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Revisjon av ILOS’ stillingsplan 2018-2022  

Bakgrunn 

ILOS’ styre vedtok i mai 2018 instituttets stillingsplan 2018-2022. Stillingsplanen ble 

godkjent av dekanen i juni 2018.  

I stillingsplanen heter det om «Årlig revisjonsprosess»:  

«Planen revideres med vedtak hvert år i juni, første gang i juni 2020. Lederteamet 

oppdaterer løpende styret om ressurssituasjonen. På bakgrunn av denne oppfordrer styret 

utvalgte fagmiljøer til å spille inn forslag om eventuelle enkelte nye stillinger hvert år 

senest 1. februar, slik at styret har revisjon av stillingsplanen som diskusjonssak minst to 

ganger før vedtak.» 

Det er dette vedtaket vi følger opp når vi nå fortsetter diskusjonssaken i styret. På grunn av 

koronakrisen denne våren regner vi ikke med å kunne fatte et vedtak før til høsten. 

I Stillingsplanen 2018-2022 vedtok vi å lyse ut i alt 6 førsteamanuensisstillinger (100 %) i 

perioden 2018-2022. Rekkefølgen for utlysning av stillingene var: 

1. Spansk (språk)  

2. Litteratur og kultur i den spanskspråklige verden  

3. Tysk (språk)  

4. Tysk (kultur og litteratur)  

5. Spansk (språk)  

6. Allmenn litteraturvitenskap  

 

Vi har tilsatt i både stilling nummer 1 og 2. De to nye førsteamanuensene i spansk tiltrådte 

1. mai 2020. Ingen av de andre stillingene er utlyst.  

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg-280518/ilos-stillingsplan-hf-mal-280518-siste-etter-styremotet.pdf
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Budsjettsituasjonen 
Som diskutert senest i forbindelse med vedtak av budsjett for 2020 på møtet 9. desember 

2019, har vi måttet utsette å utlyse de videre stillingene på grunn av en mer kritisk 

utvikling i instituttets økonomi enn forutsett. Stillingsplanen fastslår da også at 

«Tilsettingstakten vil være avhengig av budsjettsituasjonen.»  

I instituttets vedtatte langtidsprognose for 2020-2024, fra desember 2019, ligger det inne 

to stillinger i tysk med planlagt tiltredelse i 2024 (stilling nr. 3 og 4). Styret har tidligere 

erklært seg enig i at det må tilsettes i disse stillingene for å opprettholde tysk, både som 

fagmiljø og studietilbud. Aldersavgangene i fagmiljøet vil skje i 2021 (1), 2025 (2) og 2026 

(1).   

Selv om instituttets økonomiske situasjon har bedret seg siden desember 2019, er det 

vanskelig å si hvor mange stillinger og på hvilket tidspunkt vi har råd til å tilsette i flere 

enn disse to helt nødvendige stillingene. Om vi vil få råd til å tilsette i flere stillinger, 

avhenger både av vår egen innsats – særlig med hensyn til gjennomføring (studiepoeng) og 

eksterne forskningsmidler – og av mer eksterne faktorer, som for eksempel lønnsoppgjør 

og budsjettvedtak på nivåene over oss.  

Fakultetet har strammet inn kravene til økonomisk bærekraftighet for nye stillinger. 

Stillinger hvis bærekraft instituttene ikke kan redegjøre for, kan bli avvist. 

Vi kjenner fortsatt ikke til hvilke økonomiske konsekvenser koronakrisen vil få for 

instituttet. Denne usikre situasjonen gjør det enda viktigere at vi nøye overveier hvordan 

eventuelt nye stillinger kan komme hele instituttet til gode. 

Endringer i fagmiljøene siden styrevedtaket mai 2018 

Siden vi vedtok Stillingsplanen 2018-2022 har det skjedd flere uforutsette endringer1 

knyttet til faste vitenskapelig stillinger. Noen av disse endringene har skjedd siden 

styremøtet 26. april 2020. 

Styret har foreløpig mottatt tre skriv med ønsker til spesifikke stillinger (se vedlegg 7, 8 og 

9). 

