
Honours-programmet ved UiO – grunnleggende prinsipper for utvikling 
Da det første kullet med bachelor-studenter på honours-programmet ved UiO startet høsten 
2019 lå det en lengre prosess bak opprettelsen av programmet. Denne prosessen hadde et 
bredt fundament i organisasjonen og utviklet et konsept gjennom konsensus som det var 
bred støtte for. Konseptet var inspirert av andre modeller for honours-programmer, spesielt 
i Nederland, men har blitt utviklet i tråd med de verdier og ønsker som UiO har som 
institusjon. Ved en videreutvikling av programmet er det viktig at disse prinsippene 
videreføres på en måte som ivaretar konseptet, studentene ved programmet og den 
merkevaren Honours-programmet vil være for UiO. 
 

Prinsipper for programmet 
Honours-programmet ble bygget rundt tre grunnleggende prinsipper og to utvidede 
prinsipper: Autonomi, utfordring og mestring og tilhørighet, samt tverrfaglighet og kvalitet. 
Prinsippene har bred pedagogisk forankring og er basert på erfaringer fra andre honours-
programmer internasjonalt1–3.  
 

Autonomi 
Programmet skal bygge opp under og utvikle studentenes autonomi ved å åpne for større 
frihet i valg og sammensetning av grad og samtidig tilby kyndig veiledning og mentorering 
for studentene slik at de kan utvikle seg faglig og profesjonelt. I bachelor-programmet får 
studentene større muligheter til å kunne komponere et individuelt tilpasset studieløp og 
studentene får veiledning av en kyndig mentor og studieadministrasjon. 
 

Utfordring og mestring 
Programmet retter seg mot svært motiverte og talentfulle studenter som ønsker ekstra 
faglige utfordringer. Studentene oppfordres til å velge utfordrende studieløp, å delta i 
ekstrafaglige aktiviteter, og å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter tidlig i studieløpet. 
Studentene kan også veiledes til å ta ekstra emner som passer inn i deres overordnede 
studieplan. Dette gjøres under veiledning av mentorer for å sikre at utfordringene tilpasses 
studentene. I bachelor-programmet tar studentene minst 5 ECTS ekstra per semester i form 
av tverrfaglige honours-emner. 
 

Tilhørighet 
Programmet legger vekt på å bygge opp et godt læringsmiljø og tilhørighet blant honours-
studentene. Spesielt legges det vekt på å bygge en kull-følelse blant studentene. Dette er 
viktig for at de skal lykkes i studiene og for å skape en solid, trygg faglig-sosial basis som er 
nødvendig for at programmet og studentene skal lykkes med sine tverrfaglige ambisjoner. 
Det vil være ekstra utfordringer ved det å være honours-student og det er derfor viktig med 
ekstra tilrettelegging og støtte til studentene.  
 

Tverrfaglighet 
Bachelor-programmet har vektlagt et tverrfaglig fokus basert på faglig dybde. Studentene 
skal lære å se sitt eget fag i et nytt perspektiv gjennom å vekselvirke med andre fagdisipliner 
samt å få dypere innsikt i egne og andre fagdisipliners grunnleggende metoder og 
tilnærminger. Programmet retter seg mot studenter som ønsker større bredde enn de 
ordinære studieprogrammene. 



Kvalitet 
Programmet retter som mot ambisiøse og talentfulle studenter som ønsker ekstra 
utfordringer støttet av ekstra veiledning. For at dette skal lykkes over tid er det viktig at 
programmet holder høy faglig standard og høy inntakskvalitet. 

 

Faglig ledelse av honours-satsningen ved UiO 
Det bør utvikles et sentralt organ som er ansvarlig for koordinering og oppfølging av 
honours-satsingen ved UiO, som kan utvikle honours-pedagogikk og prinsipper, og som kan 
gi synergi mellom forskjellige honours-programmer. Det bør utvikles retningslinjer for 
utvidelser som gir alle lik mulighet til å kunne utvikle programmer gitt av klare kriterier. 

 

Forslag til struktur for honours-programmer ved UiO 

Honours-programmet 
Det forslås at UiO har ett sentralt styrt honours-program – Honours-programmet – som har 
ett bachelor-program og ett master-program. Dette er UiOs flaggskipsprogram. Honours-
bachelor-programmet foreslås utvidet med et master-program når det første kullet fra 
bachelor-programmet har fullført fra høsten 2022. 

Honours-sertifikater 
Det kan i tillegg åpnes for honours-sertifikat-programmer på master-nivå. Dette er mer 
avgrensede programmer som er bygget på de samme grunnleggende prinsippene, men som 
kan være tilknyttet satsinger eller bestemte miljøer. Et honours-sertifikat er et 
tilleggsprogram på 20ECTS som master-studenter kan ta i tillegg til et vanlig master-program 
innenfor rammen av en to-årig master. Sertifikatet er kun tilgjengelig for studenter som 
følger normal studieprogresjon. Sertifikatene vil kreve særskilt opptak og skal være selektive 
programmer. Undervisningen i emnene i sertifikat-programmene bør legge vekt på de 
samme prinsippene som for honours-programmene. Miljøer som ønsker å utvikle et 
honours-sertifikat-program må kunne dokumentere tilstrekkelig inntakskvalitet og at miljøet 
som programmet bygger på har en varighet som gjør det mulig å utvikle et honours-
sertifikat-program over tid. 


