
Semesteroppgave på temaspesialiseringsemner i sosiologi  

Semesteroppgaven bedømmes til bestått/ ikke bestått. Du får svar på om du har bestått oppgaven i 

studentweb under resultater. 

 Semesteroppgaven leveres i oppgitt mappe i fronter innen den gitte fristen. Dersom kandidaten ikke består 

på første forsøk gis en ny kort frist (ca en uke) der kandidaten får mulighet til å forbedre seg basert på 

kommentarer fra sensor. Informasjon og ny frist gis på e-post fra emneansvarlig/sensor. 

Semesteroppgaven må bestås før kandidaten kan gå opp til skriftlig eksamen. Semesteroppgaven er 

gyldig i åtte semestre. 

 Ved bedømmelse av semesteroppgaven på temaspesialiseringsemnene skal det legges vekt på: 

 om oppgaven lanserer og holder seg til en problemstilling som faller innenfor området som det aktuelle 

emnet dekker, 

 om oppgaven behandler et materiale. Materialet kan være empirisk i en eller annen forstand, eller det 

kan være rent teoretisk, 

 om oppgaven viser bruk av litteratur som fortrinnsvis er hentet fra pensum, 

 om oppgaven er drøftende når det gjelder teorien og det eventuelle empiriske materiale som blir benyttet. 

For å bestå semesteroppgaven må kandidaten vise noe sosiologisk forståelse av området emnet dekker, i 

noen grad kunne drøfte teorier, begreper og empirisk kunnskap, og i noen grad kunne kople begreper til 

hverandre og til materialet som blir benyttet. 

  

Praktisk informasjon om oppgaven 

- Oppgaven skal ha et omfang på 2000 ord +-10% 

- Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2 

- Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i oppgaven 

- Sett inn sidetall i oppgaven 

- Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt" 

- For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver 

- Sammen med oppgaven skal det leveres inn en obligatorisk erklæring (du laster opp erklæringen sammen 

med oppgaven i fronter) 

- På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå: 

1. Oppgavens tittel 

2. Emnets og faglærers navn 

3. Innleveringsdato og sted 

4. Ditt navn 

5. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke 

med) 

https://www.uio.no/studier/program/sosiologi/undervising/Litt%20om%20skriving
https://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/index.html

