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Her kommer viktig praktisk informasjon til deg som skal levere hovedoppgaven våren 2013.  

Vi gjør oppmerksom på at papirversjonen av hovedoppgaven skal være innlevert Psykologisk 

institutt innen kl. 14.00 den 24. april 2013. Husk å beregne tid til trykking før denne datoen 

(ca. 3-5 virkedager – hør med Reprosentalen). 

 

Vennligst orienter deg om retningslinjer og krav vedrørende hovedoppgaven: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/krav.html 

 

UiO har vedtatt obligatorisk innlevering av alle master- og hovedoppgaver i DUO (”Digitale 

utgivelser ved UiO”). Det er bare selve innleveringen av en fulltekstversjon av oppgaven i DUO som 

er obligatorisk. Du vurderer selv (evt. i samråd med veileder) om den elektroniske 

fulltekstversjonen av oppgaven skal være offentlig. Er oppgaven unntatt offentlighet, skal skjema 

for lovpålagt klausulering fylles ut. Hvis det er andre grunner til klausulering, altså skjermet innsyn 

i oppgaven, må også skjema for klausulering fylles ut. Pass på at du haker av riktig alternativ i 

DUO! Du finner klausuleringsskjemaene og mer informasjon her:  

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/klausulering-av-masteroppgaven/ . Om innlevering i 

DUO finner du her: http://www.duo.uio.no/ 

 

 

Innleveringsfrist 24. april 2013 kl. 14.00 

1. Innen 22. april må du selv gå inn i StudentWeb under ”Registrer deg” - ”Utdanningsplan - 

individuell del” – ”Våren 2013” og få registrert tittelen på hovedoppgaven din. Klikk på 

blyanten ved siden av PSYC6100 og skriv inn tittelen i boksen ”Oppgavetittel” nedenfor 

eksamensmeldingen. Dette er teksten som kommer med på vitnemålet ditt, så pass på at 

tittelen blir korrekt! 

 

2. Oppgaven lages helt ferdig med forside, innholdsfortegnelse, sammendrag osv. og 

konverteres til pdf-format(http://www.uio.no/tjenester/it/web/apne-dokformater/pdf/ ). 

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/krav.html
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/klausulering-av-masteroppgaven/
http://www.duo.uio.no/
http://www.uio.no/tjenester/it/web/apne-dokformater/pdf/
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3. Logg inn på DUO: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/duo_innlevering.html  

 

4. Last opp pdf-versjonen av oppgaven, lim inn sammendrag og hak eventuelt av for at 

oppgaven er lovpålagt klausulering eller klausulering av andre grunner, dvs. skjermet 

innsyn i oppgaven.  

 

5. Skriv ut kvitteringen for innlevert oppgave og obligatorisk erklæring (klikk på lenken 

nederst på kvitteringssida), og ha med disse i signert stand når du leverer oppgaven på 

instituttet. 

 

6. Lever oppgaven til trykking på Reprosentralen ved UiO. De vil helst at du sender pdf-filen 

på e-post. Følg instruks på nettsiden deres: 

http://www.uio.no/tjenester/trykk/masteroppgave/. Forhør deg med dem i god tid på 

forhånd om når garantifristen for å få oppgaven ferdigtrykket til 24. april er. Tlf. nr.: 

22856204. Vi gjør oppmerksom på at evt. fargetrykk på hovedoppgaven ikke dekkes av 

instituttet. Dersom det fins noe i oppgaven som er helt nødvendig å få i farge for å klare å 

lese for eksempel en figur, så kan man søke om dette til Jannike Hegdal Nilssen på forhånd, 

evt. bekoste det selv. 

 

7. Hent oppgaven ferdig trykket på Reprosentralen og lever 4 eksemplarer til ekspedisjonen, 

PSI, innen 24. april 2013. Sammen med eksemplarene leverer du kvitteringen fra DUO, 

obligatorisk erklæring (fuskeskjema) og eventuelt ett av de to klausuleringsskjemaene. 

 

 

Forsinket med hovedoppgaven? 

