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Informasjon om vekting i studieplasselementet 

Innledning 
Fakultetsstyret etterspurte i styremøtet 4. februar en orientering om vektingen i studieplasselementet.  

I studieplasselementet er det laget en HF-intern vekting som brukes for å fordele midler. Vekting ble vedtatt i 

styremøtet 3. juni 2009, som en del av den nye samlede fordelingsmodellen for HF. HF utarbeidet og vedtok 

ny fordelingsmodell i 2009 etter at UiO innførte en ny fordelingsmodell i 2008.  

Studieplassbegrepet i fordelingsmodellen refererer ikke til studieplasser, antall studenter eller 

opptaksrammer, men er i fordelingsmodellen å betrakte som en «myntenhet» som skal finansiere 

undervisning og forskning, administrasjon og infrastruktur. Fakultetsstyret har gitt verdien av en studieplass 

ulik vekt på forskjellige grupper av fag. Denne vektingen baserer seg på vurderinger av ressursinnsatsen 

forbundet med faget og vekting benyttes for å beregne hvor mye hvert enkelt institutt skal ha av 

studieplasselementet. I tildelingen fra UiO får imidlertid HF samme sats for alle våre studier.  

Under gjengis styresaken fra juni 2009 der man vedtok den vektingen man har i dagens fordelingsmodell. 

Sitat fra styresak fra juni 2009: 

Vekting av studieplasser 
“HF får det samme beløpet for hver studieplass fra UiO, uavhengig av fag, men noen fag er mer 

ressurskrevende enn andre. HF skal ikke ha inntjening på alle deler av sin virksomhet, samtidig må man 

sette rammer for hvor stor del av virksomheten som kan få særskilte tilskudd. Dersom fakultetet internt gir 

høyere uttelling for resultatdelen ved enkelte fag enn det mottar, mister fakultetet kontroll over 

dimensjoneringen av disse. Ved å differensiere uttelling på studieplasser og ikke på resultatelementet, fjerner 

vi risikoen for at et kostnadskrevende fag som tiltrekker seg mange studenter skal ta for stor del av de 

samlede ressursene. Hensynet til en enkel modell tilsier at vi benytter oss av et begrenset antall ulike satser. 

Vesentlige forskjeller i kostnadsnivå bør ivaretas, men” grunnsatsen” bør samtidig settes så høyt at den gir 

rom for å dekke en del spesielle kostnadselementer. De fleste fag kan argumentere godt for økte ressurser, 

men for hvert fag som oppnormeres blir grunnsatsen for de øvrige redusert. Mange fag vil ha enkelte emner 

som er særlig kostnadskrevende. På samme måte vil kostnadskrevende fag også ha emner som er mindre 

kostnadskrevende. Det ville vært en tilnærmet umulig oppgave å vekte studieplasser på grunnlag av 

enkeltemner. Derfor er vektingen satt på fag. 

Ved vekting av studieplasser må vi legge en mer skjønnsmessig vurdering av gjennomsnittlig 

undervisningsbehov på et fag slik at en får en kryssubsidiering mellom emnene innen et fag.  

Vurdering av enkeltfag  

I forbindelse med vektingen av studieplasser må vi ikke glemme at en del av finansieringen skjer via 

resultatdelen, som går på studiepoeng og kandidatelementet. Fag med mulighet for mange studenter og 

mindre ressurskrevende undervisning vil fremdeles få en høy uttelling på resultatdelen. Exphil skiller seg ut 

fra den øvrige undervisningsvirksomheten.  
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Exphil har stordriftsfordeler, er basert på lektorundervisning og vektes dermed lavt.  

Arkeologi og medievitenskap har meldt inn behov for økt finansiering. Etter vår vurdering er 

kostnadsbehovet for disse fagene i hovedsak knyttet til særlig kostnadskrevende enkeltemner. Både arkeologi 

og medievitenskap er fag med innslag av praksis eller ferdighetstrening. Ved arkeologi er det behov for 

ekskursjoner og feltøvelser, ved mediefaget trening i praktisk produksjon. Mediefaget har til nå fått ekstra 

uttelling på resultatdelen for emner som er spesielt utstyrs- og undervisningskrevende. Dette gjelder emnet 

”MEDVIT1520 Tekst, produksjon og analyse”, som er et obligatorisk emne på 20 studiepoeng. Emnet står for 

ca. 20 % av avlagte studiepoeng på lavere grad, og ordningen har gitt IMK en årlig ekstra uttelling på ca. kr 

200.000 i gjennomsnitt (ca. 2,5 % av uttellingen for studiepoeng). Den økonomiske effekten av å benytte en 

høyere sats for dette emnet har altså vært relativt beskjeden.  

