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Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV)
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Leif Bjarne eller Elin før
møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Leif Bjarne eller Elin før møtet.
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KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – VÅR 2018
FTVene
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Europastudier
HTV ILU
Musikk
Språk og litteratur
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)

30/1
6/2
20/2
6/3
20/3
¾
17/4
8/5

De som ikke får tildelt ansvar nå i høst, må regne med å få dette til våren.
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det.

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 20.03.18, kl 16.15 i rom D152
Møteleder:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Sondre Rekdal

Studentrådet HFs medlemmer:
Fakultetsansvarlig
Internt ansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Læringsmiljø ansvarlig
Musikk
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)

Karoline Nygård Jermstad
Leif Bjarne Hammer
Sondre Rekdal
Annbjørg Pasteur Stø
Esther Torsvik Gieselmann
David Brüggemann
Victor Elias Okpe
Sandra Haltbakk

Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Filosofi (IFR)
Religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Tone-Merete Øverby
Johanne O. Torheim
Mona Simers Mehus
Eivind Rindal
Astrid Østigård

Kunst- og medievitenskap (IKM)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier

Marvel Leonhardsen
Ida J. Ingebrigsten
Maria Langenes Martinsen
Tara M.S. Aksnes
Tobias Røed

Meldt fravær:
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV

Tor-Einar Siebke
Maria Helene Hanssen Beck

Ikke møtt:
Språk og litteratur (ISL)
HTV HF

Anthony X. Domansky
Gustav Hopen

Observatører:
Studenttinget

Anja Beate Andersen

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.
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Ref-sak 07/18

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.03.18
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 08/18

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene
Europastudier: Hatt kontorvakter, planlegger allmøte for å velge to nye ITV-er
IKM: Hatt kontorvakt, planlegger allmøte, sendt inn to innstillinger for
ansettelser, deltatt i programrådsmøte
IHS ARK: Vurderer å flytte kontorvakttidene, har prøvd det ut
STI: Studenttingsmøtet, vedtatt bærekraftpolitisk plattform, sendt ut høring til
studentrådene, besøkt Ålesund
KULT: Studenttingsmøte, hatt kontorvakt
Musikk: Deltatt på utvidet ledermøte, kranglet om budsjett, ny ITV har trukket
seg
IFR: Lite å meddele, annet enn møter som vanlig. Deltatt på seksjonsmøte for
filosofi
ISL: Skal ha ansettelse for to stillinger (litteraturvitenskap og engelsk), deltatt i
instituttstyremøte
Sondre: Arrangert fotografering, arrangert loppemarked, deltatt i kontormøte
med SU, deltatt i dialogmøte med prodekan
Leif: arrangert loppemarked, organisert medarbeidersamtale, deltatt i
kontormøter og dialogmøte med prodekan.
Karoline: Vært i diverse møter, ansettelsesutvalg, deltatt i ILM og diskutert
campusutviklingen, diverse kontorarbeid og arrangert lopper. Informerte om at
kontorvaktene må fylle ut registreringsskjema og sjekke dagboka
Annbjørg: Deltatt i IT-kontaktforum, deltatt i møte om Vrimledagen, vært på
studietur, arrangert loppemarked, deltatt i ILM, skal delta i dialogmøte med
prorektor
Leif Bjarne informerte om at møtet kan vare over tiden, Studentrådsmøte 3. april
avlyses. Informerte om at avtalen med SiT er signert.

O-sak 05/18

NTNU Karriere v/ Anette Lindi fra Avd. for Studenttjenester
Anette informerte om tilbudet, og oppfordret Studentrådet til å videreformidle
dette til studentene. Kurs kan bestilles av studentrådene, linjeforeninger etc. Se
www.ntnu.no/karriere for mer informasjon.

HF-sak 12/18

Utvikling av undervisningsrom på Dragvoll
Saken ble diskutert i en kafe-dialog.
FTVene tar med innspillene videre i arbeidet.

HF-sak 13/18

Hvordan nå ut til studentene under valget?

HF-sak 14/18

Høring om bruk av læringsressursar utanfor NTNU
Sindre informerte om saken.
Flere studenter ved sykepleie har betalt for læringsressurser og undervisning
utenfor NTNU, og Studenttinget ser på i hvor stor grad dette tas i bruk. ToneMerethe fortalte hun har vurdert dette for sin mastergrad, i form av nettbaserte
kurs. Det har også forekommet at forelesere oppfordrer studenter til å ta kurs for
å gjøre det best mulig på eksamen. Det kom også frem at dette har vært aktuelt
for IHS, hvor det har vært mangel på ekspansjon i masterprogrammet i historie.
I tillegg kan studenter betale for kurs i gotisk skrift på Dora, men dette kan
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dekkes. På IFR har dette vært relevant: Exphil: Studenter kjøper ekstra
kompendier og litteratur for å komme gjennom materialet og komme seg
gjennom emnet på en ordinær måte. I religionsvitenskap har det vært aktuelt i
form av språkopplæring, da språkkunnskaper gir større muligheter for faget. Har
vært etterspørsel etter dette, og studenter har valgt bort emner pga mangelen på
læringsressurser hos NTNU: Islam har blitt bortprioritert, da arabisk ikke tilbys.
Det har blitt registrert at studenter har flyttet bort fra NTNU pga. mangelen på
tilbud. Rockheim tilbyr foredrag for musikkstudenter. Dette er foredrag som
koster penger for andre utenforstående.
IKM: Studenter får tilbud om tur til Roma om de dekker utgiftene selv –
instituttet stiller med faglærer. Dette har også forekommet på IFR, men hvor de
får delvis økonomisk støtte.
ITV-ene sender inn svar til Karoline, som utarbeider høringssvar til
Studenttinget
HF-sak 15/18

Varslingssystemet ved NTNU
Det ble holdt workshop ved denne saken.

