Utdrag fra:

Utfyllende regler for gradsstudier ved
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Endringer som er gjort angående antall sensorer ved bedømmelse av masteroppgaven er
markert rødt i § 12, § 15 og § 16.

§ 12. Bedømmelse av oppgaven
Masteroppgaven sensureres med bokstavkarakter A–F. Karakterskalaen brukes i henhold til
de definisjoner og retningslinjer som er utarbeidet av de nasjonale fagrådene for bedømmelse
av masteroppgaver, med basis i UHRs (Universitets- og høgskolerådet) generelle
karakterbeskrivelser1.
Masteroppgaver som er fellesarbeid bedømmes normalt med bokstavkarakter og presenteres
individuelt. Programstyret kan vedta regler for bruk av fellesarbeid.
Utsatt innlevering med gyldig grunn (se § 14 avsnitt b) har ikke innvirkning på bedømmelsen
av oppgaven.
Ved bedømmelse av masteroppgave er det krav om minst to sensorer, hvorav den ene
må være ekstern. Den eksterne sensoren skal ikke være tilknyttet UiB. Programstyrene kan
fastsette utfyllende regler for bruk av intern sensor eller fast intern eksamenskommisjon.
Reglene skal godkjennes av studiestyret.
§ 15. Avsluttende mastergradseksamen
a) Den avsluttende muntlige mastergradseksamen skal normalt avholdes innen utgangen av
det 4. semesteret, og senest innen 2 måneder etter innlevering av masteroppgaven.
b) Eksamen i hele masterpensumet må være fullført og bestått før avsluttende
mastergradseksamen. Eksamen i eventuelt spesialpensum kan i spesielle tilfeller legges
på samme dag som mastergradseksamen.
c) Etter at masteroppgaven er innlevert og godkjent, avsluttes studiet med en muntlig
mastergradseksamen. Denne eksamen består av en offentlig presentasjon på rundt 30
minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Ekstern sensor, intern
sensor eller medlemmer fra en fast intern eksamenskommisjon og veileder(e) skal
være til stede ved den offentlige presentasjonen. Det skal være satt en tentativ karakter på
oppgaven før presentasjonen. Den tentative karakteren gjøres ikke kjent for studenten.
d) Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med ekstern
sensor, intern sensor eller medlemmer fra eksamenskommisjonen og veileder(e).
Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen
være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Etter at studenten har forlatt
lokalet, bidrar veileder og evt. medveileder(e), med sine vurderinger av student og
oppgave. Av særlig betydning er veiledernes inntrykk av studentens gjennomføring av
forskningsoppgaven, grad av selvstendighet, forståelse og modenhet.
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e)

Veileder(ne) forlater lokalet og ekstern sensor og intern sensor eller medlemmer fra en
fast intern eksamenskommisjon bestemmer endelig karakter. Det er den endelige
karakteren som gjøres kjent for kandidaten og som kommer frem på karakterutskriften.

§ 16. Stryk på oppgaven og ny eksamen
a) Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp og det ikke foreligger søknad om
forlenget frist, regnes det som endelig stryk. Med ”endelig stryk” menes at oppgaven ikke
kan leveres på nytt i revidert eller supplert form.
b) En oppgave som er innlevert innen fristens utløp, kan gis karakteren F/Stryk dersom den
ikke tilfredsstiller minstekravene til en masteroppgave 2. En slik oppgave kan leveres på
nytt i revidert eller supplert form. Det skal da fastsettes ny frist for innlevering. Veileder
og sensorene må gi en skriftlig vurdering om det er mulig å omarbeide oppgaven innen en
bestemt frist.
For 60 studiepoeng oppgave: Hvis oppgaven kan omarbeides innen tre måneder kan
studenten få en ny frist. Hvis den ikke kan omarbeides med normalt arbeidsinnsats innen
tre måneder, så vurderes det som endelig stryk.
For 30 studiepoeng oppgave: Hvis oppgaven kan omarbeides innen seks uker kan
studenten få en ny frist. Hvis den ikke kan omarbeides med normal arbeidsinnsats innen
seks uker, så vurderes det som endelig stryk.
Hvis den reviderte oppgaven får strykkarakter, er det endelig stryk.
c) Hvis en oppgave gis tentativ karakter F/Stryk og ekstern og intern sensor eller medlemmer
fra en fast intern eksamenskommisjon vurderer enstemmig at denne karakteren ikke vil
kunne justeres opp ved presentasjon og diskusjon av oppgaven skal kandidaten ikke gis
adgang til avsluttende presentasjon av oppgaven.
d) Ny eksamen i masteremner/spesialpensa avholdes tidligst i semesteret etter forrige forsøk.
e) Etter endelig stryk på oppgaven må det søkes om opptak på nytt for å få en ny oppgave.
Det må samtidig søkes om innpassing for det teoretiske pensum.
f) Ny oppgave kan tildeles bare én gang.
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