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ILOS’ årsrapport for 2019 
 
ILOS’ årsrapport er en kortfattet rapport som tar for seg viktige saker av strategisk betydning. 
Årsrapporten supplerer Forskningsrapporten og Studiekvalitetsrapporten som går mer i dybden på 
kjerneaktivitetene våre.   
 
Årsrapporten følger overskriftene i instituttets Årsplan 2019-2021, men forholder seg ellers fritt til 
årsrapportens formuleringer og tilføyer avsnitt om menneskene på ILOS, instituttstyret og priser og 
utmerkelser. 
 

Fremragende utdanning og læringsmiljø 
 
ILOS’ aktivitet 1.1: Integrering og oppfølging av førsteårsstudenter 
Resultater 2019  

 Instituttet har laget en plan for å styrke helheten i studiene, slik at førsteårsstudentene 
tydelig ser retningen og målet i studieløpet. Læringsutbyttebeskrivelsen er et viktig 
utgangspunkt for å beskrive og arbeide faglig med helhetlig sammenheng,   

 Instituttet har i alle nye emnebeskrivelser innarbeidet tydelig sammenheng med andre 
emner i studieløpet og tenkt sammenheng med i planlegging av emner. Dette arbeidet pågår 
fortsatt, men mye skjedde i 2019. 

 Instituttet har sett nærmere på forbindelsen mellom obligatorisk fremmøte og 
gjennomføring. Arbeidet med å formulere og vurdere tiltak som kan konkurrere med 
obligatorisk fremmøte som studentaktiverende virkemiddel, blir videreført i 2020.   

 Instituttet har vurdert ordninger der studenter kan ta mer aktivt del i våre systemer for 
kvalitetssikring.  

 Instituttets miljø bak søknaden om studentaktiv læring (DIKU) er kommet langt med sitt 
prosjekt. Instituttet har utnyttet kommende utlysninger på feltet til å videreutvikle 
studentaktiv læring og digitalisering. Vurderingen har bestått i møte med LINK, diskusjoner i 
programrådene, og arbeidet munnet ut i ønske om støtte fra LINK til å integrere 
kvalitetsarbeidet i undervisningen snarere enn å opprette referansegrupper el. andre 
organer, som LINK mente var mindre effektive. Fransk fagmiljø fikk bevilget midler fra UiO til 
å utvikle en digital oppgavebank. 

 Instituttet har tatt initiativ overfor høyere nivåer om bedre tilrettelegging for synshemmede 
studenter. 

 Instituttet innførte etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet sensorveiledninger på alle 
emner. Våren 2019 var det 42 emner der sensorveiledning ikke ble levert, selv etter gjentatte 
purringer fra studieadministrasjonen. Dette forårsaket forsinkelser og feil i 
eksamensarbeidet. Høsten 2019 var det også en god del sensorveiledninger som ikke ble 
levert. 

 
ILOS’ aktivitet 2.1: Læringsmiljø og relevans 
Resultater 2019 

 Instituttet har innført obligatoriske utenlandsopphold i alle slaviske bachelorutdanninger.  

 Første kull studenter på bachelor i spansk har gjennomført utenlandsopphold i Granada.  

 Instituttet hadde som mål å innføre en pilot for aktiv avmelding-løsning (opt out) for 
utenlandsopphold for italiensk og tysk bachelor.  Av ulike årsaker kunne dette ikke 
gjennomføres på tysk. På italiensk ble det laget en teknisk løsning i studentweb ledsaget av 
ny informasjon på nettsiden . Det viste seg imidlertid at den tekniske løsningen ikke egnet 

https://www.hf.uio.no/ilos/om/strategi/arsplaner-rapporter/2010-2020/ilos-aarsplan-2019.pdf
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seg for oppbygging av studieløpet i italiensk, og vi har derfor avsluttet pilotprosjektet. Piloten 
synliggjorde at det i dette tilfelle er konkrete tekniske faktorer og overordnede regler som er 
hinderet. Aktiv avmelding stiller helt bestemte krav til studieløpet. 

 Flere Erasmus+-avtaler om utveksling mellom undervisere er inngått, med mulighet også for 
at innreisende partnere underviser her. Denne muligheten gjelder imidlertid alle Erasmus+-
avtaler og er ikke spesielt for 2019. At punktet har inngått i årsplanen for 2019, har bidratt til 
å klargjøre dette. 

 Instituttet har vurdert hvordan utenlandsopphold kan forenes med UiOs og HFs ønske om at 
flere studenter tar praksisemner. Vi har opprettet til sammen 7 nye praksisemner, 4 på 
bachelor og 3 på master (EUS4900 – Internasjonal prosjektsemester 30 studiepoeng 
eksisterer allerede). Disse emnene tilbyr praksisopphold i 5, 10, 20 og 30 poengs omfang. 
Emnene kan også kobles mot AIC (Academic Internship Council), Erasmus og andre 
utvekslingsavtaler. 

