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Gruppen kan etter avtale med veileder velge individuell eller felles vurdering av masteroppgaven. Dersom individuell
vurdering velges, må den enkeltes bidrag kunne skilles ut. I eller sammen med masteroppgaven skal det følge en
beskrivelse av den enkelte kandidats bidrag.
9. Utsatt innlevering
Veileder har fullmakt til å innvilge inntil en måneds utsettelse dersom kandidatens begrunnelse er rimelig. Dersom
det er behov for mer tid, skal endringsskjema fylles ut, signeres av partene og sendes til SVT-fakultetet for
registrering og arkivering. Avtalen kan forlenges en gang. Normalt gis det forlengelse ett semester. Hovedregelen er
at all veiledning må være gjennomført innen den opprinnelige avtaleperioden på ett kalenderår.
Hvis forsinkelsen skyldes fødsel, sykdom eller andre tvingende grunner, gjelder egne regler (regulert av Universitets
og høgskoleloven og NTNUs studieforskrift). I slike tilfeller kan det innvilges permisjon.
Utsettelse og permisjon gir ikke utsatt betalingsfrist for kursavgift på masteroppgaven.
10. Tap av studierett
Kandidaten mister studieretten på programmet hvis oppgaven ikke er levert innen avtalt frist (i henhold til
masteravtale/endringsavtale), og ikke kan dokumentere gyldige grunner til forsinkelsen Uf. ovenfor). Tap av
studierett innebærer at kandidaten mister sine rettigheter som student og må søke opptak og betale på nytt dersom
han/hun ønsker å fullføre arbeidet med masteroppgaven.
Kandidater som har mistet studieretten mister rett til veiledning, men kan levere masteroppgaven til sensur (dersom
obligatorisk aktivitet, inkludert veiledning, er gjennomført).
11. Innlevering, sensur og vitnemål
For kandidater som starter i høstsemesteret, er ordinær innleveringsfrist 1. september påfølgende år. Ved oppstart i
vårsemesteret er innleveringsfristen 1. februar.
Fra og med våren 2020 skal det ikke leveres trykte eksemplarer av masteroppgaven. Masteroppgaven skal kun
leveres elektronisk. Innleveringen foregår i Inspera, og skal leveres i PDF-format. Anbefalt nettleser ved bruk av
Inspera er Google Chrome/Mozilla Firefox. Du finner veiledning for innlevering av masteroppgave i Inspera her:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Innlevering+av+bachelor-+og+masteroppgave+-+for+studenter
Les mer om ferdigstilling av masteroppgave her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/ferdigstille+bachelor-+og
+masteroppgave
Instituttet oppnevner to sensorer som skal vurdere masteroppgaven. En av sensorene skal være ekstern, dvs. ikke
ansatt ved NTNU. Sensurfrist på masteroppgaven er tre måneder etter innleveringsfristen.
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