
Ins�u�rådet 19.10.2016 - Sak 4 – Prioritering av vitskaplege s�llingar ved ins�tu�et 

Bakgrunn:

Vi er i brev av 15.09.2016 (2015/4965) bedt om å gi «en begrunnet prioritering av hvilke s!llinger 

som bør lyses ut i slu%en av 2016». I samme brev informeres vi om at det legges opp !l at halvparten 

av s!llingene som ble ledig i 2016 og 75 % av de som blir ledige i 2017 vil kunne lyses ut. For IF vil det 

utgjøre 2,75 s!llinger. Vi hadde også en s!lling som ble vakant før 2016 (arabisk) men det er ikke 

kommet signaler om hvordan disse s!llingene skal telles. Vi kan altså regne med å få lyse ut minst tre 

s!llinger i desember. I !llegg !l de%e kan det komme noen s!llinger dersom fakultetet får styrket sin 

basisbevilgning. De%e avgjøres av universitetsstyre i oktober. På bakgrunn av ins!tu%enes 

prioriteringer vil fakultetsstyret 6.12.16 ta s!lling !l hvilke s!llinger som vil bli utlyst og utlysning kan 

gjøres umiddelbart e%er de%e med tanke på en snarlig !ltredelse. Vi bør derfor snarest gå i gang med

å skrive utlysningstekster. Slik ins!tu%leder ser det bør utlysningstekstene i stor grad åpne for 

undervisning på tvers av disipliner selv om s!llingene utlyses i én forskningsdisiplin.

Ins!tu%rådet hadde i møte 8.6.2016 hvor vi diskuterte innspill !l IF si% budsje%brev og på bakgrunn 

av de%e ble følgende s!llinger prioritert for gjenanse%else:

1. La!namerikansk kulturkunnskap

2. Fransk li%eraturvitenskap

3. Spansk fagdidak!kk (ersta%er s!lling i spansk språk)

Følgende s!llinger ble prioritert dersom vi fikk s!llinger utenfor rammen:

1. Universitetslektor (100 %) i fagdidak!kk i engelsk kny%et !l Lektorprogrammet og PPU

2. Universitetslektor i japansk språk (100 %) 

3. Førsteamanuensis i tysk språk

Videre meldte vi inn følgende behov på lengre sikt og e%er at HF2018 er klart:

4. Professor/førsteamanuensiss!lling i arabisk språk/kultur/li%eratur

5. Professor/førsteamanuensis i russisk språk.

Vi foreslår med de%e å oppre%holde den samme prioriteringen og spille inn de seks første s!llingene 

!l fakultetet.

Kommentarer fra ins!tu%leder:

I utlysningstekstene må vi være tydelige på at de som blir !lsa% må kunne undervise i andre 

disipliner/områder. F.eks. må s!llingen i la!namerikansk kulturkunnskap også kunne undervise i 

spansk historie og kulturkunnskap. Det er også et mål å få redusert midler!dige anse%elser og 

dersom vi får !lsa% en fagdidak!ker i spansk vil franskfaget få økt sin ressurs med 50 % og den 20 % 

midler!dige s!llingen i fransk kulturkunnskap forutse%es derved avviklet når perioden er over. 

Fagdidak!kerne i fransk og spansk må kunne påta seg undervisning i andre disipliner dersom/når de 

har kapasitet !l det. 

Framlegg til vedtak: Instituttrådet tilrår ei prioritering av tilsetjing i vitskaplege stillingar i 
tråd med det rangerte framlegget frå instituttleiinga. Instituttleiinga får fullmakt til å 
grunngje prioriteringane og gjere ferdig brevet.


