekt om russisk
politikk og samfunn som starter 09.09.2020. Dernest fikk Geir Flikke et fireårig NFR-prosjekt
som starter 01.01.2021. Begge prosjektene varer i fire år. Disse tildelingene, samt post-doktor
Johannes Due Enstads avgang, endrer undervisningskapasiteten i denne studieretningen
betraktelig. Kolstø skal de neste tre årene frikjøpes i 9 av 12 av årets måneder, og går av for
aldersgrensen etter det. Flikke skal frikjøpes 50%. Det betyr at dette fagområdet, som
tiltrekker seg mange studenter og produserer svært mye forskning, i praksis blir stående
nesten uten FVA-undervisning i mange år fremover.
På denne bakgrunn har vi forfattet følgende notat, med en oppfordring til Institutt-styret om at
det lyses ut en førsteamanuensisstilling i Russland-studier ved ILOS som en del av den
ordinære stillingsplanen.
Argumenter:
 Russland-studiet/områdestudiet har i mer enn ti år vært en drivkraft i rekrutteringen av
studenter til språkstudiet i russisk. Samlokaliseringen med russisk-studiet har båret
frukter i begge retninger; studiet av originaltekster (idehistorie) (RUS2504), innføring
i politikk-, kultur og samfunn (RUS1501), samt det bredt anlagte BA-kurset i russisk
historie (RUS1503) har hatt god rekruttering, og har bidratt til å gi ILOS et ansikt utad
som et kraftsentrum for språk og områdestudium.


Rekrutteringen til BA-emnene har vært høy også siden ansettelsen av en ny
førsteamanuensis i Russland-studier i 2013. I perioden fra 2013 og fremover har
gjennomsnittet for avlagte eksamener i RUS1501 og RUS1503 ligget på over 30.
Disse emnene har også gitt studentene god skrivetrening, med obligatoriske
semesteroppgaver/ kvalifiseringsoppgaver.



Russland-studiet er godt utviklet også på MA nivå. Selv etter omleggingen av MAskissen til SLAV4102 gjennomføres det undervisning i teori og metode for
områdestudiet (RUS4550) og i nasjonalisme og nasjonalitetspolitikk i Russland/
Sovjetunionen (RUS4501). Disse emnene trekker til seg også studenter fra andre fag
og institutter (f.eks. STV). Emnet RUS4501 (Etnisitet, nasjonalisme,
nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen) har sterkt økende oppslutning.
Russland-studiet har produsert en rekke MA-oppgaver og interessen for slike
oppgaver er fremdeles høy blant studentene. Ca 13-15 av dagens MA-studenter på
studieretning Russisk skriver/vil skrive oppgave innenfor områdestudier.



Russland-studiet ved ILOS har i de siste årene vært blant de aller fremste hva angår
inntjening og prosjektakkvisisjon. Siden 2013 har FVA-ene knyttet til denne
studieretningen hentet inn og ledet hele fire NFR-prosjekter som til sammen har tilført
instituttet mer enn 35 millioner kroner. I 2013-2017 fagmiljøet deltok også sammen
med fem andre europeiske universiteter i et større EU-finansiert prosjekt for

kompetansebygging innen post-sovjetiske studier for yngre forskere (ITN Post-Soviet
Tensions).


Siden 2013 har Russland områdestudier hatt ikke mindre enn 8 Ph.D.-stipendiater
(medregnet de to som begynner nå.). I samme tidsrom har de to FVA-ene på
Russland-studier publisert til sammen 34 artikler på nivå 1 eller 2 mens deres artikler
er sitert mer enn 450 ganger i ISI-basene (Web of Knowledge).

Konklusjon:
Vi er av den oppfatning at kvaliteten på undervisning, gjennomføringsrate, prosjektakkvisisjon og forskning tilsier at Russland-studiet ved ILOS må ha 2 aktive FVA-er for å
kunne opprettholde sitt høye nivå.

