
UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Q:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2019\03.04.19\Sak 19-6 Drøftingssak honours 
degree.docx 

 

Studiestyresak: 19/6  Saksnr.: 2019/3177 

Møte: 3. april 2019                 2019/3375 
 
 
DRØFTINGSSAK – UTREDNING AV HONORS DEGREE-PROGRAM FOR HUMANIORA OG REALFAG 
VED UIB 

 
BAKGRUNN: 
Stortingsmelding 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» oppfordret 
utdanningsinstitusjonene i høyere utdanning til å utvikle tilbud «til de mest talentfulle og motiverte 
studentene» (s. 67). Den samme oppfordringen presenteres i stortingsmelding 25 (2016-2017) 
«Humaniora i Norge». I begge meldingene understrekes det at «det er et mål at alle studenter får 
anledning til å ta ut mer av sitt potensial, ikke bare de som ønsker seg videre til en forskerkarriere.» 
Meldingene peker mot to hovedmodeller for å utvikle slike tilbud; forskerlinjer som blant annet kan 
bidra til at lovende studenter kan starte en forskerutdanning tidlig, eller differensierte 
studieløp/talentprogrammer/honors degrees der særlig motiverte og talentfulle studenter kan få 
utfordringer som ligger nærmere kapasiteten til den enkelte.  
 
Ved UiO er det vedtatt oppstart av et honors degree-program høsten 2019, med én studieretning 
innen humaniora og én innen realfag. Ved UiB har ledelsen ved Det humanistiske fakultet og Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet blitt enige om å sammen utrede muligheten for denne typen 
studietilbud. Det er opprettet en arbeidsgruppe for en slik utredning.  
 
Arbeidsgruppens sammensetning 
To vitenskapelig ansatte fra hvert fakultet i tillegg til sekretærfunksjon fra studieseksjonene ved de to 
fakultetene + to studenter  
 

• Frode Ulvund (leder, HF) 
• Ole Hjortland (HF)  
• Hans Munthe-Kaas (MN) 
• Nele Meckler (MN)  
• Ingrid Solhøy (adm., MN) 
• Ranveig Lote (adm., HF) 
• Iben Alexander Nesset (student, MN) 
• Tobias Oliver Moberg Træen (student, HF) 

Arbeidsgruppens mandat 
• Utrede mulighetene for et tilbud innen humaniora og realfag til de mest talentfulle og 

motiverte studentene 
• Diskutere/utrede målgruppe og målsetting for et slikt tilbud, herunder om det skal innføres på 

BA, MA eller begge nivå. Hvilke kvalifikasjoner skal karakterisere kandidatene fra dette 
utdanningstilbudet?  

• Vurdere hvilke av de to hovedmodellene forskerlinje versus honors degree-program som er 
mest hensiktsmessig for UiB (humaniora og realfag) 

• Vurdere hvilke hovedelementer som skal inngå i et slikt tilbud, og på hvilken måte disse kan 
integreres i utdanningsløpet/-ene (studentaktiv forskning, faglig fordypning vs bredde, økt 
progresjonskrav, arbeidslivserfaring/praksis, m.m.) 



UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Q:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2019\03.04.19\Sak 19-6 Drøftingssak honours 
degree.docx 

 

• Diskutere opptaksgrunnlag. Vurdere om et slikt tilbud skal lyses ut som eget studieprogram i 
Samordna opptak, eller om opptak skal skje ved utvelgelse/kvalifisering av spesielt talentfulle 
studenter etter opptak.  

Arbeidsgruppen skal levere rapport med utredning og anbefalinger til de to fakultetene innen 1. juni 
2019. 
 
VEDLEGG: Referat fra 1. møte av arbeidsgruppen 
 
 
 
Til drøfting 
Arbeidsgruppen ønsker innspill fra fagmiljøene. Hvordan er stemningen for en eventuell oppretting av 
et honors degree-program ved MN? Ser fagmiljøene det som et interessant tilbud som MN burde ha? 
Hvilke positive eller negative ringvirkninger kan man tenke seg med et slikt tilbud? Hvilke fagmiljø vil 
eventuelt være interessert i et honors degree-program?  
 
 
 
 
 
Bergen 25. mars 2019 
MN/INSO 
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