Engelsk språk 

En førstelektor i engelsk språk sa opp stillingen sin med virkning fra 1. august 2019. En 

førsteamanuensis har sagt opp stillingen sin med virkning fra 1. august 2020. Begge 

oppsigelsene er uforutsette endringer. Fagmiljøet i engelsk språk har dessuten hatt en 

forutsett avgang ved en professors avgang for alderspensjon fra 1. februar 2020. 

Fagmiljøet for engelsk språk trekker frem i sitt innspill til styret (vedlegg 9) at engelsk 

produserer et høyt antall studiepoeng. Dette gjelder utvilsomt emnene på engelsk årsenhet, 

bachelor og masterstudieretningen «English Literature, American and British Studies». 

                                                           
1 I denne sammenhengen er en uforutsett avgang en avgang før fylte 70 år. 

https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2019/referater/protokoll091219.html
https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2019/referater/protokoll091219.html
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Masterstudieretningen «English Language and Linguistics» har derimot slitt med 

rekrutteringen (se vedlegg 2). 

Instituttledelsen oppfordrer til at styret i sin diskusjon av revidert stillingsplan ser hele 

engelskfaget under ett, og samtidig både undervisning og forskning, for å komme frem til 

den optimale profilen for eventuell ny stilling. 

Slavisk/Øst-Europa 

Instituttets da nokså nyansatte førsteamanuensis i russisk/polsk sa opp stillingen sin med 

virkning fra 1. juni 2018. Han var ansatt til dels som erstatning for en forventet avgang i 

2019. Fagmiljøet har derfor nå færre ansatte enn det vi trodde da vi jobbet med 

stillingsplanen høsten 2017 og våren 2018. Det har siden 1. juli 2019 bare vært én fast 

vitenskapelig ansatt med forskningsplikt i russisk språk. 

Professor i Russland-studier Pål Kolstø fikk i desember 2019 tildelt NFR-midler for å lede 

et nytt fireårig forskerprosjekt med oppstart i september 2020. Kolstø er samtidig partner i 

et nytt fireårig forskningsprosjekt på NUPI med oppstart september 2020. På begge 

prosjektene har han store frikjøp. Vi forventer derfor ikke at Kolstø kommer tilbake til 

ordinær undervisning før han oppnår pensjonsalder (mai 2023).  

Professor i Russland-studier Geir Flikke fikk i mai 2020 tildelt NFR-midler for å lede et 

nytt fireårig forskerprosjekt med oppstart januar 2021. Prosjektet innebærer frikjøp for 

Flikke i årene 2021-2024. 

Emnene i Russland-studier, som er undervisningsfokus for både Kolstø og Flikke, er 

sentrale for rekrutteringen til russiskstudiet, både på bachelor og master, og for den nye 

årsenheten i Øst-Europa-studier med planlagt oppstart høsten 2021. Med både Kolstø og 

Flikke ute i frikjøp vil vi ikke ha noen FVA til å undervise i Russland-studier de nærmeste 

årene, og med utsikt til at Kolstø ikke kommer tilbake til undervisningen før avgang, vil 

undervisningsressursene være varig redusert med én FVA allerede fra sommeren 2020. 

Tysk og nederlandsk 

En universitetslektor i nederlandsk sluttet i stillingen sin per 1. mai 2020. Dette er en 

uforutsett endring. Instituttet har siden 2013 bare tilbudt nederlandsk som 40-gruppe. Vi 

har altså ingen forpliktelser til å videreføre faget ved å utlyse en stilling i nederlandsk. 

Informasjon om situasjonen på nederlandsk bør likevel inngå som materiale når styret 

diskuterer revisjon av stillingsplanen. Se vedlegg 6. Ledelsen oppfordrer styret til å se 

fremtiden for nederlandsk i sammenheng med de to stillingene i tysk i stillingsplanen.  

Faglige prioriteringer III/Senter for fremragende forskning 

I tillegg til endringene omtalt ovenfor, har et forskningsmiljø ved instituttet siden vedtak 

om stillingsplan i mai 2018 utviklet planer om å søke status som Senter for fremragende 

forskning, med søknadsfrist i november 2020. Senteret skal etter planen være tverr-

fakultært i samarbeid med Psykologisk institutt (SV), med ILOS som vertsinstitutt. 

