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Økonomiske konsekvenser i fordelingsmodellen for enheter på SV for å delta i Honours-programmet 

 

SV-fakultetet har fått mulighet til å delta i Honours-programmet ved UiO. Dette er et samarbeid mellom MatNat og 

HF per i dag.  

Hvis enhetene ved SV velger å delta så vil det bety at de omdisponerer noe av sin eksisterende opptaksramme til 

Honours-programmet. Dette får ingen konsekvenser for tildelingen av studieplassmidler til enhetene i SVs 

fordelingsmodell, men kan få konsekvenser for studiepoengfinansiering hvis få eller ingen honoursstudenter velger 

en enhets studieretning. 

Konsekvenser i SVs fordelingsmodell: 

1. Studieplassfinansiering 

SV-fakultetet får tildelt 210 mill. kr for studieplasser i 2020. Hvis noen av enhetene velger å delta i Honours-

programmet vil ikke dette endre seg. UiO vil ikke inndra noen av disse midlene til et sentralt program. 

Internt på SV-fakultetet så fordeles disse 210 mil. kr på opptaksrammene til enhetene1. Enhetene som velger å delta 

vil omdisponere noe av sin eksisterende opptaksramme til Honours-programmet, men vil fremdeles eie disse. 

Dermed endres ikke den totale opptaksrammen til enhetene som deltar og de får hverken mer eller mindre i 

fordelingen av studieplassmidlene.  

2. Studiepoengfinansiering 

Enhetene på SV-fakultetet får i 2020 betalt 19 968 kr per 60 studiepoeng avlagt på bacheloremner. Hvis en enhet 

velger å delta i Honours-programmet så tar de noe økonomisk risiko for å miste deler av denne inntekten. Hvis 

enheten velger å dedikere noe av opptaksrammen til Honours-programmet, men ingen studenter velger den 

retningen, så kan de potensielt tape disse 19 968 kr i året da det ikke avlegges studiepoeng på enheten.  

Men en enhet som velger å delta vil enten ta opp ekstra studenter eller erstatte de lavest kvalifiserte studentene på 

bachelorprogrammet med honoursstudenter. Så den økonomiske risikoen for en stor reduksjon i 

studiepoengfinansiering er liten. Hvis honoursstudenter velger enhetens studieretning er det dessuten sannsynlig at 

studiepoengproduksjonen vil bli større enn tidligere.  

                                                           
1 Opptaksramme multiplisert med antall år på studieprogrammet i de ulike gradene (bachelor, master, lektor og profesjon) 
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3. Kandidatfinansiering 

Enhetene på SV får betalt 15 115 kr per produserte bachelorvitnemål i 2020. Hvem som får disse for vitnemål på 

Honours-programmet er per i dag usikkert.  

 

 

 

  