 Instituttet har vurdert hvordan vi kan styrke undervisningen ved å tilrettelegge for mer 
samundervisning. Vi har også funnet frem til en praksis for uttelling i arbeidstidsregnskapet. 

 Instituttet har diskutert tilpasning av studier til lektorprogrammet – hva slags kunnskap har 
de bruk for i skolen? Hvor mye skal hensynet til lektorprogrammet prege 
emnebeskrivelsene? Dette arbeidet er omfattende og pågår fortsatt i 2020. 

 Instituttet har oppdatert nettsidene for studiene, særlig for programmer for studieretninger 
på bachelor-nivået.   

 Instituttet har gjennomført fagdag for fransk (våren). Fagdag for spansk ble avviklet i 
samarbeid med den spanske ambassaden (høsten, se også under ”Kunnskap i bruk”). Fagdag 
tysk ble ikke videreført av ressursgrunner. Generelt krever fagdager mange ressurser fra 
vitenskapelig og administrativt ansatte, samtidig med at bare når ut til et lite antall elever i 
videregående skole. 

 
 
ILOS aktivitet 2.2. Ph.d.-programmet og karriereplanlegging 
Resultater 2019: 

 Instituttet har evaluert og fulgt opp karrieredagen med Monika Janfelt og ph.d-alumni i 
desember 2018, med henblikk på videreføring i 2020.  

 Instituttet har gjennomført flere seminarer innen generiske ferdigheter, spesielt rettet mot 
formell og akademisk engelsk språkbruk: et enkeltstående skrivekurs og en seminarrekke.  

 Instituttet har avholdt et publiseringsseminar som også inneholder praktisk opplæring i det å 
gi en kortfattet oppsummering av en problemstilling (abstract-skriving).  

 Instituttet har styrket gjennomføringsstipendiatenes pedagogiske kompetanse gjennom å gi 
økt mulighet for at de selv utvikler og tilbyr seminarer skreddersydd for ulike studentgrupper 

 

Grensesprengende forskning 
Forsknings- og utdanningssatsingen «Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE)» startet opp for fullt i 
2019. Forskningen er et tverrinstitusjonelt prosjekt finansiert av Det humanistiske fakultet. Professor 
Karin Kukkonen leder satsningen og ILOS er vertsinstitutt. 
 
Forskningsadministrasjonen ved instituttet har blitt ytterligere styrket ved å ansette en rådgiver 
(Sarah Salameh) i delt stilling mellom forskningsadministrasjon og forskerutdanningen. 
 
Søknadsprosessen opp mot NFRs søknadsfrist for FRIPRO og tematiske programmer foregikk noe 
annerledes fordi NFR holder på å legge om sine praksiser. I desember fikk vi beskjed fra NFR to av 
våre forskerprosjekter er innvilget. 
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ILOS aktivitet 3.1: Forskningsrådets tematiske programmer 
Resultater 2019: 

 Instituttet har lagt til rette for å skjerme tid for utvalgte søkermiljøer, blant annet ved å 
intensivere arbeidet med å skape robuste studieløp.  

 Instituttet har gjennomført flere idémyldringsmøter.  

 Instituttet har gjennomgått personsidene til forskere som er særlig relevante for å bli invitert 
inn i tematiske programmer, slik at programorienterte emneord er på plass. (Noen få 
gjenstår.) 

 Instituttet har avholdt forskningsmøter med mange (men ikke alle) av instituttets fagmiljøer.  

 Instituttet har jobbet systematisk med søkegruppe(r) til SFF (utlysning i 2020) (se aktivitet 
8.3)   

 Instituttet har hatt en betydelig økning i antallet søknader til Forskningsrådets tematiske 
programmer, og sendt inn søknader til programmer som ikke er søkt tidligere. 

 

Ta kunnskap i bruk 
Mange tiltak innen dette området – samfunnskontakt under ulike former - er fortsatt under 
utprøvning på instituttet og flere og til dels annerledes resultater enn de som var planlagte kom til.  
 
Resultater 2019: 

 ILOS har opprettet en Twitterkonto som informerer om ny forskning og instituttets ansattes 
mange typer formidling og samfunnskontakt.  

 Instituttet har etablert Senter for slaviske og østeuropeiske studier. Senteret har en aktiv 
styringsgruppe og et variert program med forelesninger og debatter. Disse har vært godt 
besøkt. 

 Instituttet har opprettet til sammen 7 nye praksisemner (se også under 2.1. ”Læringsmiljø og 
relevans”). 

 Instituttet har gjennomført en «Dag for spansk» i samarbeid med Spanias ambassade. 

 instituttets fellesadministrasjon og forskningsledelse har besøkt Universitet i Oxford, blant 
annet TORCH, de humanistiske fagenes senter for tverrfaglig samarbeid og 
kunnskapsutveksling. 

