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Engangsutgifter oppstart  

 Totalt  Per fakultet 

Rekruttering  

Film, skriftlig promoteringsmateriale 

Film: ca 50 - 60 000 

100.000 50.000 

Opplæring mentorer  

Felles seminar 

30.000 15.000 

 

Fysisk areal/læringslab  

Ombygging, møbler, IT-utstyr 

250.000  125 000 

 

Sum 380.000 190.000 

 



Drift av programmet (årlige utgifter)          

Mentorer  

(årlige samlinger) 

 

30.000 15.000 

Programseminarer (studiestart) 

1500 pr person x 20 studenter + ca 4 ansatte + 

buss  - ca 20 000 

40.000 20.000 

Eksterne foredragsholdere til HN emner 

(to emner i året) 

60.000 30.000 

Tverrfaglige semestervise samlinger 

Mat til ettermiddagssamling + samling med 

overnatting. 

ca 2000 pr person x 20 studenter + 4 ansatte  

50.000 25.000 

Diverse  50.000 25.000 

Totalt  230.000 115.000 

Dette budsjettet må revideres av Styringsgruppen i lys av deltakende enheter, antall studenter i ulike kull, emnetilbud og studienivå.  

Ved slik revidering bør det tas inn støtte til tiltak i regi av studentforening. 

 

MN-fakultetet har for 2019/2020 stilt lokale til rådighet for studentene (NHA rom 120), og gjorde sommeren innkjøp av «rekvisita» (krus etc. på IKEA) til 

dette.  

 

Utdypende kommentarer: 

*EMNE: 

HF og MN har for programmet slik det fremstår i dag, delt selve det faglige emneansvaret seg imellom, ressurser til undervisning og studiepoengsinntekter 

avklares underveis. HON1000 gis 2019/2020 i rom 126 i NHA. (Følgelig: for studieåret 2019/2020 dekkes ev. internhusleieutgifter av MN.) 

 

*STUDIEPLASSER kommer i tillegg 

(Ved MN får programeierenhetene nå tilleggsmidler i basis for de programstudenter de skal følge opp.) 

 

MN har i tillegg gitt midler til programleders hjemmeinstitutt tilsvarende en førsteam.stilling for 3 år. 

MN har internt pr. i dag ikke videreført til enhetene gradproduksjonsmidler, det er derfor ennå ikke avklart hvordan dette skal gjøres for kommende 

bachelorkandidater fra honoursprogrammet. 

 



Studietilbudet har så langt ikke vært gitt midler fra UiO sentralt. UiO har i sitt innspill til statsbudsjettet for 2021 bedt om penger til bl.a. honours, jf f.eks. 

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/10/uio-vil-ha-millionar-til-honours-programmet-og-

liv.html?fbclid=IwAR3fwuhRLnWMzy_4owg_aY2rfbHH5Wyg849KZm9Ch3eRKc2BqyinamtXP0c 

På forespørsmål om grunnlaget for dette var svaret at det ikke forelå noen konkrete planer, men det vil bli vurdert dersom det kommer noen midler. 

(Eventuelle nye studieplasser vil bli diskutert med ledelsen og dekanene.) 

 

MN har fremmet behov for lokaler i fysisk nærhet til Link. Behovet må konkretiseres så snart planene for utvikling av studiet kan konkretiseres. 

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/10/uio-vil-ha-millionar-til-honours-programmet-og-liv.html?fbclid=IwAR3fwuhRLnWMzy_4owg_aY2rfbHH5Wyg849KZm9Ch3eRKc2BqyinamtXP0c
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/10/uio-vil-ha-millionar-til-honours-programmet-og-liv.html?fbclid=IwAR3fwuhRLnWMzy_4owg_aY2rfbHH5Wyg849KZm9Ch3eRKc2BqyinamtXP0c

