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UTKLARERINGSSKJEMA FOR: 

 

……………………………………………………………… 

Studentnavn 
 

Vær oppmerksom på at resultatet av mastereksamen og mastergraden ikke registreres 

før utklareringsskjemaet er levert tilbake i utfylt stand, komplett med signaturer. 

Hovedveileder 

bekrefter: 

 

Alt lånt materiell og bøker er levert tilbake. Studenten har fjernet alt 

prøvemateriell tilknyttet arbeidet med masteroppgaven fra lab (dersom relevant).  

 

Evt. gjenværende prøvemateriell kan kastes. Jeg har kontrollert at studentens 

forpliktelser overfor forskningsgruppen er oppfylt.  

 

En e-post er sendt til IT-gruppen (drift@geo.uio.no) som bekrefter at alle 

relevante data er mottatt, eller instruksjoner om hvordan oppgavedataene ellers 

skal håndteres videre. 

 

Dato: ………………….       

    

Hovedveileders underskrift: …………………………….………………..……. 

 

IT-gruppen 

bekrefter: 

 

RT saksnummer til veileders epost:________________________  

 

Alle dataområder på disk (institutt, UiO, Norstore og liknende) har blitt ryddet. 

Kun data som er arkivverdige er arkivert (i Norstores dataarkiv, på instituttets 

arkivdisk eller liknende).  

 

30 dager etter at studenten har underskrevet dette dokumentet (punkt 3) kan IT-

gruppa fjerne alle andre data.  

 

 

Dato: ………………….            IT-gruppens ansv. initialer: ……………….... 

    

 

IT-gruppens underskrift og stempel: …….……………………………………… 

 

Studenten bekrefter:  

Jeg, studenten bekrefter at jeg har fjernet alt prøvemateriell tilknyttet min 

masteroppgave fra lab eller andre steder jeg har lagret dette og bekrefter at 

eventuelt gjenværende prøvemateriale kan kastes uten videre varsel.   

 

Dato: ………………….       

    

Studentens signatur: ……………………………………… 
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Leveres til:  

Institutt for geofag 

Studieadministrasjonen (rom 111) 

Postboks 1047 Blindern  

0316 Oslo 

mailto:drift@geo.uio.no
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Institutt- 

administrasjonen 

bekrefter: 

 

Alle nøkler er tilbakelevert til instituttadministrasjonen. Studenten har ingen 

utestående forpliktelser til gruppen/seksjonen:  

 

 CEED-studenter leverer nøkler og får signatur fra Trine Sannesmoen 

(rom 1.206) i ZEB-bygningen.  

 

 MetOS-studenter leverer nøkler og får signatur fra Anita Sørlie (rom 

2413) i Kristine Bonnevies hus. 

 

 PGP/NJORD-studenter leverer inn nøkler og får signatur fra Janne 

Kvifte Hoff (rom V303).  

 

 Øvrige studenter leverer til Ann-Christin Jäger (Ekspedisjonen, rom 

116) i Geologibygningen.  

 

 

Avsnittet krever signatur selv om nøkler ikke er levert ut! 

 

 

Dato: ………………….       

    

Institutt admin. underskrift og stempel: ……………………………………… 

 

Realfagsbiblioteket 

bekrefter: 

 

Alle lånte bøker er levert tilbake til Realfagsbiblioteket. Studenten har ingen 

ubetalte fakturaer eller annet uoppgjort med biblioteket.  

 

 

Dato: ………………….       

    

Realfagsbiblioteket underskrift og stempel: ……………………………………… 

 

 

 

Fylles ut etter at ovenstående bekreftelser er innhentet: 

Studie-

administrasjonen 

bekrefter: 

 

Masteroppgaven er lastet opp til Studentweb/DUO innen fristen.  

Skjemaet over er riktig utfylt i punkt 1-5 med underskrifter.  

 

Studentens mastergrad kan registreres.  

 

 

Dato: ………………….       

    

 

Studieadministrasjonens underskrift og stempel: ……………………………… 

 

 

Utklareringsskjemaet arkiveres i studentens elektroniske studentmappe (Ephorte). 
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