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Denne kontrakten stadfester veiledningsforholdet mellom 

Student:   

Veileder:  
  

i forbindelse med prosjektet:  

   

 

Forholdet mellom veileder og student er regulert i Yrkesetiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i 
Oslo. Veileder er forpliktet til å gjøre seg kjent med retningslinjene.  
 
Omfang og begrensninger 
Omfanget av veiledningen er begrenset til totalt 13 møter: 3 konsultasjoner i forbindelse med skriving av 
prosjektbeskrivelsen i første semester på masterprogrammet, 1 konsultasjon under feltarbeidet/annen 
datainnsamling i andre semester, og 9 konsultasjoner i forbindelse med skriving av masteroppgaven; 4 i tredje 
semester og 5 i fjerde semester. Dersom veileder leser mer enn 50 sider av studentens materiale, vil det telle 
som 2 møter. Ubenyttede veiledningsmøter kan ikke overføres til annet semester. Totalt har studenten krav på 
veiledning i 4 semestre, inklusive feltopphold/datainnsamling.   
 
Hvis studenten i en periode ikke ønsker veiledning, må det meldes til veileder og instituttet. Unnlater 
studenten å gjøre dette, løper det antall semestre som studenten totalt har krav på veiledning.  
 
Hvis veileder er utilgjengelig i perioder eller har forskningsfri, skal det i samråd med instituttet avtales 
hvordan veiledning ivaretas. Som hovedregel overføres veiledningsoppgaven til en annen ansatt ved instituttet 
ved lengre fraværsperioder. Ved bytte av veileder, kommer benyttede veiledningsmøter til fratrekk i det nye 
veiledningsforholdet. 
 

Opphør av avtalen 
Avtalen opphører når: 

a) studenten avlegger endelig eksamen i mastergraden 
b) studenten bytter veileder 
c) studenten har brukt opp det totale antall veiledningsmøter og/eller semestre 

eller dersom 
d) studenten mister sin studierett på masterprogrammet, eller  
e) studenten sier fra seg studieplassen 

 

For øvrig vises det til retningslinjer for veiledning på mastergraden som er tilgjengelige på websiden 
http://www.uio.no/studier/program/sosant-master/retningslinjer-veiledning.html 
 
 
Undertegnede bekrefter å være kjent med sine respektive rettigheter og plikter i forbindelse med veiledning 
på masterprogrammet i sosialantropologi. 
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