HF-sak 11/18

Eventuelt
Karoline og Annbjørg informerte om dialogmøte om digitalisering, og
oppfordrer ITV-ene til å videreformidle ønske om digitale vurderingsformer/
eksamener til sine institutt
Møtekritikk
Innspillene tas til etterretning.

Møtet ble hevet 18.30

Leif Bjarne Hammer

Sondre Rekdal

møteleder (sign.)

referent (sign.)

HF-sak 17/18
Saksbehandler: Karoline N. Jermstad

Sak om masteravtale
Forkortelser
HF
FTV
IPL
IGE

– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Institutt for pedagogikk og livslang læring
– Institutt for geografi

Bakgrunn for saken:
HF har en fakultetsvis masteravtale. Andre fakulteter på NTNU har instituttvise masteravtaler.
De instituttvise masteravtalene har mange punkter som er svært like HFs masteravtale, men
instituttvise masteravtaler kan gi en større frihet til å tilpasse seg til fagområdet og enkelte
studieprogram. Vedlagt ligger masteravtalene til Institutt for geografi, og Institutt for pedagogikk
og livslang læring. IPL har f.eks. mer informasjon om søking til NSD (Norsk senter for
forskningsdata), og IGE har f.eks. mer informasjon om innlevering av masteroppgaven.
Grunninformasjonen for masteravtalen til IPL, IGE, og HF er svært like, og er basert på
forskjellige lovverk, som f.eks. studieforskriften og universitets- og høyskoleloven.
Masteravtalen til HF skal nå revideres, og derfor ser vi etter synspunkter for å gjøre den bedre.
Diskusjonsspørsmål:
1. Hvilke fordeler eller ulemper har det å ha instituttvise masteravtaler?
2. Bør noe utbroderes tydeligere i masteravtalen til HF?
3. Er det noe som mangler i masteravtalen til HF?
4. Andre kommentarer?

Vedlegg:
Masteravtalen til HF
Masteravtalen til Institutt for geografi
Masteravtalen til Institutt for pedagogikk og livslang læring
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Skjema for
masteravtale

Det humanistiske fakultet

Referanse
2008/3591

Mastergradsavtale
Institutt:………………………………………………………………….
Masterprogram:…………………………………………………
Innleveringsfrister:
- 15. september (ved opptak i høstsemesteret, samt justering av masteravtalen)
- 15. februar (ved opptak i vårsemesteret, samt justering av masteravtalen)
1. Studentens personalia
Etternavn, fornavn:
Fødselsdato:
Semesteradresse:
Telefon:
Hjemmeadresse:
Telefon
E-postadresse ved NTNU
Husk å melde fra endringer til instituttet og på Studentweb.

2. Foreløpig tittel eller temaområde*
Foreløpig tittel/temaområde
Endelig tema og kort prosjektplan leveres senest
(dato):
* Obligatorisk felt

3. Veileder (kan fylles ut senere)
Veileder:
Eventuell biveileder
Tildeling av veileder skjer etter innlevering og godkjenning av endelig oppgavevalg

4. Plan for gjennomføring av masterstudiet
Opptakssemester og -år:
Planlegger å gjennomføre på normert tid (2 år), avslutningssemester:
Planlegger deltidsstudium (maks. 4 år), avslutningssemester:
Kort begrunnelse for
deltidsstudium:

