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Her kommer viktig praktisk informasjon til deg som skal levere hovedoppgaven våren 2014.  

Vi gjør oppmerksom på at det fra og med våren 2014 er elektronisk versjon (pdf) av 

hovedoppgaven som skal være innlevert via StudentWeb innen kl. 14.00 den 23. april 2014. 

Psykologisk institutt krever ikke at papirversjon av hovedoppgaven skal innleveres. 

 

Vennligst orienter deg om retningslinjer og krav vedrørende hovedoppgaven: 

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

 

Alle studenter skal levere hovedoppgaven til DUO vitenarkiv via StudentWeb. Informasjon om 

innlevering finner du her: http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/ Det er bare selve 

innleveringen av en elektronisk fulltekstversjon av oppgaven som er obligatorisk. Du vurderer selv 

(evt. i samråd med veileder) om den elektroniske fulltekstversjonen av oppgaven skal være 

offentlig. I StudentWeb kan du velg om oppgaven skal være elektronisk tilgjengelig eller ikke, eller 

om oppgaven er klausulert grunnet taushetsplikt. Informasjon om klausulering finner du her: 

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

 

 

Innleveringsfrist 23. april 2014 kl. 14.00 

 

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

konverteres til pdf-format: http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/filer/apne-

dokformater/pdf/ 

 

2. Lever oppgaven elektronisk i StudentWeb: http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/  

 Start leveringen i god tid før fristen. Det kan ta litt tid å skrive inn sammendrag og 

laste opp filen/filene.  

 Alle som har skrevet oppgaven sammen med noen andre, må levere hovedoppgaven 

hver for seg i StudentWeb. 

 Skriv inn tittelen på oppgaven. Tittelen kommer fram på vitnemål, karakterutskrift 

og i DUO vitenarkiv. 

 Du kan endre opplysninger og levere nye filer frem til fristen for levering. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/krav.html
http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/klausulering-av-masteroppgaven/
http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/filer/apne-dokformater/pdf/
http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/filer/apne-dokformater/pdf/
http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/
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3. VALGFRITT: Psykologisk institutt dekker trykking av fem papireksemplarer av 

hovedoppgaven. Studenter som ønsker papireksemplarer av hovedoppgaven sin kan trykke 

oppgaven hos Reprosentralen ved UiO. Følg instruks på nettsiden deres: 

http://www.uio.no/tjenester/trykk/masteroppgave/. Rekvisisjon vil bli sendt til 

Reprosentralen for alle studenter som leverer hovedoppgaven våren 2014. Vi gjør 

oppmerksom på at evt. fargetrykk på hovedoppgaven ikke dekkes av instituttet.               

Frist for å bestille papireksemplarer er 21. mai 2014. 

 

 

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 2014 skal til studiekonsulent Unni Mjelde Birkeland. 

 

Søke om utsettelse innenfor vårsemesteret 2014? Du må gi beskjed så tidlig som mulig 

dersom du vet at hovedoppgaven ikke blir innlevert innen fristen 23. april til eksamenskoordinator 

Kristian Omnes. Dette gjelder både dersom du trenger noen dagers utsettelse på grunn av akutt 

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 du er syk og hvor lang utsettelse du søker om.   

 

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 

bakgrunn av søknad med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon, er det mulig å søke om 

unntak fra denne regelen hvis du er nesten ferdig med oppgaven og kan dokumentere dette. 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/PSYC6100/v14/index.html  

  

Vi vil så langt det er råd arrangere møtene mellom komiteen og deg mellom 8. 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 

http://www.uio.no/tjenester/trykk/masteroppgave/
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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 11. juni kl. 17.00 i aud. 4. Studenter som har klaget på sensur på 

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

be Unni Mjelde Birkeland om å få overrakt en tom konvolutt. Dette gjelder kun studenter som 

har levert hovedoppgave og avlagt avsluttende eksamen. Ønske om hvit konvolutt må 

meldes fra om eksplisitt! 

 

Vi ønsker deg lykke til med innspurten i hovedoppgaveskrivingen! 

 

Med vennlig hilsen 

Unni Mjelde Birkeland /sign  

Studiekonsulent 

 

 

Saksbehandler:  

Unni Mjelde Birkeland 

22845112, u.m.birkeland@psykologi.uio.no 

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

