Erklæring om egenarbeid i masteroppgave
Hensikten med erklæringen er å støtte sensors vurdering av oppgaven, å gjøre vurderingen mer
rettferdig mellom studentene, og å bevisstgjøre studenter om helheten i forskningsprosjektet.
Skjemaet vil følge den innleverte oppgaven ved sensors vurdering og eventuell klagevurdering.
Merk at en masteroppgave kan få en god karakter også med lite studentbidrag på enkelte av
momentene, så lenge studentene har hatt sentrale og selvstendige bidrag til oppgaven som helhet, og
at bidraget holder høy kvalitet. En oppgave hvor studentene har gjort mye av arbeidet selv skal ikke i
seg selv regnes som bedre enn en oppgave hvor mye er gjort av veileder, men sensor kan stille høyere
krav til studentenes arbeid dersom mye av det andre arbeidet er gjort med tett veiledning.
Marker under hvor mye veiledning som er gitt i ulike deler av masteroppgavearbeidet. Skriv gjerne
først et utkast til svar på skjemaet, og diskuter dette med veileder før du lager en endelig versjon for
signering. Om flere enn én student skriver masteroppgave sammen, gjelder svarene for studentene
samlet.
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