5. Arbeidssted
Arbeidssted (lesesalsplass Dragvoll, evt. hjemme):
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6. Retningslinjer - rettigheter og plikter
6.1. Masteravtalen, som er en del av studentenes utdanningsplan, er en retningsgivende samarbeidsavtale mellom student,
veileder og institutt med de rettigheter og plikter dette innebærer.
6.2. Alle opptatte masterstudenter skal underskrive masteravtale og bekrefte den nettbaserte utdanningsplanen på
Studentweb i første semester av masterstudiet innen de frister som gjelder (p.t. 15. september for høstsemesteret og
15. februar for vårsemesteret) hvis rettighetene i denne avtalen skal opprettholdes. For å få bekreftet utdanningsplan
må semesteravgift være betalt.
Rettigheter knyttet til veiledning og tildeling av fast lesesalsplass forutsetter at avtale er etablert og underskrevet av
partene. Studenter som har overskredet normert studietid, og ikke har avtale om permisjon eller deltidsstudier, skal
ikke ha masterlesesalsplass.
6.3. Studentenes studieprogresjon bestemmes i masteravtalen og bekreftes i utdanningsplanen. Den avtalte
studieprogresjonen skal ta utgangspunkt i normert studietid på to år, men kan avtales med inntil 50 % redusert
studieprogresjon (jf. Utfyllende regel til § 8 i NTNUs studieforskrift). Det innebærer at det kan avtales maksimal
studietid på fire år for et masterstudium. Studenter som ikke fullfører masterstudiet innenfor denne rammen, og slik
det er nedfelt i masteravtalen og i utdanningsplanen, mister studieretten på masterprogrammet, med mindre
forsinkelsen er basert på gyldige grunner (sykdom, permisjoner og lignende, jf. § 4, nr. 5, i NTNUs studieforskrift).
6.4. Permisjoner innvilges av instituttet etter søknad fra studenten (jf. § 7 i NTNUs studieforskrift). Frist for søknad om
permisjon grunnet forutsigbare forhold er 15. september for høstsemesteret, og 15. februar for vårsemesteret. Ved
behov for permisjon grunnet akutt oppståtte tilfeller ber vi om at instituttet kontaktes så snart som mulig. Studenter
kan innvilges permisjon maksimalt to ganger, i maksimalt ett år tilsammen fra masterprogrammet utover avtalt
studietid, jf. punkt 3 ovenfor. Sykdom, eksterne ulønnede fagrelevante oppdrag og lønnet arbeid er gyldige
permisjonsårsaker. Studenten bør ha avlagt minimum 60 studiepoeng i graden før han/hun blir innvilget permisjon for
andre gang. Masteravtalen og utdanningsplanen skal justeres når permisjoner er innvilget, eller andre gyldige forhold
tilsier en forsinkelse i studieprogresjonen. Rett til fødselspermisjon reguleres av Lov om universiteter og høgskoler, §
4-5: http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#4-5).
I spesielle tilfeller kan fakultetet, etter anbefaling fra NTNUs rådgivings-/tilretteleggingstjeneste, innvilge permisjoner
og deltidsstudier utover rammene som er nevnt ovenfor.
6.5. Omfanget av veiledningen (målt i timeverk (tv)) som studenten har krav på i forbindelse med arbeidet med
masteroppgaven er avhengig av omfanget av masteroppgaven målt i studiepoeng:
 Masteroppgaver med omfang av 52,5 eller 60 studiepoeng:
60 tv.
 Masteroppgaver med omfang av 30 eller 45 studiepoeng:
40 tv.
Forholdet mellom direkte veiledningstid med studentene og for-/etterarbeid vektes i forholdet 1:3. Dette gir følgende
timeverk direkte veiledningstid for studentene:
 Masteroppgaver med omfang av 52,5 eller 60 studiepoeng:
20 tv.
 Masteroppgaver med omfang av 30 eller 45 studiepoeng:
13,5 tv.
Denne normeringen og vektingen gjelder for studenter som tas opp til et masterprogram ved HF, NTNU fra og med
studieåret 2011/2012.
Midtveissamtalen (se punkt 13) inngår i timeverkene som er satt av til veiledning. Tiden til veiledning av masteroppgaver
av mindre omfang, reduseres tilsvarende. Denne rammen gjelder uavhengig av om gjennomføringen er beregnet å ta
lengre tid enn normert, og inkluderer både direkte konferanse/veiledning med studenten og for- og etterarbeid for veileder.
Beregnet tid til direkte veiledning og for-/etterarbeid vektes i forholdet 1:3. Studenter som har overskredet normert
studietid, og ikke har fått godkjent avtale om permisjon eller deltidsstudier, har ikke lenger krav på veiledning.
6.6. I veiledningen av masteroppgaven skal veileder særlig:
- gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling, slik at arbeidet er gjennomførbart innenfor
normert eller avtalt studietid.
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-

drøfte og vurdere hypoteser og metoder
gi råd vedrørende faglitteratur, kildemateriale/datagrunnlag/dokumentasjon og evt. ressursbehov
drøfte framstillingsform (disposisjon, språklig form mv.)
drøfte resultater og tolkningen av dem
holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid i henhold til den avtalte tids- og arbeidsplan
orientere studenten om etiske retningslinjer i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven, slik de
beskrives i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, juss og humaniora, se:
http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/

6.7. Hvis veileder blir fraværende over en lengre periode på grunn av forskningstermin, sykdom, reiser o.a., er instituttet
ansvarlig for å oppnevne ny veileder dersom studenten ønsker det.
6.8. Studenten har selv ansvar for å avtale veiledningstime innenfor de rammer avtalen gir.
6.9. Studenten er pliktig til å holde veileder og instituttet orientert om framdriften i masterstudiet. Dersom hun/han av
ulike grunner må avbryte studiet over en periode på ett semester eller mer, skal dette avtales og godkjennes på
forhånd av instituttet. I tilfelle det skjer, må avtalen justeres i henhold til det som her avtales (jf. pkt. 4).
6.10.
Dersom veiledningsforholdet blir problematisk for en av partene, kan studenten eller veilederen be om å bli løst
fra veiledningsavtalen med vedkommende. Dersom dette finner sted, må instituttet oppnevne ny veileder.
6.11.

Masteravtalen skal følges opp hvert semester for å fange opp eventuelle behov for justeringer og endringer.

