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Fordeling av stipendiatstillinger 

1. Bakgrunn: 
Fakultetet har for 2022 fordelt 38 ph.d.-stipendstillinger til instituttene. Stillingene er blitt 

fordelt pro rata mellom instituttene, der størrelsen på instituttene er beregnet ut fra antall 

faste tilsatte professorer, dosenter, førsteamanuenser og førstelektorer. I denne 

fordelingen har ILOS fått 8 stipendiatstillinger. 

Kunngjøringstekstene for disse 8 stillingene skal vedtas i Tilsettingsutvalget for 

vitenskapelige stillinger (TUV) 3. desember, med søknadsfrist 28. februar. Tilsetting skal 

gjøres innen 20. mai, og stipendiatene skal ha oppstart 1. september 2021. 

I tildelingsbrevet fra fakultetet understrekes det at fakultetet ønsker «en aktiv forvaltning 

av stillingene på instituttnivå som sikrer disiplinenes rekrutteringsbehov og at 

stipendiatene ikke skal knyttes kun til enkeltforskere, men komme inn i aktive fagmiljø». 

Fakultetet påpeker også at det er viktig at utlysningene er brede nok til at de får et godt 

rekrutteringsgrunnlag.  

 

Det er et krav at instituttstyrene skal behandle modellen for den interne fordelingen av 

stipendiatstillingene. 

 

 

2. Diskusjonsgrunnlag 
Tidligere har ILOS hatt ulike modeller for fordeling av stipendiater internt på instituttet. 

Også de andre instituttene har forsøkt ulike modeller for intern fordeling. I det videre vil vi 

skjematisk skissere ulike modeller for fordeling med pro- og contra-argumenter.  
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(1) Åpen utlysning 

En helt åpen utlysning innebærer at vi ikke stiller krav utover en fullført mastergrad eller 

tilsvarende. Fordelen med dette er at det gir en mulighet for alle, spesielt for talenter i 

disipliner hvor det er få muligheter til å få knytte seg til eksternfinansierte forsknings-

prosjekter. Ulempen med helt åpne utlysninger er at det er vanskelig å sette ned komiteer 

som kan sammenligne søknadene, og det er nesten ikke mulig å få på plass 

intervjukomiteer som kan vurdere kandidatene. Vi kan heller ikke garantere 

veiledningskompetanse eller at kandidatene kommer inn i et aktivt forskningsmiljø. Da et 

annet institutt ved HF i fjor lyste ut tre stipendiatstillinger åpent (med noen 

begrensninger), mottok de 264 søknader. Dette gir en stor administrativ og faglig byrde. 

 

(2) Jevn fordeling mellom fagmiljøene 

ILOS har åtte fagmiljøer, og en modell kunne være at hvert fagmiljø fikk én stipendiat. 

Imidlertid er fagmiljøene bygget opp rundt undervisningsfag og ikke forskningsgrupper, og 

de er derfor til dels svært heterogene. Det er også stor forskjell på fagmiljøene – noen har 

mange ansatte, mens andre er langt mindre. En slik modell vil kunne oppfattes som svært 

urimelig for de store miljøene. Vi risikerer også at de minste fagmiljøene ikke vil få nok 

søkere slik at vi kan få problemer med å tilsette i alle stillingene. 

 

(3) Pro rata-fordeling mellom fagmiljøene 

Dette er den modellen fakultetet legger til grunn for den interne fordelingen av 

stipendiatstillinger mellom instituttene. En slik modell vil gi flere stipendiater til de største 

fagmiljøene, mens de minste ikke vil få i det hele tatt. Også her er det et problem at 

fagmiljøene er basert på undervisningsfag, ikke forskningsmiljøer. 

 

(4) Gi stipendiater til alle nyansatte 

Fordelen er at dette gir nyansatte i førstestillinger en flying start og en god mulighet til å 

etablere et forskningsmiljø. Ulempen er at vi ikke vil ha noen nyansatte i førstestillinger før 

søknadsfristen i 2022, så modellen er vanskelig gjennomførbar av rent praktiske årsaker.  

