
Velkommen til det siste året av dine masterstudier! 

Orienteringsmøte om veiledning

Onsdag 14. august kl. 08.15, auditorium 7

Programleder Tora Skodvin
Studiekonsulent Malin Folgerø Stensland



Program 

• Veiledningsavtalen 

• Rettigheter og plikter

• Nyttig info om masteroppgaven

• Forskningsetikk og regelverk

• Utdeling av veiledningsavtaler



Generelt om veiledningsavtalen

• Innleveringsfrist: 25.mai 2020

• Avtaleperiode 

– Veiledningen opphører etter to semestre

• Ta kontakt med veileder snarest

• Avtal tids- og arbeidsplan med veileder

• Eksempel på veiledningsplan

http://www.sv.uio.no/studier/master/isv/veiledningsplan/index.html


Studentens rettigheter og plikter 

• Være bevisst på at oppgaven er ditt arbeid og ansvar 

• Komme godt forberedt til veiledningsmøtene

• Holde veileder oppdatert (også når du føler det ikke går så 
bra)

• Svare på nettskjema om framdrift etter ett semester 
(nødvendig for fortsatt veiledning) 

• Levere sammendrag av oppgaven ved innlevering



Veileders oppgaver 

• Bidra til at du legger opp til en realistisk undersøkelse av et 
faglig relevant tema som er gjennomførbart innenfor fristen

– Drøfte problemstilling, forskningsdesign, metoder, analytisk ramme, 
kilder og argumentasjon 

• Svare på henvendelser i rimelig tid

• Gi detaljerte kommentarer på utkast til kapitler (minst én 
gang)

• Holde seg orientert om framdrift 



Dersom ikke alt går på skinner…

Gi beskjed til instituttet (post@stv.uio.no) dersom:

• veiledningsforholdet ikke fungerer

• du trenger en pause i veiledningen (sykdom, permisjon, 
forsinkelse, etc.)

Det er ditt eget ansvar å gi beskjed dersom 
det blir avbrudd i veiledningen. 
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Bruk biblioteket!

• Som masterstudent kommer 
du ikke utenom biblioteket!

• Fagside for statsvitenskap 
med målrettede 
bibliotekskurs

• Akademisk skrivesenter
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https://www.ub.uio.no/fag/samfunn-politikk/statsvit/
https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/skrivesenter/index.html


Nyttig info om 
masteroppgaven finner 
du på en egen nettside

https://www.sv.uio.no/studier/master/isv/index.html


Forskningsetiske hensyn 

• Hensynet til informanter (samtykke, anonymisering, 
konfidensialitet) 

• Fusk og sjusk i omgang med andres eller egne arbeider: Lær 
deg skikk og bruk for sitat og referanser! 

– Bruk av egne arbeider

• Gjør deg kjent med Forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

• Må du melde prosjektet til NSD?

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/index.html


Hva legger sensor vekt på? 

• Alltid et helhetsinntrykk

• Noen hovedpunkter:

– Er problemstillingen god? Og klart formulert? 

– Er den forankret i eksisterende forskning på feltet? 

– Velbegrunnet design? Valg av metode? Gode data?

– Strukturert og presis formidling av analyse og resultater?

– Gjennomarbeidet tekst?

– mm

• Gjør deg kjent med vurderingskriterier for bedømmelse av 
masteroppgaver

https://www.sv.uio.no/studier/master/isv/vurderingskriterier-for-bedommelse-av-masteroppgav.html


LYKKE TIL MED ARBEIDET! 