6.12.
Ved ny innlevering av masteroppgave når oppgaven er vurdert til ikke bestått (jf. Utfyllende regel til § 31 i
NTNUs studieforskrift), skal studenten inngå ny avtale basert på de endringer som er planlagt og godkjent av
instituttet.
6.13.
Progresjonssamtale: Midtveissamtale i masterveiledningen:
Omtrent midtveis i veiledningsforholdet legges det inn en midtveissamtale som vurderer fremdriften i arbeidet med
masteroppgaven. Dersom progresjonssamtalen er en midtveissamtale mellom student og veileder, skal en tredje part
også være involvert.
Avtaleskjemaet skal signeres når retningslinjene er gjennomgått.

7. Signatur

Instituttleder

Veileder *)
Veileder signerer når han/hun er oppnevnt

Student

1 av 4

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Avtale om gjennomføring av masteroppgave ved Institutt for geografi
Denne avtalen bekrefter at masteroppgavens tema er godkjent, at et veiledningsforhold er etablert, og at partene
(student, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring av
masteroppgaven. Avtalen er videre regulert av lovverk, studieforskrift og studieplan for masterprogrammet.
Personopplysninger
Etternavn, fornavn
Studentnummer
E-postadresse
Telefon
Adresse, postnummer og -sted

Institutt og studieprogram
Ansvarlig institutt
Studieprogram, evt. studieretning (kode)
Avtalens varighet
Oppstart
Planlagt innlevering
Hvis avtale om deltidsstudier, angi prosent
All veiledning må være gjennomført innenfor avtaleperioden
Arbeidstittel / tema for masteroppgaven

Veiledning
Navn på veileder
Navn på evt. biveileder og kontaktinformasjon
Antall tildelte veiledningstimer (inkl. for- og etterarbeid)
Tilleggsavtale
Foreligger tilleggsavtale?
Hvis ja, hvilke?

Ja

Nei

Etiske hensyn – personvernvurderinger
Må det søkes om godkjenninger (REK, NSD)?
Merknad

Ja

Nei

Underskrifter
Vilkår
Jeg har lest og akseptert gjeldende
retningslinjer for masteroppgaven
Vilkår
Jeg påtar meg ansvaret for veiledning av
studenten etter gjeldende retningslinjer
Vilkår
Instituttet godkjenner opplegget for
masteroppgave

Dato

Studentens underskrift

Dato

Veileders underskrift

Dato

Instituttleders underskrift
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Retningslinjer for gjennomføring av masteroppgaven
1. Ansvarsforhold - rettigheter og plikter
Studenten har hovedansvaret for framdrift og innhold i oppgaven, og for det endelige produktet som leveres.
Veiledning tar hovedsakelig utgangspunkt i skriftlig materiale fra studenten. Det innebærer at det er studentens
ansvar å
o avtale veiledningstid
o utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet i samråd med veileder
o avklare med veileder hvor ofte og hvordan veiledning skal finne sted, samt hvor tilgjengelig veileder skal
være for studenten
o gi veileder nødvendig skriftlig materiale i rimelig tid for veiledning skal finne sted
o holde veileder/ instituttet orientert om fremdriften i arbeidet med masteroppgaven
o melde fra til veileder og institutt dersom han/ hun avbryter studiet
o ta kontakt med instituttet dersom det er behov for å avtale ny innleveringsdato og forlenge avtalen
Det er veileders ansvar å
o fylle ut avtaleskjema sammen med studenten
o avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledning skal foregå
o orientere studenten om aktuelle forskningsetiske retningslinjer, http://www.ntnu.no/etikkportalen
o sørge for at det søkes om nødvendige godkjenninger (etikk, personvernhensyn)
o gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
o gi hjelp til orientering i faglitteraturen
o vurdere metodiske fremgangsmåter og kvaliteter
o drøfte resultater og tolking av disse
o drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av masteroppgaven
o følge opp studenten i forhold til framdriftsplanen, og kontakte studenten dersom det er behov for det
Det er instituttets ansvar å
o finne og oppnevne veileder(e)
o sørge for at denne avtalen blir inngått
o i samarbeid med veileder holde oversikt over studentenes framdrift, oversikt over antall brukte
veiledningstimer, og følge opp dersom studenten er forsinket i henhold til avtale
o oppnevne ny veileder og sørge for inngåelse av ny avtale dersom
- veileder blir fraværende på grunn av sykdom og permisjoner
- student eller veileder ber om å få avslutte avtalen fordi en av partene ikke følger den
- andre forhold som gjør at partene finner det hensiktsmessig med ny veileder
o gi studenten beskjed når veiledningsforholdet opphører
o informere veiledere om ansvaret for å ivareta forskningsetiske forhold, personvernhensyn og
veiledningsetiske. For etiske retningslinjer i veiledningsforholdet, se
https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/etiske-retningslinjer-veiledere.html
o inngå avtale med annet institutt/ fakultet/ institusjon dersom det er oppnevnt biveileder
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2. Rammer
Hva avtalen omfatter
Denne avtalen regulerer først og fremst veiledningsforholdet og innebærer at rett til veiledning opphører etter
avtalens utløp dersom ikke annet er avtalt.
Endringer i avtalen skal framgå som vedlegg til avtalen som opprinnelig ble inngått (endringsskjema).
Masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven er regulert av Universitets- og høgskoleloven, NTNUs
studieforskrift og gjeldende studieplan for masterprogrammet. Det følgende er eksempler på forhold som ikke
omfattes av denne avtalen:
- Permisjoner (NTNUs studieforskrift, § 3-4)
- Deltidsstudier (NTNUs studieforskrift, § 4-4)
- Sensur og klagerett (NTNUs studieforskrift, § 6-2)
- Gjentak av masteroppgaven (NTNUs studieforskrift, § 5-9)
Veiledning
60sp. masteroppgave




Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 50 timeverk veiledning – inkludert for- og
etterarbeid, som for eksempel e-post utveksling og lesing av utkast.
Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom
ikke annet er avtalt. Eventuelle endringer skal fremgå av endringsskjema.
Ved endring/bytte av tema/veileder vil brukt veiledningstid inngå i det totale antall timeverk veiledning.

