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Revisjon av §6 b i Utfyllende regler for integrert lektorutdanning 
 
Det ble i 2007 laget egne utfyllende regler for de integrerte lektorprogrammene. Disse ble 
delvis revidert i 2014. https://www.uib.no/utdanning/laerer/49356/utfyllende-regler-integrert-
lektorutdanning. 
 
De 5 første paragrafene er felles på tvers av fakultet, mens paragraf 6 gjelder masterdelen 
på hhv HF og MN. § 6b gjelder kun MN. 
 
Lærerutdanningsutvalget (LU) begynte en på en revisjon av § 6b i 2017. Det er flere grunner 
til dette: 
- Innføring av rammeplan for lektorprogrammet i 2014 har ført til at studieplan og studieløp 

i lektorprogrammet er endret. Det må derfor sikres av reglementet tar høyde for det. 
- Det har i de siste årene etablert seg praksiser for områder som ikke har vært regulert 

tidligere og som fungerer bra. Disse vil det være fornuftig at blir eksplisitt formulert i 
reglementet. 

- Vi har også gjort erfaringer som tilsier at det bør strammes inn på enkelte områder. 
F.eks. har det vært noen studenter som har gått i gang med kort oppgave før alle øvrige 
emner i graden er på plass og har kommet i den situasjon at de leverer oppgaven innen 
fristen, men ikke kan ha avsluttende mastereksamen før manglende studiepoeng er tatt. 
Dette er uheldig både for studenten, instituttet og lektorprogrammet. 

 
LU laget forslag til ny versjon som ble sendt til instituttene for kommentarer.  
 
Før vi fikk tatt saken videre, kom beskjeden om at C-kravet i lektorprogrammet måtte fjernes. 
Det har også konsekvenser for utformingen av § 6b. Et oppdatert forslag til § 6b ble drøftet 
og godkjent av LU 11. juni. Vedlagt er forslaget. Vi ber om at forslaget behandles og 
godkjennes av fakultetet. 
 
Som en konsekvens av fjerningen av C-kravet må også andre deler av de utfyllende reglene 
endres. Dette arbeidet følges opp at programrådet for lektorutdanning. Det kan også bli 
aktuelt med en større omlegging der regler for masterdelen må gjøres mer lik på tvers av 

Referanse Dato 

2017/5925-MAJE 07.08.2018 
  

 

https://www.uib.no/utdanning/laerer/49356/utfyllende-regler-integrert-lektorutdanning
https://www.uib.no/utdanning/laerer/49356/utfyllende-regler-integrert-lektorutdanning


 side 2 av 2 

 
 
 
  

fakultet. Men fram til dette evt. skjer er det behov for fungerende utfyllende regler for 
masterdelen av vårt lektorprogram.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Stein Dankert Kolstø 
Leder for utvalget Marianne Jensen 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til revidert §6b 

§6  

b)      For studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
(bygger på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) 
 
Masteroppgaven er normalt 30 sp. Fagområdet og hvilket institutt oppgaven skal avlegges ved, 
bestemmes av studieretningen studenten har valgt. Dette valget foretas ved studiestart, men kan 
endres senere i studiet i samråd med studieveileder. Man kan søke om å få utvide til en 60 sp 
masteroppgave. Vær oppmerksom på at utvidelsen av masteroppgaven ikke kan erstatte emner i 
programmet, men utgjør et 30 sp tillegg som medfører at normert studietid for programmet utvides 
med et semester. Ved utvidelse til 60 sp masteroppgave vil man bli omfattet også flere av noen av 
reglene fra Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disse 
tas med i svarbrev til søknaden. 
 

Masteravtale 
Masteravtalen inngås mellom den enkelte student, lærerutdanningsutvalg og vedkommende 
institutt og veileder(e). I avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning, 
lesesalsplass og andre rettigheter og plikter for mastergradsstudenter, herunder hvor lenge 
studentene har rett til å motta slik veiledning etc. Det er instituttets ansvar å sørge for at 
veiledningen er ivaretatt dersom veilederen har lengre fravær. 
 