En helthetlig personalpolitikk 
 
Instituttet fortsatte i 2019 sitt fokus på å samle alle ansatte med et ønske om å øke 
fellesskapsfølelsen. 8. januar ble det gjennomført et instituttseminar med tema «Det globale ILOS». 
Rektor Svein Stølen var blant innlederne, mens alle ansatte deltok i faglige diskusjoner og sosiale 
aktiviteter på tvers av fagmiljøene. 
 
Instituttet videreførte i 2019 mange tiltak fra 2018. Blant annet ble ordningen med midler til 
fagmiljøene videreført. Flere fagmiljøer brukte midlene til strategiske fagseminarer. Styret evaluerte 
høsten 2019 ordningen som positiv.  
 
Også ordningen med utviklingsmidler til ansatte i lektorløpet ble videreført, og utvidet slik at alle FVA 
med undervisningsplikt kan søke strategiske utdanningsmidler.  
 
Instituttet har utarbeidet en liten brosjyre ”Formidling – en håndsrekning” som ble utlevert til alle 
FVA.  
 



ILOS’ årsrapport 2019 
 
 

4 

 

Instituttet har utarbeidet en informasjonspakke til alle fagansvarlige om blant annet instituttets 
beslutningsstruktur. Det ble også avholdt to møter mellom instituttledelse og fagansvarlige. 
 
Instituttet lanserte et forenklet skjema for bokføringen av arbeidspliktregnskapet for vitenskapelig 
ansatte. Enkelte satser ble i den forbindelse endret litt, slik det er mulig innen gjeldende avtaler.  
Av andre tiltak kan vi nevne Shut Up and Write der ansatte møtes til felles (men individuell) skrive-
innsats i noen timer. Tiltaket har skjedd i samarbeid med IAKH. 
 
Det ble gjennomført to seminarer for instituttets administrativt ansatte. Instituttets 
fellesadministrasjon besøkte Universitet i Oxford for å lære mer om administrasjon og spesielt om 
forskningsadministrasjon. Studieadministrasjonen hadde et internseminar på Holmen Fjordhotell. 

Virksomhetsovergripende tiltak 
Vernerunde ble gjennomført på ILOS våren 2019.  
 
ILOS’ aktivitet 8.3: Innsats for Senter for fremragende forskning (SFF) og Senter for fremragende 
utdanning (SFU) 
Resultater 2019: 

 Instituttet har kritisk vurdert instituttets mest aktuelle miljøer til status som SFF og mulige 
konkurransedyktige søknadsinitiativer har søkt om støtte fra fakultetet for å utarbeide 
søknader til neste SFF-utlysning (forventet 2020). Instituttet har utredet muligheten for å 
arbeide frem en sterk søknad.   

 Instituttets holder fortsatt på med å bygge opp en portefølje av sterke utdanningsprosjekter 
som på sikt skal sette utvalgte miljøer (alene eller i samarbeid med andre) i stand til å nå opp 
i konkurransen om status som SFU. 

Menneskene på ILOS 
 
ILOS hadde i 2019 125 årsverk, av disse var 60 % kvinner. Det samlede antall årsverk omfatter både 
faste og midlertidig ansatte, men ikke timelærere og vitenskapelige assistenter. I den vitenskapelige 
staben finner vi den største andelen kvinner blant stipendiatene (71 %), mens begge våre dosenter er 
menn. Det var i 2019 30 årsverk professorer, av disse er 39 % kvinner. Blant førsteamanuensene (23 
årsverk), var 52 % kvinner. I administrasjonen (18 årsverk) var det i 2019 en stor overvekt kvinner: 
85 %. 
 
Instituttet har i flere år vært inne i en periode med mange nytilsatte fast vitenskapelig ansatte, men i 
2019 var det ingen nytilsatte i faste stillinger. 
 
Geir Flikke fikk opprykk til professor i russisk, Kristin Bech fikk opprykk til professor i engelsk språk og 
Randall J. Stephens fikk opprykk til professor i amerikanske og britiske studier.  
 
Det ble tilsatt tre nye administrativt ansatte, som erstatning for andre som sluttet ved UiO: en 
studiekonsulent, ny rådgiver for ledelsen, og en ph.d.- og forskningsrådgiver.  
  
