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Momenter for kvalitetssikring av masterstudenter i avslutningsfasen
Det skjer ikke sjeldent at en masterstudent i avslutningsfasen eller studiekonsulenten
oppdager at det mangler studiepoeng for å fylle kravet til omfang av det teoretiske pensumet.
Noen cases:
 Blandingsstudenter (begynt i gammelt system, fullført i nytt system): Ved overgang
fra gammelt vekttallssystem til nytt studiepoengssystem, og fra gammelt til nytt
gradssystem kan det oppstå en mangel av studiepoeng i lavere grad eller mastergrad.
Studenten har kanskje oppfylt kravene til en cand.mag., men må nå oppfylle kravene
til en BA. Det betyr at vi må definere en 90 sp spesialisering. For noen studenter kan
det bety at de faktisk trenger flere enn 300 sp for å fylle alle krav.
Ved innlevering av oppgaven blir det oppdaget at det mangler ett til mange sp.
 En gammel innpassingssak ble ikke skikkelig avsluttet eller registrert og det viser seg
at det oppstår et overlapp og det mangler plutselig opptil flere sp.
 Noe som skjer ganske ofte: Studenten har innpasset ekstern utdanning for lenge siden,
men har aldri vist frem originale dokumenter.
Slike små mangler kan relativt lett korrigeres ved å be studenten om å fremvise originale
karakterutskrifter og kursbevis eller ved å godkjenne populærvitenskapelige artikler,
deltakelse i forskningsprosjekt, deltakelse i tokter og lignende faglige aktiviteter som
studiepoengsgivende spesialpensum eller ved å gi et muntlig spesialpensum.
 Studenten blir tatt opp til MA med manglende 10 sp i BA. Tar emnet i løpet av det
første masteråret, men stryker gjentatte ganger. Studenten kan egentlig ikke gå opp til
avsluttende eksamen før dette kravet er oppfylt.
 En student har for noen år siden søkt om godkjenning av en ettårig utdanning på en
svensk ”Teknisk skole”. I innpassingsbrevet fra fakultetet stod det at utdanningen
ikke kunne godkjennes uten ytterligere dokumentasjon. Siden var saken ikke
behandlet videre. Studenten tas senere opp til MA med den forståelsen at den ettårige
utdanningen teller med, den er bare ikke ferdig registrert. Etter avlagt mastereksamen
oppdager man at det mangler ett års utdanning, den gamle innpassingssaken blir tatt
opp igjen og det viser seg at den ”tekniske skolen” ikke er godkjent som høyere
utdanning.
I slike tilfeller hvor det mangler et betydelig antall studiepoeng eller noen andre krav ikke
er oppfylt holder vi fast ved innleveringsfristen for masteroppgaven. I de fleste tilfeller
blir også mastereksamen avlagt fordi det allerede var planlagt. Det blir imidlertid ikke
skrevet vitnemål, og eksamensprotokoll ligger på vent til alle krav er oppfylt. Semester for
oppnådd grad blir tilsvarende forskjøvet.

Vi bør selvfølgelig unngå at det oppstår slike problemer som bare fører til stress og
frustrasjon for alle involverte. Derfor følger her en sjekkliste for kvalitetssikring av
masterstudiet. Denne sjekklisten bør gjennomgås i god tid før studenten nærmer seg
avslutning, helst i semesteret før.
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Sjekkliste for kvalitetssikring:
 Omfang av utdanningen må være minst 300 sp (180 + 120) inkl. masteroppgave.
 Innføringsemner, spesialiseringen i bachelorgraden og andre obligatoriske krav må
være fullført.
 Ved opptak til MA med 170 sp: Kvalitetssjekk at de manglende 10 sp blir tatt i løpet
av det første året på MA.
 Ekstern utdanning må være registrert og innpasset. Slik at det ikke dukker opp noe
sp-reduksjon (pga overlapp) i sluttfasen av MA.
 Utenlandsk utdanning må også være godkjent, registrert og innpasset (sjekk om
eventuell overlapp).
 ORIGINALE dokumenter må være vist frem og registrert.
 Alle faglige aktiviteter utenom ordinære emner må være registrert som
spesialpensum, nemlig:
o Spesialpensum
o Sommerkurs, forskerkurs
o Internasjonale konferanser og seminarer
o Vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler
o Annet
Og til slutt:
 Høre med studenten hvilke emner som skal inngå i BA-spesialiseringen og i
mastergraden. Dette kan ha betydning for karaktersnittet ved for eksempel søknad om
opptak til PhD.

