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Masteroppgave 

1. Masteroppgaven avsluttes med en muntlig gradseksamen. Hovedveileder finner tid og sted for 
diskusjonen, og informerer studenten(e) og sensor i god tid. Dersom frammøte på Ås medfører 
vesentlige ulemper eller kostnader for student eller institutt, kan diskusjonen gjennomføres 
som videokonferanse eller telefonkonferanse. Studenten må fremme begrunnet søknad om 
dette til hovedveileder senest ved innlevering av oppgaven. Søknaden behandles av 
studiedirektøren. 

2. Diskusjonen av masteroppgaven er offentlig, og hovedveileder er ansvarlig for å annonsere 
tidspunkt, sted og tema. Dette annonseres på oppslagstavle ved lesesal, Sørhellinga. 

3. Prosedyre for diskusjon av masteroppgaven er som følger: 
a. Den muntlige gradseksamen skal innledes med en presentasjon av oppgaven av 20 til 

30 minutters varighet, hvor studenten(e) selv gir en oversikt over oppgaven. 
b. Etter presentasjonen gir ekstern sensor tilbakemeldinger på styrker og svakheter ved 

masteroppgaven. 
c. Ekstern sensor stiller kandidaten utdypende spørsmål om oppgaven. 
d. Veileder(e) har anledning til å komme med utfyllende kommentarer. 

4. Tidsbruk for diskusjon av masteroppgaven (utover presentasjonen) varierer med størrelse på 
oppgaven. For oppgaver av 30 studiepoengs omfang bør diskusjonen vare i 30-60 minutter. 
For oppgaver av 60 studiepoengs omfang bør diskusjonen vare i 45-75 minutter. 

5. Dersom to studenter har skrevet masteroppgaven sammen, skal de også diskutere oppgaven 
sammen. Da vil tidsbruken for diskusjonen øke noe. 

6. Sensor og veileder(e) bør ha gjort seg opp en mening om karakteren i forkant av diskusjonen. 
Studenten blir ikke informert om denne karakteren. Ved endelig fastsettelse av karakteren, 
legges hovedvekt på det skriftlige arbeidet til studenten. Dersom karakteren på oppgaven 
ligger mellom to karakterer, kan kvaliteten på den muntlige diskusjonen være utslagsgivende 
for endelig karakter. 

 
Spesialpensum 

1. Ved eksamen i spesialpensum er det veileder som eksaminerer, og denne muntlige prøven skal 
holdes samme dag som diskusjonen av masteroppgaven. Ekstern sensor kan komme med 
utfyllende spørsmål. Videokonferanse eller telefonkonferanse kan bare nyttes dersom alle 
hjelpemidler er tillatt.  

2. Tidsbruken avhenger av størrelsen på spesialpensumet, men bør ligge mellom 30 og 60 
minutter. 
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