Søkermiljøet ønsker i den forbindelsen at ILOS forplikter seg til å støtte senteret ved å 
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utlyse nye, faste vitenskapelige stillinger innen senterets forskningsfelt; i utgangspunktet 

tre faste førsteamanuensisstillinger. 

Dette ønsket må også ses i sammenheng med stilling nr. 6 i stillingsplanen i Allmenn 

litteraturvitenskap. Denne stillingen inngikk i stillingsplanen som ILOS’ støtte til 

satsningen Literature, Cognition, Emotions (LCE) innen Faglige prioriteringer III (FPIII). 

Stillingen er planlagt finansiert av HF i perioden 1.1.2022 – 1.1.2024, men etter dette må 

ILOS overta finansieringen.  

Stillingen er omtalt slik i Stillingsplanen: 

«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.»  

Det har til nå ikke vært diskutert hvordan vi skal utforme stillingen slik at den både sikrer 

undervisning innen allmenn litteraturvitenskap og forskningskompetanse til LCE. Det 

synes å være sprikende ønsker til stillingen i fagmiljøet (se vedlegg 7 og 8). 

På grunn av instituttets økonomiske situasjon ble stillingen tatt ut fra langtidsprognosen 

fra desember 2019. Ledelsen mener det er vanskelig å prioritere å tilsette i stillingen pga. 

undervisningsbehov, særlig i en situasjon der vi har uforutsette avganger i andre fag. 

Tilsvarende gjelder for ytterligere to stillinger til dette feltet, som er ønsket av satsningen.  

Forholdet mellom instituttets økonomi og LCEs økonomi er komplisert. Slik situasjonen er 

nå, finansierer ILOS LCE i større grad enn hva som var tenkt da satsningene ble vedtatt av 

HFs fakultetsstyre. Dette innebærer at satsningen nå får midler på bekostning av andre 

aktiviteter ved ILOS. Samtidig hadde LCE i 2019 et stort mindreforbruk.  

Spansk 

Stilling nr. 5 i stillingsplanen (spansk) er også ute av langtidsprognosen fra desember 

2019. Instituttet har store forhåpninger knyttet til de to nye førsteamanuensene i spansk 

som tiltrådte 1. mai 2020, og ledelsen mener det er naturlig å avvente en ytterligere 

styrking av dette miljøet til vi ser effektene av disse nyansettelsene. Dette ligger noen år 

frem i tid. 

Foreløpig oppsummering etter styremøtet 26. april 2020 
Da styret diskuterte stillingsplanen på sitt møte 26. april, oppfordret styreleder til at styret 

ikke konkluderte om enkelte stillinger før styret har fått presentert mer informasjon. Det 

synes likevel som om styret nådde en konsensus om at undervisningsbehov må telle tungt 

når det skal fattes vedtak om eventuell revisjon av stillingsplanen. Ønsket om tre stillinger 

til en mulig SFF ble av flere styremedlemmer betegnet som urealistisk. Styret ga også 

uttrykk for at de to stillingene til tysk fortsatt må anses som nødvendige for å opprettholde 

faget ved UiO.  
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Blant de aspektene som styret ønsket informasjon om, var forholdet til Lektorprogrammet. 

Det kom også frem ønske om vurderinger av fagmiljøene fra utdannings- og studieleder. 

 

Til diskusjon: 

 

- Har styret behov for mer bakgrunnsmateriale? 

- Hvordan skal de ulike aspektene vektes? 
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Bakgrunnsmateriale (Vedlegg 1-10) 
 

1. Årsverk per fagmiljø 
Uten nytilsettinger i perioden 1.8.2020 – 2025.  

