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Vekting av studieplasser

▪ “Studieplasser” er et tall departementet fastsetter for hvor mange studenter

universitet skal ha, som fordeles på dets enkelte enhet (fakultet). 

▪ Ikke identisk med hvor mange studenter UiO eller fakultetene har. 

▪ Med hver studieplass følger det midler og Kunnskapsdepartmentet (KD) har ulike

kategorier for de ulike studieplassene. 

▪ HF sine studieplasser ligger i de tre laveste kategoriene. 

▪ HF får samme beløp for hver studieplass fra UiO, uavhengig av fag, men noen fag 

er mer ressurskrevnde enn andre.
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Vekting av studieplasser

▪ I 2009 vedtok fakultetsstyret på HF en ny fordelingsmodell for HF. 

▪ I HF sin fordelingsmodell referer ikke studieplassbegrepet til studieplasser, antall 

studenter eller opptaksramme, men er i fordelingsmodellen å betrakte som en 

«myntenhet» som skal finansiere undervisning, forskning, administrasjon og 

infrastruktur. 

▪ Fakultetsstyret har gitt verdien av en studieplass ulik vekting på forskjellige 

grupper av fag. 
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Vekting av studieplasser

▪ Årsaken til at vektingen ble til var at satsene fra KD i liten grad tok høyde for 

ulikheter i fag, men var i hovedsak basert på organisatorisk tilhørighet. 

▪ Dette kunne gjøre at kostnadskrevende fag kom under sterk press. 

▪ For å bøte på dette ble det derfor laget en intern vekting av fag på HF. 

▪ I fordelingsmodellen til HF er derfor vekting satt inn for å kompensere for fag som 

har kostandsulemper, i form av ressurser til undervisning og kostnader til utstyr. 
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Vekting av studieplasser
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Vekting av studieplasser

▪ Hvis man har en vekting på 1, får man 1 x satsen for studieplasser på HF. 

▪ Hvis man har en vekting på 2,5, får man 2,5 x satsen for studieplasser på HF. 

▪ Satsen for studieplasser på HF er definert etter hvor mye av bevilgningsrammen 

som står igjen til studieplasselementet, delt på totalt antall studieplasser HF har. 

▪ Satsen for 2022 er for eksempel kr 31 465. 

▪ Vekting 1 = 1 x 31 465 = kr 31 465. 

▪ Vekting 2,5 = 2,5 x 31 465 = kr 78 663. 

▪ Til sammenligning får HF fra UiO en sats på kr 70 135 på høyere grad og kr 60 

234 på lavere grad. 
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Vekting av studieplasser

▪ Det ble opprettet to arbeidsgrupper, der en hadde fokus på språkfag og en hadde 

fokus på ressurskrevende og utstyrstunge fag. 

▪ Det ble hentet inn info fra både Sverige, Danmark og Norge på hvordan andre 

finansierte språkfag og utstyrsfag. 

▪ Både konservering og musikkvitenskap er studier med preg av ferdighetsmestring 

og individuell oppfølging gjennom studieløpet. 

Side 7



Vekting av studieplasser

▪ På musikkvitenskap var det spesielt den utøvende delen som var ressurskrevende 

og derfor ga musikkvitenskap en høy vekting på lavere grad. Årsaken til at det var 

ressurskrevende var at det var øving i små grupper eller med 1/1 forhold mellom 

studenter og lærere. 

▪ På konservering ble det konkludert med at det på lavere grad var både emner med 

teoretisk karakter og emner med praktiske/laborative innslag. På masternivå synes 

det lagt opp et mer intensivt laboratoriepreget studium og derfor mer 

kostnadskrevende på høyere grad.

▪ For å komme frem til de ulike kategoriene innenfor språkfagene, så man på antall 

timer undervisning pr. 80 gruppe. 
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Oppsummert

▪ Vektingen er satt opp for å kompensere for fag med kostnadsulemper i form av 

utstyr og ressurskrevende undervisning. 

▪ Det er en relativt liten del av studieplassene som fordeles til de høyest prisede 

kategoriene på lavere grad.

▪ Vektingen vil ikke gi noen effekt uten at man har studenter og studiepoeng. 
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