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Fakultet for samfunns- utdanningsvitenskap  

Institutt for psykologi 

 

  

 

Avtale om gjennomføring av – Hovedoppgaven – Profesjonsstudiet i psykologi  
Denne avtalen bekrefter at hovedoppgavens tema er godkjent, at et veiledningsforhold er etablert, og at partene 
(student, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring av 
hovedoppgaven. Avtalen er videre regulert av lovverk, studieforskrift og studieplan for studieprogrammet. 
NB! Sammen med avtaleskjemaet skal det leveres en prosjektbeskrivelse, se punkt 3. 

Personopplysninger  

Etternavn, fornavn 

Studentnummer   

Kull  

E-postadresse 

Telefon 

Adresse, postnummer og -sted 
 

 

Avtalens varighet  

Oppstart  Planlagt innlevering  

Hvis avtale om deltidsstudier, angi prosent 

All veiledning må være gjennomført innenfor avtaleperioden 

Arbeidstittel / tema for hovedoppgaven  

 
 

Ved samarbeid om hovedoppgaven: Hvem skriver du sammen med?  

 

 

Veiledning  

Navn på veileder 

Navn på evt. biveileder  

Antall tildelte veiledningstimer (inkl. for- og etterarbeid).  
Ved to veiledere, angi fordeling av timer: 
 

Tilleggsavtale  

Foreligger tilleggsavtale? Ja Nei 

Hvis ja, hvilke? 

Etiske hensyn – personvernvurderinger   

Må det søkes om godkjenninger (REK, NSD)?  Ja Nei 

Merknad 

 

Underskrifter  

Vilkår Dato Studentens underskrift 

Jeg har lest og akseptert gjeldende 
retningslinjer for hovedoppgaven 

  

Vilkår Dato Veileders underskrift 

Jeg påtar meg ansvaret for veiledning av 
studenten etter gjeldende retningslinjer 

  

Vilkår Dato Instituttleders underskrift 

Instituttet godkjenner opplegget for 
hovedoppgaven 
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Retningslinjer for gjennomføring av hovedoppgaven 

1. Ansvarsforhold - rettigheter og plikter 

Før avtale om gjennomføring av Hovedoppgaven sendes til instituttet skal man selv ta kontakt med den personen 
man ønsker oppnevnt som veileder, og i samråd med denne drøfte opplegget for hovedoppgaveprosjektet.  
Hovedveileder skal ha førsteamanuensis kompetanse. Det gis også anledning til å ha en biveileder. Da skal 
veilederne på forhånd avtale timefordeling seg i mellom. Veileder/veiledere skal være ansatt ved Institutt for 
psykologi. 

 

Studenten har hovedansvaret for framdrift og innhold i oppgaven, og for det endelige produktet som leveres. 
Veiledning tar hovedsakelig utgangspunkt i skriftlig materiale fra studenten. Det innebærer at det er studentens 
ansvar å  

 

o ta initiativ til å finne en veileder 

o avtale veiledningstid 

o utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet i samråd med veileder 

o avklare med veileder hvor ofte og hvordan veiledning skal finne sted, samt hvor tilgjengelig veileder skal 
være for studenten 

o sammen med veileder holde oversikt over antall brukte veiledningstimer 

o gi veileder nødvendig skriftlig materiale i rimelig tid for veiledning skal finne sted 

o holde veileder/ instituttet orientert om fremdriften i arbeidet med hovedoppgaven 

o melde fra til veileder og institutt dersom han/ hun avbryter studiet 

o ta kontakt med instituttet dersom det er behov for å avtale ny innleveringsdato og forlenge avtalen 

 

Det er veileders ansvar å  

o fylle ut avtaleskjema sammen med studenten 

o avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledning skal foregå 

o orientere studenten om aktuelle forskningsetiske retningslinjer, http://www.ntnu.no/etikkportalen    

o sørge for at det søkes om nødvendige godkjenninger (etikk, personvernhensyn) 

o gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling 

o gi hjelp til orientering i faglitteraturen 

o vurdere metodiske fremgangsmåter og kvaliteter 

o drøfte resultater og tolking av disse 

o drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av hovedoppgaven 

o holde seg orientert om progresjon i studentens arbeid 

o sammen med studenten holde oversikt over antall brukte veiledningstimer 

o følge opp studenten i forhold til framdriftsplanen, og kontakte studenten dersom det er behov for det 

o å foreslå sensurkommisjon 

 

Det er instituttets ansvar å  

o etter behov finne og oppnevne veileder(e)  

o sørge for at denne avtalen blir inngått  

o i samarbeid med veileder, holde oversikt over studentenes framdrift, oversikt over antall brukte 
veiledningstimer, og følge opp dersom studenten er forsinket i henhold til avtale 

o oppnevne ny veileder og sørge for inngåelse av ny avtale dersom  

http://www.ntnu.no/etikkportalen
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- veileder blir fraværende på grunn av forskningstermin, sykdom, reiser o.a. (hvis hensiktsmessig) 

- student eller veileder ber om å få avslutte avtalen fordi en av partene ikke følger den 

- andre forhold gjør at partene finner det hensiktsmessig med ny veileder 

o gi studenten beskjed når veiledningsforholdet opphører 

o informere veiledere om ansvaret for å ivareta forskningsetiske forhold, personvernhensyn og 
veiledningsetiske. For etiske retningslinjer i veiledningsforholdet, se 
http://www.admin.uio.no/opa/ps/etiske_retningslinjer.html 

o inngå avtale med annet institutt/ fakultet/ institusjon dersom det er oppnevnt biveileder  

 

2. Rammer  

 

Hva avtalen omfatter 

Denne avtalen regulerer først og fremst veiledningsforholdet og innebærer at rett til veiledning opphører etter 
avtalens utløp dersom ikke annet er avtalt.  

