
Utredning av honours degree-program. Hva arbeidsgruppen har diskutert på 1. møte: 

UiB-ledelsen ønsker å opprette et honours degree-program ved UiB, tilsvarende det som er opprettet 
ved UiO https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/ 

 

1. To hovedmodeller: Honours degree eller forskerlinje 
- Arbeidsgruppen oppfatter utdanningene på HF og MN som «forskerlinjer» med 

bachelor- og masteroppgaver. Forskerlinjer er mer interessant for 
profesjonsstudiene (juss, medisin). 

- Forskerlinje på bachelor kan være en type fast track hvor studenten kan ta emner på 
masternivå i tillegg til bachelorgradens studiepoeng. 
 

2. Honours program – ulike modeller 
- UiO: 210 sp på 3 år. Bachelorgrad 180 sp + 30 sp honours emner (5 per semester). 

Emnene er et spesielt utarbeidet tverrfaglig undervisningstilbud.  
I tilbudet inngår det mer faglig tilrettelegging med mentorteam, arbeidsfelleskap i 
kullet, tilbud om relevant praksis m.m. Honours tilbudet må være faglig godt 
forankret. 

- En modell fra Nederland (Amsterdam) er at emnene er åpne for alle. For å oppnå en 
honours degree, må studentene ha tatt ett visst antall av disse emnene og ha 
oppnådd et særlig godt resultat. 

- Bør honours emnene være tverrfaglige eller heller en faglig fordypning? 
- Fast track: tilrettelegge for at spesielt talentfulle studenter kan gjennomføre 

studieløpet på kortere tid, for eksempel ved at de mot slutten av bachelorgraden får 
tilbud om å ta emner på masternivå, og mot slutten av masterdelen får tilbud om å 
delta i opplæringsdelen til forskerutdanningen. 
 

3. Identifisere talentene 
- Positivt dersom vi kan gi et tilbud til de som er spesielt motiverte og talentfulle, men 

når og hvordan identifisere dem? 
- Ved UiO søker man til honours program gjennom Samordna Opptak. Men det bør 

være spesielle opptakskrav. 
- Evt identifisere talentene etter fullført 1. år på bachelorstudiet. Motivasjon, talent og 

prestasjon i første studieår kan telle inn i opptaksgrunnlaget. 
 

4. Viktig 
- Tilbudet bør følges av et nytt faglig innhold. Viktig at det ikke bare er en ny 

fremstilling av et tilbud vi allerede har.  
- Hva skal studentene få ut av å delta i et slikt program. Forskerkarriere og/eller økt 

arbeidslivsrelevans? 
- Prinsipielt: Ønsker vi å differensiere i studentmassen? Hvis ikke, er åpne honours-

emner en mulighet hvor honours-graden oppnås ved spesielt godt gjennomføring. 
- Finansiering: UiO søkte om ekstra midler til satsingen, men fikk ingenting. 
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