Selv om arkeologi og medievitenskap har innslag av praksisemner, finner vi etter en samlet vurdering at 

innslaget av intensiv undervisning er relativt begrenset og for eksempel klart mindre enn ved fagene musikk 

og konservering. Vi foreslår derfor ikke høyere vekting for arkeologi og medievitenskap. Dekanatets 

vurdering er at undervisningen i praksisemner ved disse fagene er verdifull og bør fortsette, men at den 

modellen som foreslås forutsetter at enkeltemner ikke skal øremerkes. Instituttene forutsettes også i 

fremtiden å kryssubsidiere mellom ulike typer av aktiviteter og emner. Vi minner også om de generelle 

politiske signalene i retning av å øke BA-gradens arbeidsrelevants, noe som vil tilsi at flere 

studieprogrammer utvikler praksisnære emner. Den nye modellen forutsettes å gi rom for ressurskrevende 

emner også blant de” øvrige” fagene.  

Medievitenskap har behov for spesialutstyr knyttet til undervisningen. Vi forutsetter at utstyrsbehov til 

forskning og undervisning kan søkes dekket fra HFs utstyrspott, eventuelt supplert med nasjonale 

utstyrsmidler og midler fra andre kilder, slik at kostnader til utstyrsanskaffelser ikke påvirker vektingen av 

studieplasser.  

Begynnerundervisningen i fremmedspråksfag vil være kostnadskrevende og ikke-indoeuropeiske språkfag vil 

være særlig kostnadskrevende. Disse særlige kostnadene er knyttet til BA-nivå. Etter forslag fra 

arbeidsgruppen som har sett på ressursbehov for språkfagene, foreslår vi en tredeling av språkfagene med 

intensiv begynnerundervisning:  

• Fremmedspråk 3 (Japansk, kinesisk, arabisk og hebraisk)  

• Fremmedspråk 2 (Slaviske og klassiske språk pluss persisk, tyrkisk, hindi, urdu, sanskrit og irsk) 

• Fremmedspråk 1 (Germanske og romanske språk unntatt britisk-amerikansk og nordisk)  

Det er ved språkfag med intensiv begynnerundervisning vi mener det bør brukes en høyere sats. Nordisk og 

Britisk-amerikansk får dermed uttelling som” øvrige fag”.  

Bugge Amundsen-komiteen har beregnet antall timer undervisning pr student pr 80-gruppe innen de tre 

gruppene av språk og kommet med innspill til undervisningsbehov. Timebehovet i fremmedspråk 1 anslås til 

300-350 timer. Dersom fremmedspråk 1 gis faktor 1, gir dette innspillet følgende forholdstall mellom de tre 

språkkategoriene: 1 – 1,7 – 2,5.  

Også språkfagene inneholder mer teoripregede og mindre kostnadskrevende emner. Vi må derfor også her 

kunne forutsette en kryssubsidiering innen fagene. Selv om begynnerundervisningen i ikke indoeuropeiske 

språk er mer ressurskrevende enn begynnerundervisningen i indoeuropeiske språk, vil vi ikke finne denne 

forskjellen i ressursbehov knyttet til for eksempel områdeemner. Vi mener derfor det ikke er grunnlag for en 

så stor forskjell i vektingen språkfagene imellom. Når det gjelder vektingen språkfag sett i forhold til de 

øvrige fag må det også legges til grunn at begynnerundervisningen i betydelig grad er lektorbasert. Vi vil 

dermed foreslå at vektingen av de tre språkkategoriene blir henholdsvis: 1,3 - 1,6 -2,0.  
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Uttellingen for Norsk for internasjonale studenter er ikke opplagt. På en side er dette begynnerundervisning i 

et fremmedspråk for studentene. På den annen side får man her en øremerket tildeling fra UiO, og det er ikke 

snakk om forskningsbasert undervisning, men begynnerkurs. Disse momentene taler for å vekte studiet 

lavere enn normalt, jf. examen philosophicum. Vi foreslår derfor en sats som for” øvrige fag”.  