45sp. masteroppgave




Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 40 timeverk veiledning – inkludert for- og
etterarbeid, som for eksempel e-post utveksling og lesing av utkast.
Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom
ikke annet er avtalt. Eventuelle endringer skal fremgå av endringsskjema.
Ved endring/bytte av tema/veileder vil brukt veiledningstid inngå i det totale antall timeverk veiledning.

30sp. masteroppgave




Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 30 timeverk veiledning – inkludert for- og
etterarbeid, som for eksempel e-post utveksling og lesing av utkast.
Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom
ikke annet er avtalt. Eventuelle endringer skal fremgå av endringsskjema.
Ved endring/bytte av tema/veileder vil brukt veiledningstid inngå i det totale antall timeverk veiledning.

Studierett


Studieretten på programmet reguleres av NTNUs studieforskrift kapittel 3, § 3-1 og § 3-3.



Studenten får etter søknad utvidet studierett/ forlenget denne avtalen/utsatt innleveringsfrist én gang.
Normalt gis det forlengelse for ett semester (endringsskjema skal brukes).
Dersom oppgaven ikke leveres innen den nye fristen (i henhold til endringsskjema), vil studieretten
opphøre, og studenten mister sine rettigheter som student.
Studenter som har mistet studieretten på masterprogrammet kan levere masteroppgaven til sensur dersom
alle obligatoriske aktiviteter (inkludert obligatorisk veiledning) er gjennomført.
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Innlevering
Innleveringsfrist er 10. mai for alle mastergradsprogram ved Geografisk institutt. Faller denne datoen på en helg,
flyttes innleveringsdatoen til førstkommende mandag. Jfr. § 5-11 i Studieforskriften er sensurfrist for
masteroppgaver 3 måneder. Ved utsatt innlevering kreves legeattest, andre tvingende grunner som for eksempel tap
av datamateriale, problemer i forbindelse med feltarbeid kan medføre at kandidaten får utsatt frist for
innlevering. Siste dato i vårsemesteret er 31. august. Eksamener avholdt etter dette vil få høstterminen oppført på
vitnemålet.
Omfang på oppgaven (antall sider, skrifttype og linjeavstand)
Masteroppgave på 60 studiepoeng bør være på 100 - 125 sider / ca. 35 000 – 44 000 ord
Masteroppgave på 45 studiepoeng bør være på 90 - 100 sider /ca. 31 500 – 35 000 ord
Masteroppgave på 30 studiepoeng bør være på 50 - 70 sider /ca. 17 500 – 24 500 ord



Sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, figur- og tabell liste, referanser/litteraturliste og appendiks
kommer i tillegg til anbefalt sideomfang.
Etter tittelsiden skal det skrives et sammendrag på engelsk på maksimalt 1 side / ca. 350 ord.

Stil og referanseteknikk: I brødteksten skal det benyttes skrifttype Times New Roman, 12 pkt. og 1,5 linjeavstand.
Det anbefales å benytte Arial på overskrifter. Forøvrig anbefaler vi at kandidatene benytter referanseteknikk og stil
jamfør Norsk Geografisk Tidsskrift.
Praktisk informasjon om innlevering av masteroppgave
Steg 1.
Send masteroppgaven som PDF-fil til geo@svt.ntnu.no jfr. frist for innlevering ved slutten av masterstudiet.
Skriv "Masteroppgave, [ditt navn]" i emnefeltet. Oppgaven blir ikke ansett som levert før instituttet har
mottatt masteroppgaven som PDF-fil.
Steg 2.
Bestill 4 trykte eksemplarer av masteroppgaven (5 eks. hvis studenten har biveileder) fra NTNU Grafisk
senter. På http://www.ntnu.no/grafisksenter/masteroppgaver finner du et bestillingsskjema. Gjør dette
samtidig som du sender instituttet en PDF-fil av masteroppgaven jfr. punkt 1. Instituttet dekker kostnadene.
Ett eksemplar beholder studenten selv. Merk at bilder og illustrasjoner må trykkes i svart/hvitt såfremt det
ikke er nødvendig for forståelse av innholdet at de trykkes i farger.
Steg 3.
Fyll ut følgende skjema:
 Oppmeldingsskjema til avsluttende muntlig mastereksamen og innlevering av masteroppgave
http://tinyurl.com/Oppmeldingsskjema


Avtale om utlån, bruk og elektronisk publisering av masteroppgaven NB!!! For at skjemaet skal være gyldig
må utskriften være tosidig http://tinyurl.com/Publiseringsavtale