Fagmiljø 
Årsverk (FVA) - 
2018 FVA 2020 (1.8.20) FVA 2025 

Allmenn litteraturvitenskap  10 10 9 

Engelsk litteratur, amerikanske 
og britiske studier 14,5 13,5 12,5 

Engelsk språk 9,6 6,6 6,6 

Fransk 9 7 7 

Italiensk 3 3 3 

Slavisk/Øst-Europa 12,9 10,9 9,9 

Spansk og portugisisk 7 7 6 

Tysk og nederlandsk 6,4 6 3 

Sum 72,4 64 57 

 

2. Kvalifiserte førsteprioritetssøkere 

Årsenhet og bachelor (2011-2019)2 

Årsenheten i engelsk har veldig mye høyere søkertall enn de andre søknadsalternativene våre (188 

kvalifiserte førsteprioritetssøkere i 2019). Deretter følger bachelor i engelsk (144 kvalifiserte 1.pri-søkere i 

2019).  

De andre søknadsalternativene våre ligger i en blokk på midten med 35-90 kvalifiserte 1.pri-søkere i 2019, 

mens bachelorene i tysk, italiensk og ptbks3 ligger nederst i en egen blokk med 17-25 kvalifiserte 1.pri-

søkere i 2019. 

Trender 2011-2019 

Tydelig økning: Bachelor i engelsk 

Svak økning: Årsenhet i engelsk (men store variasjoner fra år til år), årsenhet i allmenn litteraturvitenskap 

Ingen endring: Årsenhet i fransk, årsenhet i italiensk, årsenhet i tysk; bachelor i allmenn litteraturvitenskap, 

bachelor i fransk, bachelor i italiensk, bachelor i ptbks, bachelor i russisk, bachelor i tysk,  

                                                           
2 Tallmateriale: https://rapport-dv.uhad.no/#/views/kval1-pri-skereILOSBARS2011-

2019/Skerutvikling10r/annakhoy@uio.no/kval1priILOSBARS2011-2019?:iid=1 

3 Ptbks: polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk («små-slavisk») 

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/kval1-pri-skereILOSBARS2011-2019/Skerutvikling10r/annakhoy@uio.no/kval1priILOSBARS2011-2019?:iid=1
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/kval1-pri-skereILOSBARS2011-2019/Skerutvikling10r/annakhoy@uio.no/kval1priILOSBARS2011-2019?:iid=1
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Svak nedgang: Årsenhet i spansk, bachelor i spansk 

Tydelig nedgang: Bachelor i estetiske studier (blir til svak nedgang hvis man fjerner 2011-2014) 

Master (2015-2019)4 

ENGLABS har flest kvalifiserte 1.pri-søkere (50 i 2019). De andre søknadsalternativene ligger samlet i en 

blokk med 15-28 kvalifiserte 1.pri-søkere i 2019, mens tysk og italiensk ligger samlet nederst med hhv. 5 og 

1 kvalifiserte 1.pri-søkere i 2019. 

Trender 2015-2019 

Alle søknadsalternativene på master viser ingen spesiell endring over tid (ikke mer enn +/- 10 søkere i snitt i 

perioden 2015-2019). 

Antall aktive studenter 

Tallet på aktive studenter er hentet 14.5.20. Da har vi færrest studenter aktive på programmene, pga frafall 

i løpet av det akademiske året. Flest studenter er aktive tidlig i høstsemesteret. 

Vi har to bachelorprogrammer, EURAM og Estetiske studier og allmenn litteratur. Totalt er det 503 

studenter på bachelorprogrammene.  

Aktive studenter Bachelor pr 14.5.20   

Engelsk 166 

Fransk 38 

Italiensk 22 

PTBKS 19 

Portugisisk 5 

Russisk 59 

Spansk 44 

Tysk 21 

EURAM totalt 374 

Allmenn litteraturvitenskap 77 

Estetikk 52 

Estetiske studier og allmenn litteratur totalt 129 

Totalt EURAM og ESAL 503 

Aktive studenter Årsenhet pr 14.5.20   

Allmenn litteraturvitenskap 31 

Engelsk 36 

Fransk 35 

Italiensk 27 

Russisk 0 

Spansk 22 

                                                           
4 Tallmateriale: https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SOA1_UIOMASTER_skertall_0/Skertall-

trer/annakhoy@uio.no/kval1-priogmttILOSmaster2015-2019?:iid=1 

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SOA1_UIOMASTER_skertall_0/Skertall-trer/annakhoy@uio.no/kval1-priogmttILOSmaster2015-2019?:iid=1
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SOA1_UIOMASTER_skertall_0/Skertall-trer/annakhoy@uio.no/kval1-priogmttILOSmaster2015-2019?:iid=1
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Tysk 16 

Totalt Årsenheter 167 

Bachelor og årsenheter totalt 670 

(Oversikten viser kun aktive studenter, ikke noe om fravær etc.) 

