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Anmodning om kompensasjon for bortfall av studiepoengsinntekter for examen philosophicum 

Gjennom 2016 og 2017 har Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell for høyere utdanning og med 
det UiOs interne finansieringsmodell blitt endret. Slik HF ser det er mer fokus på gjennomstrømming 
gjennom innføringen av et insentivelement for ferdige kandidater positivt. Endringene skaper imidlertid en 
utilsiktet konsekvens, nemlig en redusert finansiering av et felles obligatorisk emne i alle UiOs grader, 
examen philosophicum. 

For å finansiere det nye kandidatelementet i finansieringsmodellen flyttet Kunnskapsdepartementet midler 
fra studiepoengsindikatoren til de nye og endrede indikatorene på studiesiden. Primært til 
kandidatelementet og sekundært til det utvidete utvekslingsinsentivet. Dette slik at den totale styrken på 
insentivene forble uendret. UiO fulgte i fordelingen for 2018 opp dette ved å innføre grader som 
insentivelement, samt å justere ned satsene for avlagte studiepoeng. 

Både størrelsesmessig og derfor også organisatorisk skiller examen philosophicum seg fra alle andre emner 
på UiO. Det er IFIKK som tilbyr examen philosophicum til UiOs studenter, mens overordnede vedtak om det 
faglige innholdet fattes av UiO sentralt. IFIKKs fokus på studiekvalitet ved examen philosophicum har de 
senere årene gitt en god vekst i avlagte studiepoeng og ført til mindre frafall. Selvstudiumsvarianten har de 
siste årene redusert strykprosenten med opp mot 10 prosentpoeng (til noe over 30%), mens 
seminarvarianten nå ligger stabilt på 5%. For å oppnå dette bruker IFIKK i dag betydelig større ressurser enn 
minimumsstandarden for et emne normert til 10 studiepoeng.  I 2017 ble det avlagt 511 60-poengsenheter 
ved examen philosophicum, rundt 2,8% av alle avlagte studiepoeng ved UiO, en økning fra 499 60-
poengsenheter i 2016. 

Examen philosophicum er, som alle lavere grads emner ved HF, finansiert i KDs laveste kategori F. Etter 
innføringen av ny modell sank satsen for avlagte studiepoeng i kategori F med omlag 14%, en betydelig 
endring av finansieringen. Selv om reduksjonen i studiepoengsinntekter gjelder alle fag og emner, rammer 
endringen examen philosophicum sterkere. For øvrige fag gjelder det at det i langt større grad er samsvar 
mellom emnets eier og programmets eier. Eierinstituttet kan dermed hente inn inntektsbortfallet gjennom 
gradselementet. IFIKK, som er eierinstitutt for examen philosophicum, vil derimot kun få uttelling for 
grader avlagt ved instituttets studieprogram, og ingen uttelling for den store majoriteten av grader ved 
UiO, der examen philosophicum inngår som et obligatorisk element.  
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I beregning av effekten av omleggingen til ny finansieringsmodell har vi benyttet treårige snitt som 
underlag for avlagte grader og studiepoeng, da disse samsvarer med UiOs modell. Den følgende tabellen gir 
da en oppsummering av beregningene. 

Tabellen under viser resultatet for hele HF:  

  
Treårig 
snitt* 

Sats 
2017 Sats 2018 Sum 2017 Sum 2018 Differanse 

Studiepoeng kategori F 3 288 21 781 18 766 71 615 928 61 702 608 -9 913 320 

Grader lavere grad (F) 517 0 14 075 0 7 276 775 7 276 775 

Sum       71 615 928 68 979 383 -2 636 545 
*2014-16 for grader, 2015-17 for poeng 

Som tabellen viser gir innføringen av kandidatelementet, hvis vi holder de øvrige parameterne fast, en 
umiddelbar reduksjon i tildelingen til HF på 2,6 millioner kroner.  

Tabellen nedenfor viser de samme beregningene for examen philosophicum. Reduksjonen for examen 
philosophicum blir på ca. 1,4 millioner kroner fra 2017 til 2018, dette til tross for en økning på 12 avlagte 
60-poengsenheter i 2017. 

  
Treårig 
snitt* 

Sats 
2017 Sats 2018 Sum 2017 Sum 2018 Differanse 

Studiepoeng kategori F 477 21 781 18 766 10 388 303 8 950 319 -1 437 984 

Grader lavere grad (F) 0 0 14 075 0 0 0 

Sum       10 388 303 8 950 319 -1 437 984 
*2015-17 

 Examen philosophicum er et obligatorisk element i alle programmer ved UiO. Skal vi styrke satsingen på 
avlagte grader og gjennomføring bør ikke dette emnet svekkes ressursmessig, men styrkes. Fakultetsstyret 
ved Det humanistiske fakultet ber dermed om at UiO på varig basis kompenserer examen philosophicum 
for nedgangen i inntekter som innføringen av gradselementet har medført. 

 
Med hilsen 
 

 Arne Bugge Amundsen 
 Dekan Monica bakken 

  Fakultetsdirektør