Det er studenten som har ansvar for at masteravtale blir inngått og levert innen frist. 
 
Siste frist for innlevering av masteravtale: 

 Innleveringssemester 
- masteroppgave 

Standard frist for 
innlevering av oppgaven 

Frist for innlevering av 
masteravtale 

30 sp Vår 1. juni 15. oktober høsten før 
30 sp Høst 20. nov eller 20. des1 15. april våren før 
60 sp Vår 1. juni 15. april året før 
60 sp Høst 20. nov 15. oktober året før 

 
For å kunne inngå masteravtale må all praksis, pedagogikk, fagdidaktikk og spesialiseringsemner 
være bestått.  
 
Mellom innlevering av masteravtale og innleveringsfrist for masteroppgaven som er satt i avtalen, 
skal det normalt ikke gjenstå flere studiepoeng som må avlegges, enn at studieløpet kan fullføres ved 
normal progresjon (dvs. 30 sp pr. semester). Det betyr at man normalt ikke kan legge opp til et løp i 
masteravtalen der man skal ta mer enn 30 sp pr. semester. 
 
Studieprogresjon – oppstart på masteroppgave – gjelder 30 sp oppgaver 
I tillegg til de føringer på progresjon som legges av masteravtalen, gjelder følgende: 

                                                           
1 Ved innlevering 20. november kan avsluttende mastereksamen avholdes før jul. Ved innlevering 20. desember 
avholdes mastereksamen etter jul. Student og veileder avtaler hva som skal gjelde. 20. desember er kun et 
alternativ på 30 sp oppgaver. 

Slettet:  og aktuelle institutt



 
• Dersom masteravtale er inngått mer enn ett år før oppgaven skal leveres:  

Dersom det gjenstår mer enn 60 sp totalt på fullført grad når det gjenstår to semester av planlagt 
studieløp, må masteroppgaven utsettes. Masteravtalen revideres da tilsvarende. 

• Man kan ikke starte på masteroppgaven før alle emner i studiet er fullført. Evt. unntak må gjøres 
av faglige hensyn knyttet til masteroppgaven. Ved behov må oppstart på masteroppgaven 
utsettes og masteravtalen revideres tilsvarende. 

 
 
Valg av oppgave 
Instituttet der studenten skal avlegge oppgaven skal sammen med veiledere sørge for at det 
til enhver tid eksisterer et tilbud av oppgaveprosjekter. Oppgaveprosjekter kan også bli 
utformet i en dialog mellom veileder og student. 
 
Behov for deltid  
Det er normalt ikke mulig å kombinere deltidsstudium med en 30 studiepoengs oppgave. 
 
Innlevering av oppgaven, utsatt innlevering, bedømmelse av oppgaven, avsluttende 
mastergradseksamen, stryk på oppgaven og ny eksamen 
Her gjelder § 10, 11, 12, 15 og 16 i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (de delene som gjelder 30 studiepoengsoppgaver). 

Lenke til Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

Slettet: 
Avtalen skal normalt inngås i begynnelsen av 9. semester. 
Før avtalen kan inngås må studenten normalt ha bestått 
minst 210 studiepoeng blant de obligatoriske emnene som 
inngår i studieretningen. Studenten må ha bestått alle 
spesialiseringsemner inkludert fagdidaktikk og praksis for å 
kunne gå videre på masterstudiet.Spesialiseringen utgjør 85 
sp. Hvilke emner som inngår i spesialiseringen avhenger av 
studieretningen. Sammensetningen av emner i 
spesialiseringen fremgår av studieplanen. (jfr. § 9 i 
Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet)
 

Slettet: 

Studenten velger normalt en oppgave i løpet av 9. semester 
i forbindelse med inngåelse av masteravtale. I tillegg må 
praksis være bestått og det teoretiske pensumet (270 
studiepoeng) må være tilnærmet fullført, herunder de 
obligatoriske emnene i studieretningen. (jfr. § 8 i Utfyllende 
regler for gradsstudier ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet)

Slettet:  med utdelings- og innleveringsfrist. (jfr. § 13 b) i 
Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet)

Feltkode endret
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