Merk studieretningen estetikk: Svært tverrfaglig studie hvor Allmenn litteraturvitenskap tilbyr noen EST-

emner. Studenter velger fordypninger, blant annet kunsthistorie, medievitenskap, musikkvitenskap, 

teatervitenskap etc. ILOS’ fag er: Allmenn litteraturvitenskap og engelskspråklig litteratur. 

 

3. Forholdet til Lektorprogrammet 
For de fagene det gjelder – engelsk, fransk, spansk og tysk – går suverent de fleste av instituttets 

undervisningsressurser til å drifte 1000-emnene. Der leverer vi i første linje emner til bachelorstudenter på 

Europeiske språk, studenter på ILOS’ årsenheter og Lektorprogrammet samt 40-gruppestudenter. 

Størrelsesforholdet mellom Europeiske språk, Lektorprogrammet og årsenhetene blir rimelig godt 

gjenspeilet i følgende tall: 

Bestått eksamen H18 utvalgte emner etter program 

 Bachelor Lektorprogram FAG 1 
+ FAG 25 

Årsenhet 

ENG1100 54 82 49 

ENG1103 51 72 26 

SUM 105 154 75 

FRA1110 15 10 25 

FRA1501 8 5 21 

SUM 23 15 46 

SPA1100 17 13 27 

SPA1300 15 15 13 

SUM 32 28 40 

TYSK1100 6 5 17 

TYSK1300 6 9 11 

SUM 12 14 28 

 

Merk at fagene (på disse emnene) fordeler ressursene sine ulikt på de tre studentgrupper. Engelsk bruker 

flest undervisningsressurser på studenter på Lektorprogrammet. Fransk, spansk og tysk bruker flest 

ressurser på studenter på årsenheten, og færre eller likt på studenter på Lektorprogrammet.  

 

 

                                                           
5 Det er klart flere som tar fagene som FAG 2 (= 60 sp, tilsvarer årsenhet). Særlig blir dette tydelig på det største faget, 
engelsk. 
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Oppnådde grader, ILOS’ MA program og Lektorprogrammet 

Totalt har det blitt oppnådd 251 mastergrader i perioden 2016-2019 på studieretningene med engelsk, 

fransk, spansk og tysk. Av disse utgjorde 25 % mastergrader fra Lektorprogrammet.  

  Totalt % lektor 

Engelsk 153 29 % 

Fransk 38 18 % 

Spansk 45 20 % 

Tysk 15 27 % 

Totalt 251 25 % 

 

4. Ressursbruk og faglig kvalitet 
Instituttet og fagmiljøene har i flere år aktivt styrt og styrket vår emneportefølje. Alle studietilbudene våre 

etterlever kravene til studiemiljø og fagmiljø som beskrevet i Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 

høyere utdanning. Emneporteføljen er trimmet, og det kan ikke pekes på noen studietilbud der vi gir tilbud 

ut over det som er ressursmessig holdbart.  

På denne bakgrunnen mener ledelsen at det ikke er ønskelig å presentere utregninger av ressursbruken i 

hvert fagmiljø. Slike kvantitative oversikter vil også by på store metodiske problemer. Fagene våre er ulike 

(og i ulike finansieringskategorier) og det er ofte porøse skiller mellom dem.  

Det er derfor uklart hva som eventuelt vil kunne konkluderes ut fra tallmateriale om ressursbruk for hver 

enkelt fagmiljø.  

Gjennomføring har gjennom mange år stått i fokus ved instituttet, og vi har identifisert problemer og tatt 

grep for å løse dem. Dette arbeidet har gitt resultater og vil gi flere på sikt.  

