


Honours-programmet (bachelor)

• For deg som er faglig ambisiøs
• Kombinerer faglig dybde med tverrfaglig kompetanse
• Du møter fremragende forskere, undervisere og studenter
• Da tar en bachelor i realfag (Fysikk og astronomi eller 

Matematikk med informatikk) eller humaniora (Lingvistikk, 
Filosofi, eller Musikkvitenskap), 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



Hva er et honours-program?

• Modell utviklet i USA og Nederland
• De mest kompetitive studiene i Nederland!
• Vår modell er basert på den Nederlandske

• Tilbud til de meste ambisiøse studentene
• Tilbyr tett oppfølging og varierte arbeidsformer

• Realfag: For deg som er flink i matematikk og realfag, 
men ikke vet akkurat hvilket fag du aller helst vil ta



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)
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Du blir en del av
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samlinger, lokaler
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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, 
Filosofi, eller 
Musikk-
vitenskap

Realfag 
Bachelor i 
Fysikk og 
astronomi, 
eller 
Matematikk 
med 
informatikk

Du velger:

eller
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Et tema belyses med 
TED-talks og 
diskusjoner

Tverrfaglige metoder og 
data science i team

Et tverrfaglig prosjekt 
fra forskning eller 

næringsliv

Tema 2019: Kunstig intelligens (AI)
• Temaet belyses av våre fremste forskere 

og innovatører
• Vi belyser matematiske, biologiske, etiske, 

juridiske, humanistiske og filosofiske 
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)



Delta i forskning og innovasjon 
under studiet
Som honours-
student kan du delta 
i forskning allerede 
på bachelor-graden
- Internships
- Sommer-stipend
- Student-forskning



Utveksling

• Det er gode muligheter for utveksling i femte semester

• Honours-emnene legger til rette for utveksling

• UiO har avtaler om internship i Washing D.C. i femte semester 
ved American University

• UiO deltar i en europeisk allianse med 6 andre universiteter i 
Europa med mulighet for utveksling (King’s College (London), 
Humboldt University (Berlin), Diderot University (Paris), 
University of Lisbon, Årshus Universitet, og University of Louvain 
(Belgia).



Hva blir jeg med en honours-grad?

• Du fortsetter med en Master-grad
• Du får personlig veiledning fra en faglig mentor
• Du kvalifiserer til den master-graden du ønsker 

deg – dette sikres i samarbeid med mentoren

• Du vil ha en svært ettertraktet kompetanse for 
forskning, innovasjon og næringsliv
• Fremtidens utfordringer krever faglig dybde og 

tverrfaglig kompetanse!



Hvordan søker du på honours-
programmet?
Du søker gjennom samordnet opptak

Det er kun 10 studenter i realfag og 10 studenter i 
humaniora som tas opp i 2019

Vi forventer at Honours-programmet vil være av 
UiOs mest ettertraktede studier som krever en høy 
poengsum for opptak!

uio.no/honours
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