Steg 4.
Lever innbundne eksemplar av oppgaven sammen med utfylte skjemaer til instituttet i løpet av de 5
påfølgende virkedager etter innleveringsfristen. Masteroppgaver vil avvises dersom prosedyrene ikke blir
fulgt.
Det er absolutt ikke anledning til å bytte versjon etter at oppgaven (PDF) er oversendt instituttet! Både innbundet
og elektronisk versjon leses av sensurkommisjonen.
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Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Avtale om gjennomføring av masteroppgave ved IPL




master i pedagogikk (førskolepedagogikk, utdanning og oppvekst, spesialpedagogikk)
erfaringsbasert master i spesialpedagogikk
erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning

Denne avtalen bekrefter at masteroppgavens tema er godkjent, at et veiledningsforhold er etablert, og at partene
(student, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring av
masteroppgaven. Avtalen er videre regulert av lovverk, studieforskrift og studieplan for masterprogrammet.
Personopplysninger
Etternavn, fornavn
Studentnummer
Telefon
E-postadresse
Adresse, postnummer og -sted

Institutt og studieprogram
Ansvarlig institutt
Studieprogram, evt. studieretning (kode)
Avtalens varighet
Oppstart
Planlagt innlevering
Hvis avtale om deltidsstudier, angi prosent
All veiledning må være gjennomført innenfor avtaleperioden
Arbeidstittel / tema for masteroppgaven

Veiledning
Navn på veileder
Navn på evt. biveileder og kontaktinformasjon
Antall tildelte veiledningstimer (inkl. for- og etterarbeid)
Tilleggsavtale
Foreligger tilleggsavtale?
Hvis ja, hvilke?

Ja

Nei

Etiske hensyn – personvernvurderinger
Må det søkes om godkjenninger (REK, NSD)?
Merknad

Ja

Nei

Underskrifter
Vilkår
Jeg har lest og akseptert gjeldende
retningslinjer for masteroppgaven
Vilkår
Jeg påtar meg ansvaret for veiledning av
studenten etter gjeldende retningslinjer
Vilkår
Instituttet godkjenner opplegget for
masteroppgave

Dato

Studentens underskrift

Dato

Veileders underskrift

Dato

Instituttleders underskrift
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Retningslinjer for gjennomføring av masteroppgaven
1. Ansvarsforhold - rettigheter og plikter
Studenten har hovedansvaret for framdrift og innhold i oppgaven, og for det endelige produktet som leveres.
Veiledning tar hovedsakelig utgangspunkt i skriftlig materiale fra studenten. Det innebærer at det er studentens
ansvar å
o avtale veiledningstid
o utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet i samråd med veileder
o avklare med veileder hvor ofte og hvordan veiledning skal finne sted, samt hvor tilgjengelig veileder skal
være for studenten
o sammen med veileder holde oversikt over antall brukte veiledningstimer
o gi veileder nødvendig skriftlig materiale i rimelig tid før veiledning skal finne sted
o holde veileder/ instituttet orientert om fremdriften i arbeidet med masteroppgaven
o melde fra til veileder og institutt dersom han/ hun avbryter studiet
o ta kontakt med instituttet dersom det er behov for å avtale ny innleveringsdato og forlenge avtalen
Det er veileders ansvar å
o fylle ut avtaleskjema sammen med studenten
o avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledning skal foregå
o orientere studenten om aktuelle forskningsetiske retningslinjer, http://www.ntnu.no/etikkportalen
o sørge for at det søkes om nødvendige godkjenninger (etikk, personvernhensyn)
o gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
o gi hjelp til orientering i faglitteraturen
o vurdere metodiske fremgangsmåter og kvaliteter
o drøfte resultater og tolking av disse
o drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av masteroppgaven
o holde seg orientert om progresjon i studentens arbeid
o sammen med studenten holde oversikt over antall brukte veiledningstimer
o følge opp studenten i forhold til framdriftsplanen, og kontakte studenten dersom det er behov for det
Det er instituttets ansvar å
o finne og oppnevne veileder(e)
o sørge for at denne avtalen blir inngått
o i samarbeid med veileder holde oversikt over studentenes framdrift, oversikt over antall brukte
veiledningstimer, og følge opp dersom studenten er forsinket i henhold til avtale
o oppnevne ny veileder og sørge for inngåelse av ny avtale dersom
- veileder blir fraværende på grunn av forskningstermin, sykdom, reiser o.a. (hvis hensiktsmessig)
- student eller veileder ber om å få avslutte avtalen fordi en av partene ikke følger den
- andre forhold gjør at partene finner det hensiktsmessig med ny veileder
o gi studenten beskjed når veiledningsforholdet opphører
o informere veiledere om ansvaret for å ivareta forskningsetiske forhold, personvernhensyn og
veiledningsetiske. For etiske retningslinjer i veiledningsforholdet, se
http://www.admin.uio.no/opa/ps/etiske_retningslinjer.html
o inngå avtale med annet institutt/ fakultet/ institusjon dersom det er oppnevnt biveileder
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2. Rammer
Hva avtalen omfatter
Denne avtalen regulerer først og fremst veiledningsforholdet og innebærer at rett til veiledning opphører etter
avtalens utløp dersom ikke annet er avtalt.
Endringer i avtalen skal framgå som vedlegg til avtalen som opprinnelig ble inngått (endringsskjema).
Masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven er regulert av Universitets- og høgskoleloven, NTNUs
studieforskrift og gjeldende studieplan for masterprogrammet. Det følgende er eksempler på forhold som ikke
omfattes av denne avtalen:
- Permisjoner (NTNUs studieforskrift)
- Deltidsstudier (NTNUs studieforskrift)
- Sensur og klagerett (NTNUs studieforskrift)
- Gjentak av masteroppgaven (NTNUs studieforskrift)
Veiledning