Gjennomføring kan ha innvirkning på ressursbehovet, for dersom studenter i økt grad gjennomfører utover 

1. og 2. semester, kan dette øke behovet for undervisningsressurser. Men behovet inntrer sannsynligvis 

først når eksisterende 2000-emner blir fylt opp og vi må sette opp flere emner eller flere grupper. Det er 

ingen fag med tydelig økning eller fall i gjennomføring, som kunne indikere en endring i ressursbruk. 

Ledelsen mener følgelig at heller ikke kvantitativt materiale om gjennomføring vil være relevant for 

diskusjonen om revidert stillingsplan.  

I stedet gis her en kort karakteristikk av undervisnings- og ressurssituasjonen på alle instituttets fagmiljøer. 

Allmenn litteraturvitenskap 

Fagmiljøet har ansvar for en årsenhet, to studieretninger på BA (estetiske studier og allmenn 

litteraturvitenskap) og ett MA-program. Studietilbudet har lenge vært drevet svært rasjonelt, og det 

samlede fagmiljøet har for tiden negativ saldo hva angår undervisning (arbeidspliktregnskap). Ledelsen er i 

dialog med fagmiljøet for å sikre et undervisningstilbud som tilsvarer de samlede ressursene hos 

fagmiljøets FVA. Fagmiljøet har for tiden mange stipendiater, spesielt fordi FPIII-satsningen ”Literature, 

Cognition and Emotions” ledes fra fagmiljøet. 
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Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier 

Fagmiljøet har sammen med fagmiljøet Engelsk språk ansvar for en felles årsenhet og felles bachelor. 

Dessuten har fagmiljøet ansvar for en egen MA-studieretning, «English Literature, American and British 

Studies». Fagmiljøet leverer også emner til Lektorprogrammet. Fagmiljøet tilbyr mange valgfrie emner på 

både bachelor og master; emner som nesten alltid fylles opp. Fagmiljøet fikk tre nye FVA i høsten 2018, 

derav to førstelektorer. Det må uansett ofte engasjeres timelærere for å dekke opp for avspasering og stor 

studentpågang. 

Engelsk språk 

Fagmiljøet har sammen med fagmiljøet Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier ansvar for en 

felles årsenhet og felles bachelor. Dessuten har fagmiljøet ansvar for en egen MA-studieretning, «English 

Language and Linguistics». Fagmiljøet leverer også emner til Lektorprogrammet. Fagmiljøet sliter noe med 

å rekruttere til emner på 2000- og 3000-nivå og til MA. Før seneste avgang (førsteamanuensis) syntes det å 

være tilnærmet balanse mellom studietilbud og undervisningsressurser. 

Fransk 

Fagmiljøet har ansvar for en årsenhet, en studieretning på BA og en studieretning på MA. Fagmiljøet 

leverer også emner til Lektorprogrammet. Fagmiljøet har de seneste årene gjennomgått et generasjons-

skifte og det er god balanse mellom studietilbud og undervisningsressurser. 

Italiensk 

Fagmiljøet har ansvar for en årsenhet, en studieretning på BA og en studieretning på MA. På master 

samarbeider fagmiljøet med fransk for å leve opp til NOKUT-kravene til fagmiljø. Det forventes imidlertid 

ett eller flere opprykk innen italiensk. 

Slavisk/Øst-Europa 

Fagmiljøet har ansvar for en selvstendig 40-gruppe (Øst-Europa-studier), to studieretninger på BA og en 

studieretning på MA. 40-gruppen utvides til en årsenhet fra studieåret 2021-22. Fagmiljøet har klart flest 

studenter på studietilbudene med russisk, og dette forholdet avspeiler seg også i bruken av 

undervisningsressursene. Det forventes at FVA i fag utenom russisk vil bidra tydelig inn i den planlagte 

årsenheten. De mange eksternt finansierte forskningsprosjektene tilfører fagmiljøet mange stipendiater og 

postdoktorer, men det er ofte en utfordring å finne relevante undervisningsoppgaver til dem grunnet deres 

spesialisering i ett av Øst-Europas mange språk. 

