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MN utfyllende regler for gradsstudier – Tolkning og praksis
§ 3. Opptak til masterstudiet
 ”Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for en fullført
bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program for en bachelorgrad ved
UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter oppstart av masterstudiet” – Hva gjør
vi med studenter som ikke klarer å avlegge de manglende 10 studiepoeng i bachelorgraden?
• Studenten mister sin studierett på master og får en poststudierett.
• Studenten kan søke opptak til master igjen etter fullført bachelorgrad. Ved nytt opptak til
master må han/hun også begynne på en ny masteroppgave og få avkortet masterstudiet for
evt avlagte masteremner.
• NB! Det er ofte en fordel å anbefale studenten om å fullføre bachelorgraden før
masteropptaket. Det er bedre å ta masteremner mens en holder på med å avslutte
bachelorgraden, enn å måtte ta et bacheloremne mens man allerede har begynt på
masterstudiet.

§ 7. Oppgavestørrelse
 Lengden av korte oppgaver: Skal tiden på en kort oppgave være 1 semester (20 uker) eller et
halvt år (26 uker)?
• Oppgaven skal være på 20 uker, dvs innleveringsfrist er 20 uker etter oppstart.
Instituttene tar selv ansvar for at veiledning kan gis i denne perioden og at eksamen kan
tas innen semesterslutt.
• Siste innleveringsdato for en kort oppgave som avsluttes i høstsemesteret må være 20.
november akkurat som for lange oppgaver for å gi tid til sensur og mulighet for å ha
muntlig eksamen før semesterslutt. En oppgave som skal innleveres 20. november må da
utdeles 3. juli. Dette kolliderer med de fleste veileders ferieavvikling når det egentlig er
den viktige oppstartfasen i oppgaven. Derfor er det overlatt til instituttene/programstyrene
å finne den mest praktiske perioden for den 20-ukers oppgaven i samråd med student og
veiledere.
• For 20-ukers oppgaver gjelder ikke forlengelse pga innleveringsfri periode. Kun søndager
og helligdager kan forlenge en 20-ukers oppgave om noen dager.

§ 10. Innlevering av oppgaven
§ 11. Utsatt innlevering
§ 12. Bedømmelse av oppgaven

§ 13. Deltidsstudium
 En student skal få innvilget 75 % deltid. Hva blir ny innleveringsfrist? Deltid skal begynne
fra høsten (3. semester), og opprinnelig innleveringsdato var 1. juni (4. semester).

Notat/INSO mai 2011

•

Vi setter et års fulltidsstudium til 40 uker, og studenten får ved 75 % permisjon et
tidstillegg på 10 uker. Med innleveringsfri periode 1.-31. juli betyr dette ny
innleveringsfrist 12. september.

§ 14. Permisjon
§ 15. Avsluttende mastergradseksamen

§ 16. Stryk på oppgaven og ny eksamen
 Hvilken studentstatus skal det registreres i FS for en student som ikke har levert oppgaven?
Sluttet? Utgått?
• Studentstatus blir "utgått". "Sluttet" tar man når studenten gir beskjed at han/hun ønsker
å slutte med studiet.
• Masteroppgaven får ikke "stryk" i eksamensmodulen, men "ikke møtt" og dermed blir det
stryk på selve masteren.
 Skal det stå noe sted at studenten har fått stryk på innlevert oppgave ved 1. innlevering?
• Når studenten får "stryk" på den første innleverte oppgaven, må det skrives en
eksamensprotokoll med "stryk". Protokollen sendes til eksamenskonsulenten ved MN og
det blir registrert i FS. Studenten får en ny frist for et nytt forsøk. Det skrives en
eksamensprotokoll for den 2. innleverte oppgaven, om det er "Stryk" eller en beståttkarakter. Når studenten har bestått vil den første stryk-karakteren ikke dukke opp i
vitnemålet eller karakterutskriften, men den er registrert i FS, slik at vi har historikken i
orden på saken.
 En masterstudent har fått tentativ F av en enstemmig komité. Skal det lages en protokoll for
den "tentative" F og sendes til eksamenskonsulenten ved MN?
• Ja. Når komiteen er enig og studenten går med på at presentasjonen avlyses, så er den
tentative karakteren faktisk blitt den endelige karakteren. Da skrives det
eksamensprotokoll osv.
 Dersom studenten søker om nytt opptak (uten å levere en revidert utgave ved 2. innlevering)
skal han/hun vurderes i forhold til de nye søkerne?
• Ja. Studenten blir vurdert for opptak som alle andre søkere, etter opptaksgrunnlag,
karaktersnitt på bachelorgraden og eventuelle rangeringsregler ved for mange søkere.
Studenten kan dermed risikere å få avslag på ny søknad om opptak.
 Ryktene sier at karakteren av oppgaven ved 2. innlevering ikke kan bli bedre en D (maks 2
karakterer bedre enn strykkarakteren). Stemmer det?
• Det er ikke definert en grense for den nye karakteren noen steder. Oppgaven skal
bedømmes objektivt. Det vil imidlertid være litt tankevekkende hvis den samme
oppgaven som er bedømt til stryk ved 1. innlevering får en C eller bedre ved 2.
innlevering. Da er det jo plutselig en kvalifisert søker til PhD.
En slik mulighet kan også etter hvert føre til at studenter tar denne sjansen for å få 3
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måneder ekstra tid for å skrive en ekstra fin oppgave.
 Teller juli måned med ved utregning av ny frist for 2. innlevering? Er ikke juli innleveringsfri
måned?
• Denne problemstillingen har blitt grundig diskutert og fakultetet er kommet frem til at det
gjelder de samme regler som ved utsatt innlevering for disse kandidater. Julimåneden er
uten finansiering fra Lånekassen og da teller den ikke med i beregningen av ny frist.
Tilsvarende gjelder med de tre ukene om vinteren (se utfyllende regler).
 En deltidsstudent (50 %) strøk på mastergraden. Beregnes den nye innleveringsfristen med
deltid dvs 6 måneder istedenfor 3 måneder?
•

•

Etter våre utfyllende regler kan det gis 3 måneder ekstra for å omarbeide en oppgave som
ble bedømt til stryk. Dette er en endelig og fast galgenfrist, og er ikke relatert til
deltidsregler. Det eneste som kan skje her er at det kommer en sykemelding opp i det hele
som gir ytterligere forlengelse.
Med den innleveringsfrie julimåneden kan det tross alt bli 4 måneder. Enda mer ekstratid
ville vært urimelig og urettferdig sammenlignet med andre som har fått stryk og ny frist.

§ 17. Vitnemål

