


Honours-programmet (bachelor)

• For deg som er faglig ambisiøs

• Kombinerer faglig dybde med tverrfaglig kompetanse

• Du møter fremragende forskere, undervisere og studenter

• Da kombinerer en bachelor i disiplinfag med et honours-
tillegg

• Du får ekstra oppfølging – en personlig mentor

• Du vil arbeide med tverrfaglige prosjekter

• Vekt på digital kompetanse

• Relevans for forskning og næringsliv

• Du kan delta i forskning tidlig i studiet



Programmet er basert på behovene 
til de mest talentfulle og motiverte 
studentene

“Gifted learners are significantly more likely to prefer 
independent study, independent projects and self-instructional 

materials to all other forms of instructional delivery.”
Wolfensberger, Teaching for Excellence, 2012

• Autonomi

• Mestring og utfordring

• Tilhørighet

(Self-determination theory, 
Deci & Ryan, 2017)

Du kan selv bygge
ditt eget

studieprogram –
sammen med en

faglig mentor



Programmet er basert på behovene 
til de mest talentfulle og motiverte 
studentene

“Gifted learners are significantly more likely to prefer 
independent study, independent projects and self-instructional 

materials to all other forms of instructional delivery.”
Wolfensberger, Teaching for Excellence, 2012

• Autonomi

• Mestring og utfordring

• Tilhørighet

(Self-determination theory, 
Deci & Ryan, 2017)

Du følger et vanlig
studieprogram, men 

har ekstra
progresjon og ekstra
fag – du lærer mer



Programmet er basert på behovene 
til de mest talentfulle og motiverte 
studentene

“Gifted learners are significantly more likely to prefer 
independent study, independent projects and self-instructional 

materials to all other forms of instructional delivery.”
Wolfensberger, Teaching for Excellence, 2012

• Autonomi

• Mestring og utfordring

• Tilhørighet

(Self-determination theory, 
Deci & Ryan, 2017)

Du blir en del av
honours-studentene

med egne
samlinger, lokaler

og mentorer



Oppbygning av programmet i dag
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a Årets tema: Kunstig 
intelligens (AI) belyses med 
TED-talks og diskusjoner

Tverrfaglige metoder, 
digitale ferdigheter og data 
science 

Et tverrfaglig prosjekt om 
AI fra forskning eller 
næringsliv

Humaniora 

Bachelor i 
lingvistikk

Bachelor i filosofi

Bachelor i 
musikkvitenskap

Realfag

Bachelor i fysikk 
og astronomi, 

Bachelor i  
matematikk med 
informatikk

Du velger mellom studieretningene:
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Et tverrfaglig prosjekt om 
AI fra forskning eller 
næringsliv

Humaniora 

Lingvistikk

Filosofi

Musikkviten
skap

Realfag

fysikk og 
astronomi, 

Matematikk 
med 
informatikk

Du velger mellom studieretningene:

Samfunns-
vitenskap

Retning 1

Retning 2

Retning 3



Utvikling av emner
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Du velger mellom studieretningene:
Tema 2019: Kunstig intelligens (AI)
• Temaet belyses av våre fremste forskere 

og innovatører
• Vi belyser realfaglige, juridiske, 

humanistiske og samfunnsvitenskapelige 
aspekter gjennom foredrag og diskusjoner 
(første år)

• Du lærer relevante metoder og ferdigheter
(andre år)

• Du arbeider i tverrfaglige team på 
prosjekter om AI fra forskning, næringsliv, 
forvaltning og organisasjoner (tredje år)
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Du velger mellom studieretningene:
HON2100: Metoder
HON2120 Innføring i tverrfaglige metoder
Case, intervjuer, kvalitatitive metoder
HON2110: Innføring i algoritmisk tenkning
Programmering/algoritmisk tenkning

HON2200: Data-drevne prosjekter
Tverrfaglige prosjekter
Tverrfaglige team arbeider med en sekvens 
realistiske problemstillinger

Utvikles av HF/MN
Kan baseres på eksisterende emner
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Utvikles av MN – utvikling starter V2020
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Du velger mellom studieretningene:
HON3000: Prosjektoppgave
Prosjektoppgave for tverrfaglige team
Innledende samling, valg av tema, 
vitenskapelig og prosjektarbeidsmetoder

HON3000: Prosjektoppgave
Prosjektoppgave for tverrfaglige team
Gjennomføring av prosjektoppgaver



Ressurser

• Mentorer:
• Hver student bør ha minst 3 timer med mentor per 

semester

• Emner

• Driftskostander



Ressurser i emner

3
. å

r
2

. å
r

1
. å

r

Faglig dybde Tverrfaglig bredde

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 5 sp.

P
ro

sj
ek

t
M

et
o

d
e

Te
m

a Årets tema: Kunstig 
intelligens (AI) belyses med 
TED-talks og diskusjoner

Tverrfaglige metoder, 
digitale ferdigheter og data 
science 

Et tverrfaglig prosjekt om 
AI fra forskning eller 
næringsliv

Humaniora 

Bachelor i 
lingvistikk

Bachelor i filosofi

Bachelor i 
musikkvitenskap

Realfag

Bachelor i fysikk 
og astronomi, 

Bachelor i  
matematikk med 
informatikk

Du velger mellom studieretningene:

HON1000: Drives av MN 
Undervisningsansvarlig + 2 seminarledere 
(phd/postdoc), 1h/uke

HON2110:
2h per uke

HON3000: Veiledere for student-prosjekter

HON2120:
2h per uke



Oppstartskostnader
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



Driftskostnader i dag
Totalt Per fakultet

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



uio.no/honours