Spansk og portugisisk 

Fagmiljøet har ansvar for en selvstendig 40-gruppe (portugisisk), en årsenhet, en studieretning på BA og en 

studieretning på MA. Fagmiljøet leverer også emner til Lektorprogrammet. Fagmiljøet har de seneste årene 

vært klart underdimensjonert, både på undervisnings- og forskningssiden. Instituttet har ansatt to 

førsteamanuenser i spansk som begynte i stillingene sine 1.5.2020. Den nåværende bemanningen anses de 

nærmeste årene å kunne sikre studietilbudet bra både hva angår kvalitet og undervisningsressurser. 

Tysk og nederlandsk 

Fagmiljøet har ansvar for en selvstendig 40-gruppe (nederlandsk), en årsenhet, en studieretning på BA og 

en studieretning på MA. Fagmiljøet leverer også emner til Lektorprogrammet. Fagmiljøet står overfor et 

generasjonsskifte. Lykkes vi ikke å gjennomføre det, kan tysk ikke opprettholdes som studiefag. Per i dag 
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har fagmiljøet imidlertid overskudd av undervisningsressurser. 

 

5. Eksternfinansiering 
Styret har ønsket mest fokus på undervisningsbehov. Vi tar likevel med én indikator for forskningen, nemlig 

en oversikt over eksternfinansiering fra NFR og EU, inkludert Marie Curie. Vi har inkludert prosjekter som er 

på over 1 million kroner, noe som betyr at nettverksprosjekter vi har fra for eksempel NOS-HS eller fra Fritt 

Ord ikke er inkludert. Derimot har vi tatt med NFR-prosjekter der vi også er med som partner, fordi dette er 

betydelige midler for instituttet. 

Det oppgitte året er prosjektets oppstartsår. 

Fagmiljø 2016 2017 2018 2019 2020 

Allmenn 
litteraturvitenskap  2 (partner)   1     

Engelsk litteratur, 
amerikanske og 
britiske studier   1       

Engelsk språk   1       

Fransk           

Italiensk       1   

Slavisk/Øst-Europa     2 + 1 (partner) 1 (partner) 3 + 1 (partner) 

Spansk og 
portugisisk           

Tysk og nederlandsk           

 

6. Nederlandsk 
40-gruppen i nederlandsk består av 3 emner: NED1104 (20 sp), NED1301 (10 sp) og NED2101 (10 sp). 

I snitt (2010-2019) bruker vi 423 timer på å undervise i emnene. Dette tilsvarer rundt 65 % av en 

universitetslektors undervisningsplikt per semester. (Men 40-gruppen gis altså over 2 semestre). 

Oppmeldte studenter i snitt (2011-2019): NED1104: 29; NED1301: 19; NED2101: 12. 

Det er en liten, men jevn økning antall oppmeldte studenter på emnene siden 2011. 

Snittet for antall møtt til eksamen på de tre emnene NED1104, NED1301 og NED2101 i årene 2010-2019 er 

hhv. 12, 5 og 7.  

Det er også et visst frafall på emnene, som er et «lavterskel-tilbud», blant annet fordi det ikke er krav til 

obligatoriske oppmøte. Grunnen til at det ikke er obligatorisk oppmøte, er at når studietilbudet kun består 

av en 40-gruppe, blir det ikke kollisjonssikret mot annen undervisning for studentene. De er dermed ikke 

garantert i forkant at undervisningen ikke kolliderer med deres øvrige undervisning. Vi har derfor satset på 

å ha fleksible krav på dette området.  
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De fire største studentgruppene på NED-emnene er enkeltemnestudenter, studenter på 

bachelorprogrammene Europeiske språk, Lingvistikk og Informatikk: språk og kommunikasjon. 

 

7. Innspill til styret fra ansatte på allmenn litteraturvitenskap  

8. Innspill til styret fra forskergruppen LCE 

9. Innspill til styret fra fagansvarlig for engelsk språk 

10. Innspill til styret fra fagansvarlig for fransk 