 

(5) Strategisk bruk av stipendiatstillinger 

Man kan kanalisere stipendiatstillinger inn mot fagområder hvor vi vet det vil være behov 

for utskiftninger de neste årene. Det er imidlertid ikke klart at det finnes veilednings-

kapasitet i disse fagene. En annen ting er at det går lang tid fra en stipendiat begynner til 

vedkommende kan regne med å nå opp i en ansettelsessak. Dermed er det vanskelig å se at 

stipendiatstillinger er strategiske med tanke på faste ansettelser – da vil heller 

postdoktorer være mer relevante.  
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(6) Knytte stipendiatstillingene til forskningsgrupper 

En modell hvor stipendiatstillingene knyttes til eksisterende forskningsgrupper vil 

imøtekomme fakultetets krav om at stipendiatene skal inn i aktive miljøer. Den vil også 

være en variant av frie utlysninger da søkerne står fritt til å knytte seg opp mot 

forskergrupper, som er mindre spesifikke i sin aktivitet enn forskerprosjekter. Dermed kan 

man fange opp talentene som ellers ville ha falt ut. Utfordringen med en slik løsning er at 

instituttet per i dag teller 14 aktive forskningsgrupper, og vi risikerer et stort administrativt 

arbeid dersom det skal nedsettes 14 ansettelseskomiteer. Det er også slik at det blir en 

tautrekking i siste instans når man skal velge åtte av de 14 potensielle kandidatene.  

 

(7) Knytte stipendiatstillingene til kommende forskningssøknader 

I 2020 ble instituttets forskere invitert til å søke om å få en stipendiat under forutsetning 

av at vedkommende skulle søke eksterne forskningsmidler; enten fra Norges forskningsråd 

eller fra EU. Hensikten med en slik modell er å stimulere de ansatte til å søke eksterne 

midler. Blant de som søkte eksterne midler, var det en søknad som fikk støtte. En slik 

modell gjør at stipendiatene brukes aktivt for å fremme FVAs karriere, og det er ingen 

garanti for at stipendiatene kommer inn i et aktivt fagmiljø. Man risikerer å ansette 

stipendiater på prosjektideer som ikke blir videreført, og som dermed også vil være faglig 

sett relativt isolert i sin ansettelsestid.  

 

(8) Forskergrupper og forskningsområder 

En siste modell kombinerer ønsket om en utlysning som tiltrekker seg de beste søkerne 

uavhengig av disiplin, samtidig som den legger til grunn en intern fordeling mellom 

disiplinene ved ILOS. En mulighet er at de åtte stipendiatstillingen fordeles på tre 

utlysninger, én i litteratur, én i språk og én i område. Søkerne må søke på en av de tre 

disiplinene samtidig som de knytter seg til en eksisterende forskergruppe. På denne måten 

kan vi tiltrekke oss dyktige talenter fra alle disipliner, samtidig som de blir en aktiv del av 

forskergruppene. Ved å dele utlysningen i tre sikrer instituttet at det kommer rekruttering 

til alle de tre disiplinene litteratur, språk og område.  

Utfordringen med en slik modell er at vi ikke er sikret at det vil komme kvalifiserte søkere 

til alle de tre disiplinene, og dermed risikerer vi å la stillinger stå ubesatt. 

 

3. Konklusjon 
Etter å ha drøftet de ulike modellene ønsker lederteamet ved ILOS å lyse ut 

stipendiatstillingene som skissert i alternativ (8). Vi mener dette vil være gunstig fordi vi 

da kan få en åpen utlysning i den forstand at vi ikke definerer klart hvilke forsknings-

områder/-prosjekter stipendiatene skal arbeide med. Samtidig ligger det en begrensning i 

at stipendiatene må knytte seg til en aktiv forskningsgruppe. Vi ser det også som gunstig at 

forskergruppene får mulighet til å knytte til seg stipendiater. Det mener vi vil stimulere til 

mer samarbeid og mer aktive forskningsmiljøer ved instituttet. Forskergruppene ved 



 

 4 

instituttet vil måtte ha konsolidert seg og sørget for å ha presentert seg med egne nettsider 

innen 5. november.  

Når det gjelder den interne fordelingen mellom miljøene, foreslår vi en pro rata-fordeling 

mellom miljøene slik at vi utlyser tre stipendiatstillinger i litteratur, tre i språk og to i 

område. 

 

4. Spørsmål til styret: 
1. Støtter styret lederteamets vurderinger i valget av modell? 

2. Ligger det nok naturlige begrensninger i en utlysningstekst hvor stipendiatene må 

knytte seg til aktive forskningsgrupper, eller risikerer vi en svært stor mengde 

søknader? 

3. Er fordelingen mellom miljøene (litteratur, språk og område) rimelig? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


