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Informasjon om innlevering og karaktersetting av masteroppgaver
Innleveringsfrist
Masteroppgaven skal normalt leveres innen utgangen av fjerde semester, senest 1. juni. Dersom det
er avtalt at du skal levere i høstsemesteret, er innleveringsfristen 1. desember.
Hvis du ikke leverer innen fristen, uten at dette er avtalt og godkjent av fakultetet på forhånd (se
under), vil du få karakteren «F - stryk».
Utsatt innleveringsfrist
Søknader om utsettelse på innlevering av masteroppgaven må leveres så tidlig som mulig og senest
2 uker før den opprinnelige innleveringsfristen.
Sykdom/fødsel/verneplikt: Ved sykdom, fødsel eller verneplikt kan du søke om permisjon med
følgende utsatt frist på innlevering av masteroppgaven. Innleveringsfristen vil da bli forlenget
tilsvarende sykmeldingsperioden/vernepliktsperioden. Sykdom/fødsel må dokumenteres med
legeattest/sykmelding. Søknad om permisjon sendes til fakultetet.
Utsettelse av andre grunner: Du kan søke til fakultetet om inntil tre måneder utsettelse på
innlevering av masteroppgaven ved andre dokumenterte gyldige grunner 1. Dersom du ikke blir
ferdig innen den nye fristen, kan du søke om ytterligere tre måneder utsettelse. Det er ikke mulig å
søke om utsettelse mer enn to ganger ved andre grunner enn sykdom/fødsel/verneplikt.
Søknadskjema
om
utsettelse
ligger
på
følgende
nettside:
http://www.ntnu.no/dmf/studier/master/skjemabank , hvor det kan fylles ut før det skrives ut og
signeres av både studenten selv og veileder før det leveres inn sammen med dokumentasjon på
gyldig grunn.
Dersom du ikke har levert masteroppgaven innen gjeldende frist, vil du få karakteren
«F - stryk». Det samme gjelder hvis søknad om utsettelse ikke godkjennes av fakultetet og fristen
for innlevering er passert.
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Gyldige grunner for utsettelse (i tillegg til sykdom og fødsel) kan være undervisningsoppgaver, organiserte
studentaktiviteter, omsorgsarbeid eller andre tvingende grunner. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse,
samt en plan for fullføring.
Postadresse
Postboks 8905
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Medisinsk teknisk
forskningssenter
Olav Kyrres gt 9
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June Larsen
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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Deltidsstudium
Du kan søke om deltidsstudium hvis du er i jobb ved siden av studiet, eller hvis du av andre grunner
ikke kan gjennomføre mastergraden på to år. Du kan søke om 50 % progresjon, dvs. maksimalt fire
år.
Det er viktig at du søker om deltidsstudium så tidlig som mulig. Fristene er 15. september og
15.februar.
Karakterbeskrivelser
Utfyllende
karakterbeskrivelser
for
masteroppgaven
finner
du
på
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver.

Innsida:

Sammen med vitnemålet ditt vil du få et «Diploma Supplement». Dette er en engelskspråklig
beskrivelse av det norske utdanningssystemet og graden du har tatt. Her vil vi inkludere
informasjon om karakterskalaen.
Spørsmål?
Du finner praktisk informasjon om masteroppgaven på www.ntnu.no/dmf/studier/master. Her vil vi
også legge ut informasjon om innlevering og karaktersetting.
Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner
du på nettsiden som er nevnt over.