Endringer i avtalen skal framgå som vedlegg til avtalen som opprinnelig ble inngått (endringsskjema). 

Profesjonsstudiet og arbeidet med hovedoppgaven er regulert av Universitets- og høgskoleloven, NTNUs 
studieforskrift og gjeldende studieplan for studieprogrammet. Det følgende er eksempler på forhold som ikke 
omfattes av denne avtalen: 

- Permisjoner (NTNUs studieforskrift, § 7) 
- Deltidsstudier (NTNUs studieforskrift, § 8) 
- Sensur og klagerett (NTNUs studieforskrift, § 42) 
- Gjentak av hovedoppgaven (NTNUs studieforskrift, § 31) 

 

Veiledning 

 Veiledning er obligatorisk. Studenten må minimum motta 5 timer veiledning. Veiledning ut over dette er et 
tilbud til studenten. 

 Veiledningstid: 25 timer inklusive tid til for- og etterarbeid.  

 Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom 
ikke annet er avtalt. Eventuelle endringer skal fremgå av endringsskjema. 
 

Studierett 

 Studieretten på programmet reguleres av NTNUs studieforskrift § 4 punkt 5 og § 6.  

 Studenten får etter søknad utvidet studierett/ forlenget denne avtalen/utsatt innleveringsfrist én gang. 
Normalt gis det forlengelse for ett semester (endringsskjema skal brukes). 

 Dersom oppgaven ikke leveres innen den nye fristen (i henhold til endringsskjema), vil studieretten 
opphøre, og studenten mister sine rettigheter som student.  

 Studenter som har mistet studieretten på programmet kan levere hovedoppgaven til sensur dersom alle 
obligatoriske aktiviteter (inkludert obligatorisk veiledning) er gjennomført.  
 

Innlevering 

 Hovedoppgaven anbefales innlevert innen 15. mai for garantert sensur på vårsemesteret og 15. oktober for 
garantert sensur i høstsemesteret. Sensurtid er opptil 3 mnd. 

 Retningslinjer for utforming av hovedoppgaven fås ved henvendelse til instituttet.  

 Oppgaven skal leveres i 5 papireksemplarer, samt elektronisk for registrering i DIVA. Den elektroniske 
versjonen sendes som PDF-fil som vedlegg til kontakt@ips.ntnu.no 

 

Sammen med de 5 papireksemplarene skal følgende to skjemaer leveres signert av studenten:  

 Avtale om utlån, bruk og elektronisk publisering av masteroppgave/hovedoppgave.  

http://www.admin.uio.no/opa/ps/etiske_retningslinjer.html
mailto:kontakt@ips.ntnu.no


  4 av 4 

 
 

 Oppmelding til avsluttende muntlig mastereksamen og/eller innlevering av master-/hovedoppgave for 
vurdering.  

 

Disse finnes på nettsidene til SU-fakultetet eller kan hentes i ekspedisjonen ved Institutt for psykologi.  

 

3. Prosjektbeskrivelse 

 

Avtaleskjema skal sammen med separat prosjektbeskrivelse leveres til Institutt for psykologi. Etter endelig 
vurdering av søknaden vil du motta bekreftelse på at veileder er oppnevnt og at prosjekt er godkjent.  

 

Prosjektbeskrivelsen skal ta utgangspunkt i følgende  

 

o Hva og hvorfor: Gi en kort beskrivelse av hvilket tema eller fagområde du ønsker å ta opp og hvorfor. 

o Problemformulering: Hvilke problemstillinger ønsker du å belyse gjennom undersøkelsen? 

o Design/ metode: Beskriv kort hvordan du vil gå frem for å gi svar på problemstillingene og hvilke metoder 
du ønsker å benytte. 

o Forsøkspersoner/ informanter (hvis aktuelt): Beskriv hvem disse er og hvordan du vil gå frem for å velge 
dem ut. Ønsker du å undersøke barn, pasienter eller forhold som i eksterne institusjoner, skal du gi en 
nøyaktig redegjørelse for hvordan du vil gå frem for å innhente de nødvendige tillatelser. Det må redegjøres 
for det faglige forskningsetiske perspektiv.  

o Gjennomføring av undersøkelsen (hvis aktuelt): Hvor og når skal den gjennomføres? 

o Plan for hovedoppgavearbeidet: Sett opp en samlet plan for arbeidet med hovedoppgaven 
(tidsdisponering): Planlegging og gjennomføring av undersøkelsen, analyse av data, litteraturstudier, 
utskriving av hovedoppgaven. 

 

Redegjørelsen bør være ca 2 A4 – sider. 

 

Fristen for å levere inn avtaleskjema og prosjektbeskrivelse er 15. februar. 

 

I tillegg til å levere avtaleskjemaet må du undervisnings-og vurderingsmelde deg. Dette gjøres på stud. web. Fristen 
er 1. februar for undervisningsmelding og 15. september for vurderingsmelding. 

 

Blir det endringer i tema, eller større endringer i prosjektbeskrivelsen er man pliktig til å sende inn ny søknad/ny 
versjon. Man er også pliktig til å gi beskjed om eventuelle forsinkelser og dokumentere årsaken til disse. 

 


