
SØKNAD OM GODKJENNING AV INDIVIDUELT 
PENSUM  

(BI3091/BI3092/BI3093)

RETNINGSLINJER: Innholdet i særpensum skal godkjennes av instituttet. Særpensumet skal IKKE være en sentral del av 
mastergradsoppgaven, men være mer av oversiktskarakter. Det skal gi en bredere faglig forståelse og fortrinnsvis være 
av nyere dato. Kun unntaksvis kan rapporter tas med. Eksamen i særpensumet avlegges sammen med avsluttende 
mastergradseksamen. 
  

Litteratur som benyttes som pensum i fag på lavere grad godtas ikke! 
  
 

STUDENT

Navn: E-post:

Adresse:

Studieretning:

VEILEDER

Hovedveileder:

Tilleggsveileder(e):

MASTEROPPGAVEN

Tittel på oppgaven:

Planlagt eksamensdato (ca):

Kort sammendrag av masterprosjektet:

EMNETITTEL
   BI 3091 (7,5 sp) Evt. annet (sp):

   BI 3092 (7,5 sp)

   BI 3093 (10 sp)

Begrunnelse/motivasjon for valg av pensum:  
(Hvorfor er dette relevant uten å være overlappende med oppgaven?)



Lærebøker 
 (Forfatter, tittel, utgiver, år)

Antall pensumsider  
(Eksl. referanser)

Tidsskriftartikler 
(Forfatter, år, tittel, tidsskrift, volum, side(r)

Antall pensumsider  
(Eksl. referanser)

 Antall sider totalt (Eksl. referanser):

PENSUM 
Referanser inkluderes IKKE, minimum 50 sider per studiepoeng 

  
Legg ved: Kopi av bøkenes tittelside, innholdsfortegnelse og en side representativ for boken, kopi av artikkelenes 1. side

Det bekreftes herved at det foreslåtte pensum er litteratur på 3000-nivå og at 
pensumet ikke har vært forelest/benyttet i andre fag som kandidaten har i sin 

fagbakgrunn

  Trondheim, dato

 Veileder   Student
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