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HOVEDVEILEDER PÅ MASTER - ENDRING I UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER VED MN 

 
BAKGRUNN: 
Institutt for informatikk har foreslått en liten endring i fakultetets utfyllende regler for gradsstudier 
som gjelder hovedveileder og veiledningskomité for masterkandidater. I §5 i de utfyllende regler står 
det at hovedveileder skal alltid være en av instituttets ansatte.  
Institutt for informatikk påpeker at denne rigide regelen kan føre til uheldig praksis, spesielt for 
veiledere som er tilknyttet forskningssentre og ikke nødvendigvis tilhører institutt for informatikk, men 
et annet av fakultetets institutter.  
Med tanke på fakultetets mange tverrfaglige studieprogram, både gamle og nye, tar denne regelen 
ikke høyde for at en masterstudent ofte veiledes ved et annet institutt enn det instituttet som er 
administrativt ansvarlig for masterprogrammet. En veiledningskomité består ofte av veiledere fra ulike 
institutter. For å ivareta studentens og veiledernes rettigheter og plikter på en best mulig måte er det 
derfor fornuftig å endre formuleringen i § 5 slik at den omfatter alle vanlige veilederkonstellasjoner og 
likevel plasserer ansvaret for masterstudenten og masterprosjektet ved et av fakultetets institutt. 
 
 
Dagens versjon: 
§ 5. Undervisningen  
Undervisningen gis i tilknytning til emner, spesialpensa og som individuell veiledning. Studiet 
gjennomføres under veiledning av en eller flere av fakultetets vitenskapelig ansatte eller annen person 
med nødvendig fagkyndighet godkjent av instituttet. Hovedveileder skal alltid være en av instituttets 
ansatte. Eventuelle avtaler mellom institutt og ekstern veileder/institusjon gjøres på instituttnivå.  
 
Forslag til endring - Ny versjon: 
§ 5. Undervisning og veiledning 
Undervisningen gis i tilknytning til emner, spesialpensa og som individuell veiledning. Studiet 
gjennomføres under veiledning av én eller flere av fakultetets vitenskapelig ansatte eller annen person 
med nødvendig fagkyndighet godkjent av instituttet. Minst én av veilederne skal være tilsatt ved det 
instituttet som er faglig ansvarlig for kandidatens masterprosjekt. 
Dersom flere veiledere inngår i en veiledningskomité skal hovedveileder være tilsatt ved UiB. En ekstern 
veileder kan fungere som medveileder i komiteen. Eventuelle avtaler mellom institutt og ekstern 
veileder/institusjon gjøres på instituttnivå. 
I avtaler på institusjonsnivå kan veilederforholdet være regulert på andre måter. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studiestyret vedtar å endre § 5 i fakultetets utfyllende regler for gradsstudier som foreslått. 
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