
Reglement for fordypningsoppgave i kriminologi 
(KRIM2101) 
 
 
1) Opptak til fordypningsoppgave (KRIM2101): 

a) Opptak til emnet forutsetter at studentene er i siste semester av 
bachelorstudiet, og har avlagt og bestått følgende emner: KRIM1000, 
KRIM1300 og KRIM2000. 

 
2) Veiledning 

a) For å motta veiledning må studenten ha studierett og undervisningsrett og ha 
bekreftet utdanningsplan som inkluderer fordypningsoppgave i det aktuelle 
semesteret. Veileder tildeles på innledningsseminarene. Det tilbys både 
gruppeveiledning og individuell veiledning.  

b) Studentene leverer prosjektbeskrivelse i begynnelsen av semesteret til oppgitt 
frist. De som ikke leverer prosjektbeskrivelse innen fristen får ikke tildelt 
veileder. 

c) Veiledningskvoten kan bare benyttes en gang i løpet av studiet.  
d) For 20 studiepoengs fordypningsoppgave (KRIM2101) gis det tilbud om 7 

timers veiledning 
e) Fordypningsoppgaven kan være utarbeidet i fellesskap av en gruppe. 

Gruppen kan bestå av inntil 3 personer. Gruppeoppgaven kan innleveres som 
et kollektivt arbeid der bedømmelsen skjer under ett for alle gruppens 
medlemmer (solidaroppgave). Hver enkelt forfatter må i så fall kunne 
redegjøre for sitt bidrag.  

f) Gruppeoppgaven kan også innleveres som sammensatt arbeid der hver enkelt 
bedømmes på grunnlag av sin egen prestasjon. 

g) En kombinasjon av alternativene (e) og (f) er også tillatt. 
h) For gruppeoppgaver med to deltakere gis det tilbud om 12 timers veiledning. 

For gruppeoppgaver med tre deltakere gis det tilbud om 15 timers veiledning.  
i) Siste frist for innlevering av manus til veiledning på 20 studiepoengsoppgave 

er to uker før innleveringsdato. Siste frist for veiledning er en uke før 
innleveringsdato.  

 
3) Fordypningsoppgavens omfang 

a) For 20 studiepoengs fordypningsoppgave skal oppgaven ha et omfang på 
8000-12000 ord (20-30 sider)1.  

b) Gruppeoppgaver med to deltakere skal ha et omfang på 8000-20000 ord. Ved 
tre deltakere blir omfanget 8000-24000 ord. 

c) Forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg 
medregnes ikke. 

d) Oppgaver som er på under 8000 ord eller over 12000 ord blir ikke sensurert. 
 
4) Oppmeldings- og innleveringsfrister 

a) Ved levering av fordypningsoppgave gjelder de regler for oppmelding og 
trekkfrister som gjelder for eksamener ellers.  

 

                                                 
1 Det regnes ca. 400. ord pr. side. Forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og 
vedlegg medregnes ikke. Linjeavstand 1.5 og times 12. punkt. 



5) Innlevering 
a) Oppgaven leveres i Inspera med vedlagt selvalgt-pensumliste godkjent av 

veileder. 
b) Når flere deltakere skriver gruppeoppgave, gjelder samme krav til selvvalgt-

pensumliste. Hver deltaker leverer hver sin selvvalgt-pensumliste. 
c) Oppgaven leveres i anonymisert form.  
d) Når en oppgave er innlevert til bedømmelse annetsteds, kan den ikke 

innleveres til bedømmelse ved Det juridiske fakultet i Oslo. 
 
6) Sensur  

a) En oppgave som er levert til sensur, kan ikke unndras sensur. 
b) Fordypningsoppgaven sensureres av to sensorer.  
c) Veileder deltar ikke i sensur.    

 
7) Muntlig prøve ved 20 studiepoengs oppgave 

a) Ved 20 studiepoengs oppgave avholdes det muntlig tilbakemelding før endelig 
karakter fastsettes.  

b) Studenten får oppgitt en foreløpig karakter før muntlig. 
c) Den endelige karakteren fastsettes etter muntlig eksamen. 
d) Oppgaven vurderes i henhold til karakterskala A-F. Karakteren kan justeres 

opp eller ned én bokstavkarakter på bakgrunn av den muntlige 
eksaminasjonen. Den endelige karakteren gjøres kjent for studenten etter 
muntlig prøve. Sluttkarakter for samarbeidende studenter kan derfor settes likt 
eller individuelt.   

e) Den endelige karakteren skal ta utgangspunkt i den skriftlige oppgaven. Dette 
innebærer at det kun vil være i situasjoner hvor sensorene er usikre på hva 
som er den riktige karakteren, at man kan justerer karakteren opp eller ned én 
bokstavkarakter. 

f) Muntlig prøve skal også kontrollere at den oppgitte forfatter har skrevet 
oppgaven.   

 
8) Fornyet sensur 

a) Studenter som leverer oppgave for ny eksaminasjon har ikke krav på ny 
veiledning.  

 
9) Endring av oppgavetype eller emne 

a) I samråd med veileder og emneansvarlig kan studenten endre tema for 
fordypningsoppgaven. Dette gir ikke rett til utvidet veiledning. 

 
10) Særregler 

a) Programleder kan godkjenne at en oppgave blir levert på annet språk enn 
eksamensspråket. 

 
 
 


