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Program

11.30-12.15 Fremdriftsrapport, innlevering og retningslinjer 
for bedømmelse av masteroppgaven, muntlig 
eksamen.

12.15-13.30 Kompetansebevissthet: Hva kan du, og 
hvordan kan du kommunisere det til 
arbeidsgivere? v/Gisle Hellsten, leder av 
Karrieresenteret.

13.45-15.00 Jobbsøkerferdigheter: CV, søknad og 
jobbsøkestrategier v/Gisle Hellsten, leder av 
Karrieresenteret.



Fremdriftsrapport

• Må leveres for å få STV4901 – Veiledningsseminar 1
godkjent

• Fylles ut i Nettskjema

• Lenket opp fra emnesiden til STV4901

• Frist: 31. januar
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http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4901/


Veiledning

Gi beskjed til instituttet ved Malin F. Stensland dersom:

• veiledningsforholdet ikke fungerer

• du vurderer en pause i veiledningen (sykdom, permisjon, 
forsinkelse, etc.)
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Rutiner for innlevering av masteroppgaven

• Detaljert beskrivelse for innlevering er lenket opp på 
emnesiden til STV4990.

• Punktliste som tar for seg prosessen steg for steg.
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http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4990/


Muntlig eksamen

• Blir avholdt i løpet av juni og august ved levering på normert 
tid i mai.

• Når kommisjonen er oppnevnt får du skriftlig beskjed om 
tidspunkt.

• Hva skjer under muntlig eksamen?
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Hvordan blir masteroppgaven bedømt?

• Nasjonale retningslinjer og sjekkliste for sensor

– Lenket opp på emnesiden til STV4990 under Eksamen

– Sendes sensorene 

• Helhetsinntrykk - vurderingsdimensjoner:

– Problemstilling

– Forankring i faglitteraturen 

– Analytisk ramme

– Forskningsdesign og metodebruk

– Analysen

– Presentasjon 
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http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4990/bedommelse-av-masteroppgaver/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4990/sjekkliste/index.html


Forskningsetikk

• Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 
humaniora, juss og teologi

– Ofte mindre relevante for masteroppgaver i statsvitenskap

– Men god henvisningsskikk er en del av forskningsetikken

• Og forbløffende mange prosjekter er meldepliktige til NSD
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https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
http://www.nsd.uib.no/personvern/om/om_oss.html


Hvordan bli ferdig på normert tid? 

• Lag en plan – og følg den

• Ikke utsett skrivingen

• Still et spørsmål som lar seg besvare 

• Har du et spørsmål?

• Er det klart formulert?

• Tilstrekkelig avgrenset?

• Ta kontakt med veileder hvis arbeidet går trått

• Husk alltid å ta back-up av det du har skrevet

10



Lykke til med skrivingen og med siste semester 
på masterprogrammet!
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