Musikk og konservering er også særlig ressurskrevende og har derfor til nå fått en høyere uttelling på 

resultatdelen. Konservering har fått uttelling etter kategori B for lavere og høyere grad, mens musikk har fått 

uttelling etter kategori B for høyere grad og kategori D for lavere grad. Musikkvitenskap tilbyr 

instrumentalundervisning som del av studieopplegget. Dette innebærer undervisning 1: 1 eller i små grupper, 

og medfører at instituttet må holde seg med en betydelig stab av timelærere. På masternivå er det utøvende 

elementet mindre, ettersom masteroppgaven utgjør ca. 50 %. Sammenlignet med andre fag slår forskjellen i 

kostnader først og fremst ut på lavere grad.  

Musikkprogrammet kan sammenliknes med utdanninger som i hovedsak er rettet mot utdanning av 

musikklærere. I KDs nasjonale modell er for eksempel faglærerutdanning i musikk, som er en naturlig 

sammenligning, plassert i finansieringskategori C tilsvarende realfag høyere grad, 1,5 ganger høyere enn 

mastergradsnivå humaniora.  

Konserveringsstudiet er basert på intensiv laboratorieundervisning. På lavere grad tilbys imidlertid mer 

teoretiske emner, slik at den mest kostnadskrevende undervisningen er lagt til høyere grad. Vi mener studiet 

på masternivå er sammenlignbart med for eksempel farmasi, på lavere grad med realfag bachelornivå 

(kategori E). I Sverige er konserveringsutdanningen (60 studieplasser) lagt til Göteborgs universitetet. Ved 

bevilgning av midler til universitetsutdanning har studiet gitt uttelling tilsvarende naturvitenskap, dvs. 2,5 

ganger høyere enn grunnprisen for teorifag. I det svenske utdannings- og forskningsbudsjettet for 2007 ble 

studiet løftet til kategorien” Design og kunst” (7,3 ganger høyere enn grunnprisen) som ledd i en nasjonal 

satsing på museumsvirksomheten og konservatorutdanningen i Sverige.  

På MA-nivå antar vi at ressursbehovet jevner seg ut, slik at vi kan benytte samme faktor med unntak av 

konservering. På grunnlag av registrerte kostnadsforskjeller og generell prioritering av studieplasser på 

høyere grad foreslås faktor 2 for MA-nivå mot faktor 1 for hovedtyngden av fag på BA-nivå.   
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Forslag til vekting av studieplasser etter fag  

 

Foreløpige beregninger gir en intern sats på ca. kr 30.000 pr studieplass med vekt 1. En ordinær plass på 

høyere grad (vekt 2), vil da få en sats på ca. kr 60.000. I tillegg kommer uttelling i resultatkomponenten som 

pr 60 studiepoeng utgjør ca. kr 17.000 på lavere grad og ca. kr 25.000 på høyere grad.  

Konklusjon: Studieplassene vektes forskjellig. Enkeltemner vektes likt i resultatdelen.” 

Oppsummert 
Departementets finansiering av humanistiske fag ligger i laveste finansieringskategori og behandler alle fag 

likt, uavhengig av reell ressursinnsats. Fakultetets vekting er et forsøk på å differensiere og ta hensyn til 

forskjeller i kostnadsnivå samtidig som vi sikrer oss mot at kostnadskrevende fag skal ta for stor del av de 

samlede ressursene.  

Som styresaken fra juni 2009 viser er vektingen satt opp slik at den sikre en viss balanse innad og legger til 

rette for kryssubsidiering av fag innenfor de ulike instituttene. Vektingen har derfor en viktig rolle i 

dimensjoneringen av fagene på instituttene. Etableringen av dagens instituttstruktur skjedde i 2004, men 

innføringen av nåværende fordelingsmodell i 2009 har vært avgjørende for hvordan instituttene har utviklet 

seg og ser ut i dag.   


