
Stillingsbehov japansk  

 

I følge NOKUT-forskriften skal det være minimum tre faste vitenskapelige stillinger 
tilknyttet bachelorstudier. HF-fakultetets langsiktige, faglige bemanningsplan for 2016 
– 2018, datert 3.3.2015, slår fast det samme. 
 

Til tross for at vi kommer høyt på statistikker over produksjon av studiepoeng og 
avlagte bachelorgrader, er vi som kjent bare to faste, vitenskapelig ansatte ved 
japanskfaget. Søkningen til faget er høy og stabil, og i inneværende studieår har vi 
vært nødt til å begrense inntaket grunnet manglende faglige ressurser. Frafallet ved 
faget er for øvrig bortimot null.  

Fra høsten 2014 ble studieplanen for japanskfaget endret. En vesentlig forutsetning for 
å kunne implementere intensjonene i den nye planen, er å gi studentene mer direkte 
oppfølging og veiledning. De nåværende ressursene er på ingen måte tilstrekkelig for å 
kunne oppfylle denne målsettingen. Vi nevner at ressursmangelen blant annet har ført 
til at vi fra inneværende semester har vært tvunget til å tilby våre studenter et 
mindreverdig tilbud i japansk konversasjon.  

Det er videre et uttalt mål, både fra instituttet og fagmiljøet, å kunne utvikle tilbud på 
masternivå. Faktisk lå dette som en forutsetning i utlysingen som førte til at 
undertegnede søkte stillingen som professor/førstemanuensis ved japanskfaget i 2012. 
I løpet av de knappe to årene som er gått siden ansettelsen, har en rekke studenter 
etterlyst tilbud om japansk på masternivå. Vi har planer for hvordan dette best bør 
skje, men med dagens bemanning kan vi vanskelig starte på et slikt arbeid.  

Det er altså et dokumentert behov for å få tilført èn fast vitenskapelig stilling til faget. 
Ideelt bør vi i tillegg ha en japansk morsmålsbruker i halv lektorstilling for å ta seg av 
den muntlige begynneropplæringen. Dersom vi ikke kan få begge ønskene oppfylt, vil 
vi prioritere en fast vitenskapelig stilling. Dette vil i det minste bidra til at japanskfaget 
kan drives i samsvar med bemanningskravene i gjeldende forskrifter og planer.  

 

Bergen, 12. mai 2015 

Harry Solvang 

Fagkoordinator japansk 

 