I 2019 var det tre professorer som gikk av med pensjon: 

 Antin Fougner Rydning, professor i i fransk språk 

 Marianne Hobæk Haff, professor i fransk språk 

 Jan Ivar Bjørnflaten, professor i russisk språk  
 
Tore Rem, professor i engelsk litteratur, ble ansatt som direktør for UiO-Norden-satsningen. Han fikk 
permisjon fra sin stilling på instituttet i fire år.   
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Instituttstyret 
Instituttstyret hadde sju møter i 2019, der det ble behandlet 22 vedtakssaker. Mesteparten av 
styresakene omhandlet instituttets økonomi, slik som regnskapsrapporter og budsjett. Instituttstyret 
behandlet ansettelsene av 1 stilling som førsteamanuensis i spansk litteratur og kultur, 1 
førsteamanuensis i spansk språk og samt en stilling som lektorvikar i fransk litteratur. 
 
Instituttstyret har også evaluert ordningen med midler til fagmiljøene, samt til strategiske 
utdanningstiltak.  
 

Priser og utmerkelser 
Karin Kukkonen, professor i allmenn litteraturvitenskap, fikk tildelt UiOs nyopprettede pris for yngre 
forskere.  
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Vedlegg  
I dette vedlegget presenterer vi kort de tiltakene fra årsplanen 2019 som av ulike grunner ikke ble 
gjennomført. De presenteres i samme oppsett som årsplanen, med den direkte ordlyden for 
milepæler for gjennomføring i 2019 gjengitt under hver relevant aktivitet, fulgt av korte forklaringer. 
 

1. Fremragende utdanning og læringsmiljø 
ILOS’ aktivitet 1.1: Integrering og oppfølging av førsteårsstudenter 

 Instituttet har vurdert muligheten for å innføre ForVei, blant annet med utgangpunkt i ILNs 
erfaringer høsten 2018.  
Tiltaket  ble ikke gjennomført på grunn av varslede økonomiske innstramminger som vil 
ramme et slikt kostbart tiltak hardt. Det vil også ta noe mer tid før ILNs erfaringer med 
ordningen slik den eventuelt gir utslag på gjennomføringen, vil være klar.  

 

 Instituttet har forberedt en organisering av språktandemer rettet mot innreisende studenter 
og morsmålsbrukere.  
Tiltaket ble ikke prioritert, særlig fordi det er vanskelig å kombinere med ulike tiltak på 
fakultetsnivå. 

 
 
ILOS’ aktivitet 2.1: Læringsmiljø og relevans 

 Instituttet har kartlagt muligheten for å få flere avtaler om utenlandsopphold for studenter 
på engelsk bachelor og for studenter på fransk bachelor.  
Tiltaket ble nedprioritert, for engelsk sitt vedkommende blant annet som følge av usikkerhet 
om hva som skjer etter Brexit. Instituttet har en god avtale med Det norske studiesenteret 
ved Universitetet i York og mange relevante Erasmus-avtaler i Frankrike. Fagmiljøet for fransk 
arrangerte studietur til Frankrike. 

2. Grensesprengende forskning 
ILOS aktivitet 3.1: Forskningsrådets tematiske programmer 

 Flere av instituttets ansatte deltar i programråd og som evaluatorer, nasjonalt og 
internasjonalt.  
Tiltaket ble nedprioritert  på grunn av mye annen tidskrevende aktivitet for forsknings-
ledelsen.  

 

3. Ta kunnskap i bruk 
ILOS aktivitet 5.1: Samfunnskontakt   

 Instituttet har undersøkt og eventuelt utprøvd en noe-for-noe ordning med representanter 
fra relevante bransjer: Inviterte representanter orienterer studentene om arbeidslivet sitt og 
presenterer en oppgave som trenger løsningsforslag. Studentene kan jobbe med oppgaven 
som bacheloroppgave. Ordningen prøves ut på studieretninger med bacheloroppgaveemner: 
allmenn litteraturvitenskap, russisk og tysk. Karrieresenteret involveres.  
Tiltaket ble erstattet med opprettelsen av praksiskemner. 
 

 Instituttet har tatt kontakt med minst én frivillig organisasjon med henblikk på samarbeid.  
Tiltaket er foreløpig ikke gjennomført, særlig fordi valg av organisasjon reiser mange 
kompliserte spørsmål om instituttets uavhengighet. 

Virksomhetsovergripende tiltak 
ILOS’ aktivitet 8.1: Digitale ressurser 
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• Instituttet har avsluttet kartlegging av instituttets og fagenes digitale infrastruktur og 
foreslått tiltak i drift av denne. 
Denne aktiviteten viste seg uventet vanskelig å gjennomføre, noe som gir grunn til bekymring 
fordi digital infrastruktur blir stadig mer kostbar for instituttet.  

 
ILOS’ aktivitet 8.2: Internasjonalisering gjennom The Guild 

 Instituttet har kartlagt eksisterende samarbeid med partnere ved The Guild-universiteter.   

 Instituttet har systematisk orientert seg i forskning og studier innen våre fag ved The Guild-
universiteter. 
Instituttet nedprioriterte denne aktiviteten på grunn av hva instituttet oppfattet som UiOs 
noe endrede policy på feltet.  

 