Veiledning er obligatorisk. Studenten må møte til veiledning minst EN gang. Veiledning ut over dette er et
tilbud til studenten.
Veiledningstid: Det er satt av 35 timer til veiledning av hver masterstudent. 5 av timene skal fortrinnsvis
brukes i forbindelse med utvikling av prosjektet semesteret før selve skrivingen av masteroppgaven.
Masteroppgaven er på 30 studiepoeng og er normert til ett semester (20 uker). Student og veileder skal
sammen bli enige om innleveringsfrist for masteroppgaven.
Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom
ikke annet er avtalt. Eventuelle endringer skal fremgå av endringsskjema.

Studierett


Studieretten på programmet reguleres av NTNUs studieforskrift.



Studenten får etter søknad utvidet studierett/ forlenget denne avtalen/utsatt innleveringsfrist én gang.
Normalt gis det forlengelse for ett semester (endringsskjema skal brukes). 1. november og 1. mai er
innleveringsfrist dersom studenten har fått utsatt innleveringsfristen.
Dersom oppgaven ikke leveres innen den nye fristen (i henhold til endringsskjema), vil studieretten
opphøre, og studenten mister sine rettigheter som student.
Studenter som har mistet studieretten på masterprogrammet kan levere masteroppgaven til sensur dersom
alle obligatoriske aktiviteter (inkludert obligatorisk veiledning) er gjennomført.




Innlevering




Oppgaven skal ha et omfang på mellom 40-60 sider (15000-23000 ord) Litteraturliste kommer i tillegg.
Størrelsen skal være A4 eller B5, skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5).
Dersom to studenter skriver sammen skal rapporten ha et omfang på 70-100 sider. Ved innlevering av
masteroppgaven skal det leveres et vedlegg hvor det klart framgår hvem som har skrevet hva i rapporten.
Masteroppgaven kan ha enten artikkel- eller monografiform. Monografien er den tradisjonelle
oppgaveformen og er skrevet som en rapport eller bok. Med artikkelform menes at oppgaven skrives som en
eller flere artikler til et vitenskaplig tidskrift eller fagtidsskrift. Den skal inneholde en fyllestgjørende
redegjørelse for teoribakgrunn og diskusjon av vitenskaplige konsekvenser. Disse elementene skal inngå som
separate innlednings- og avslutningsdeler.
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Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) betaler trykking av 5 eksemplar av masteroppgaven dersom
du har en veileder og 6 eksemplar dersom du har to veiledere. Oppgaven skal leveres i 4 papireksemplarer
(5 hvis du har to veiledere) samt elektronisk for registrering i NTNU Open. Masteroppgaven sendes som pdf
til ipl@svt.ntnu.no
Studenter som levere masteroppgave i forskolepedagogikk skal levere 6 eksemplar da biblioteket ved
DMMH skal ha 1 eksemplar.
Ferdig trykte masteroppgaver leveres på instituttet sammen med innleveringsskjema og avtaleskjema for
bruk og publisering.
Det er 3 måneders sensurfrist på masteroppgaven.

Vær oppmerksom på følgende:

Informasjon om NSD og forskning på medisinske og helsefaglige prosjekter




Dersom du skal behandle direkte eller indirekte personopplysninger elektronisk, må dette meldes
gjennom meldeskjema til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Merk at meldeskjemaet må
sendes inn senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte. For mer informasjon, se:
http://www.nsd.uib.no/personvern
Dersom du ønsker å forske på medisinske eller helsefaglige prosjekter er det spesiell regler som gjelder,
og du må sende søknad til Regional forskningsetisk komité (REK). Du skal da fylle ut et eget skjema, kalt
«avtale om studentens medvirkning i helseforskningsprosjekt», som skal sendes inn sammen med
masteravtalen. Det skal også sendes inn et oppstartskjema. Begge disse skjemaene samt utfyllende
informasjon finner du ved å gå inn på denne siden: http://www.ntnu.no/ipl/skjema
 Søknadsbehandlingsprosessen hos REK kan ta noe tid, og dette er viktig å være oppmerksom på
siden arbeidet med mastergraden din er normert til 20 uker.
 For å lese mer om REK og Personvernombudet for forskning, gå inn på denne nettsiden:
http://www.ntnu.no/svt/forskning/innmelding
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HMS-OPPLÆRING FOR STUDENTER
Forkortelser
HF
HMS

– Det humanistiske fakultet
– Helse, miljø og sikkerhet

Bakgrunn for saken
På Mellomlederforum 10.04.2018 ble det tatt opp en drøftingssak om HMS-opplæring for
studenter. Per i dag har ikke HF dette, men det er ønskelig. Dette har blitt etterspurt av FTVene
tidligere. Det er nå satt ned en liten arbeidsgruppe som skal jobbe med å få på plass HMSopplæring. Dette vil Karin Margrethe Hansen fra HR- og HMS-seksjonen ved HF orientere om.
Hun vil gjerne at vi diskuterer hva studentene legger i dette, og hva vi vil få ut av dette.
Les godt gjennom vedlegget, dette vil danne grunnlag for diskusjonen.

Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere
§ 1.Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål
Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de
utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som
kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til
arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2.

2

UH loven § 4-3.Læringsmiljø
(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i
samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
(2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og
psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til
studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet
skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for
a) at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den
virksomhet som drives.
b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet.
c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige.
d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås.
e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges.
f) at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir
vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse.
g) at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en
slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen.
h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn.
i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

3

Statlige institusjoner som NTNU har ikke lov til å tegne forsikringer på studentenes
vegne. Studenter er derfor ikke forsikret gjennom NTNU. I noen situasjoner er
studenter yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade som skyldes en
arbeidsulykke som oppstår i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av
folketrygdloven § 13-10.
Universiteter og høgskoler kan bli erstatningsansvarlige for skader som studenter
pådrar deg. Disse vilkårene må være oppfylt for at institusjonen skal bli
erstatningsansvarlig:
• Et ansvarsgrunnlag
• Et økonomisk tap
• Årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet

4

Teksten fra HF: «Det humanistiske fakultet har de siste to årene ventet på at det
sentrale NTNU nivået innenfor HMS skulle utvikle et modul og temabasert-basert elæringssystem som kan brukes i HMS opplæring av studenter og nye ansatte. Ved HF
er det kun noen få institutter som har HMS-opplæring for studenter. Institutt for
musikk gir opplæring i brannvern og gjennomgår ordensreglement og etiske
retningslinjer for undervisning ved semesterstart. I tillegg får konsertverter og
studenter som skal være brannvakter ved studentarrangement opplæring i
evakueringsrutiner. Risikovurderinger og varslingsplan gjennomgås i forkant av
ekskursjoner. I forbindelse med #metoo har det blitt holdt et eget møte for studenter
ved utøvende musikk om seksuell trakassering og etiske retningslinjer. Studenter i
musikkteknologi får opplæring i riktig loddeteknikk. Ved Institutt for filosofi og
religionsvitenskap gjennomføres to studieturer annethvert år. I den forbindelse må
studentene sette seg inn i reglementet for feltturer samt fylle ut feltkort. Ved
institutt for kunst- og medievitenskap gis det enkel opplæring i sikkerhet for de
praktiske fagene drama/teater og film- og videoproduksjon».
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Workshop om forbedring av informasjon på Innsida og ntnu.no
Bakgrunn for saken
Kommunikasjonsavdelingen på NTNU har sendt noen av FTVene som har vært på ITkontaktforum noen spørsmål til forbedring av informasjonsflyt mellom NTNU og studentene.
Det skal nå holdes et nasjonalt studieveilederseminar om studentkommunikasjon, og det skal
derfor også holdes et foredrag med tittelen “Hjelp - studentene leser ikke det jeg skriver”.
Foredraget er basert på dialoger med studenter og andre undersøkelser, i tillegg får vi muligheten
til å komme med våre meninger.

Informasjonsflyt, eventuelt mangelen på det, er noe studentene stadig snakker om. Overgangen
til Blackboard har vært tema flere ganger. Om man finner informasjonen man er ute etter på
ntnu.no, innsida eller om google er best. Diskusjonen om hva man skal sende på mail, og når det
blir for mye har også vært oppe. Sendes alt for mye på mail kan det fort oppleves som spam.
Uansett mange ulike syn på hvordan dette skal gjøres best.

Det blir kafédialog der vi tar for oss spørsmålene basert på hva som ble sendt ut av spørsmål fra
kommunikasjonsavdelingen selv:
1.

Beskriv med noen få setninger eller tegning ditt drømmesystem hvor kommunikasjon
mellom student og ntnu funker optimalt.

2.

Er det viktigst at NTNU er på de plattformene studentene er (fb, snap,slack,brevdue osv)
eller er det viktigst at vi leverer EN robust flate hvor dere finner alt NTNUish på (se for
dere en mashup av bb, studepost, studweb, timeplan, osv)

3.

Hva som gjør det vanskelig (eventuelt bra) og få med seg beskjeder i Blackboard

4.

Svar på følgende:
1. Hvilken type beskjeder/nyheter kunne du tenkt deg på sms eller popupvarsel på

mobil? (kraftig pushvarsel)
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2. Vil du ha mailvarsel? Leser du mail fra NTNU? Hva vil du ha på mail? (medium

pushvarsel)
3. Hvilken type beskjeder/nyheter ønsker du å få når du logger på Blackboard (light

push)
4. Hva vil du helst ikke ha push om men at skal være lett tilgjengelig og søkbar

informasjon når DU har behov for det? (pull)

Eventuelt spørsmål. Svar gjerne på dette, men send svaret på mail til annbjorg.ftv.hf@gmail.com
da det vil ta opp for mye tid på selve møtet.

Ta bilde/screenshot (øyeblikksbilde) av nyhetsfeeden på Innsida. Marker på bildet de
titlene/meldingene du kunne ha klikket på – vis f.eks med farger eller tekst hva som er nyttig og
hva som virker uviktig. Hvis det ikke er noen titler som er nyttig – kom med forslag til type
innhold/nyheter du faktisk kunne hatt bruk for.