Du må søke og ha gyldig dokumentert grunn, for eksempel fra lege eller veileder, for å utsette 

innlevering av hovedoppgave og avsluttende eksamen ett eller flere semestre utover 

studieprogrammets normale progresjon. Evt. forsinkelser tidligere i studiet teller ikke inn. 

Søknader om utsettelse ut over vårsemesteret 2013 skal til studiekonsulent Jannike Hegdal 

Nilssen. 

 

Utsettelse innenfor vårsemesteret 2013? Du må gi beskjed så tidlig som mulig dersom du vet 

at hovedoppgaven ikke blir innlevert innen fristen 24. april til eksamenskoordinator Unni Mjelde 

Birkeland. Dette gjelder både dersom du trenger noen dagers utsettelse på grunn av sykdom, eller 

om du søker om å få en lenger utsettelse. Det kreves legeerklæring for utsettelse av innleveringen 

inneværende semester. Legeerklæringer må være konkrete og datospesifikke i forhold til hvilket 

tidsrom man er syk og hvor lang utsettelse man trenger.  

 

Hovedoppgaven er forkunnskapskrav til avsluttende eksamen! Hovedoppgaven er 

forkunnskapskrav for og må innleveres før utlevering av hjemmeeksamensoppgave til avsluttende 

eksamen (PSYC6300). Dersom du får innvilget utsettelse på innlevering av hovedoppgaven på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/duo_innlevering.html
http://www.uio.no/tjenester/trykk/masteroppgave/
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bakgrunn av søknad med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon, kan det likevel innvilges 

at du får avlegge avsluttende eksamen før hovedoppgaven er innlevert dersom hovedoppgaven blir 

innlevert samme semester. Vi gjør oppmerksom på at resultatet på avsluttende eksamen 

(PSYC6300) vil forbli sperret og ugyldig fram til godkjent hovedoppgave foreligger. Vitnemål 

utstedes derfor heller ikke før etter at alt er bestått.  

 

 

Sensur  

Når kommisjonen og tidspunktet for tilbakemelding på din oppgave er klar, vil det bli publisert på 

semestersiden til PSYC6100: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6300/v13/index.html 

  

Vi vil så langt det er råd arrangere møtene mellom komiteen og deg mellom 10 mai og 21. mai. Ved 

en eventuell klage på karakter, vil klagefristen være tre uker etter dette møtet. Vi gjør 

oppmerksom på at behandlingen av klage på hovedoppgave kan ta opptil 8 uker og at 

vitnemål ikke vil bli utstedt før klagen er ferdigbehandlet. Du vil ikke kunne søke om 

autorisasjon (http://www.sak.no/sites/SAK/Sider/default.aspx ) før du får vitnemålet, og du må 

altså påberegne en til dels stor forsinkelse i forhold til når du får autorisasjonen dersom du klager 

på hovedoppgaven. Karakteren på PSYC6300 vil i tillegg til hovedoppgavekarakteren sperres inntil 

klagen er ferdigbehandlet. 

 

 

Publisering av oppgaven 

Etter klagefristens utløp, vil alle hovedoppgaver (som ikke er klausulert) gjøres tilgjengelige i 

fulltekst i DUO. Ved klage på sensur, vil ikke oppgaven bli tilgjengelig før endelig karakter er 

fastsatt. Klausulerte oppgaver behandles i henhold til retningslinjene som er beskrevet her: 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/klausulering-av-masteroppgaven/ . 

 

 

Vitnemålsutdeling 

For studenter som avlegger avsluttende eksamen i profesjonsstudiet denne våren, vil det bli 

vitnemålsutdeling onsdag 12. juni kl. 17.30 i aud. 4. Studenter som har klaget på sensur på 

hovedoppgave eller avsluttende eksamen, vil ikke få overlevert vitnemålet denne dagen, men kan 

be eksamenskonsulenten om å få overrakt en tom konvolutt. Dette må meldes fra om eksplisitt! 

 

Vi ønsker deg lykke til med innspurten i hovedoppgaveskrivingen! 

 

Med vennlig hilsen 

Jannike Hegdal Nilssen /sign  

Studiekonsulent 

Saksbehandler: Jannike Hegdal Nilssen,22845112, j.h.nilssen@psykologi.uio.no 
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http://www.sak.no/sites/SAK/Sider/default.aspx
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