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KONTRAKT FOR 
 

□ BACHELOROPPGAVE    Frist for formelt uttak: 15.01.   

□ MASTEROPPGAVE, 30 studiepoeng,  Frist for formelt uttak: 01.02.   

□ MASTEROPPGAVE, 60 studiepoeng,  Frist for formelt uttak: 15.09.   

 (kryss av for riktig valg) 
 
Skjemaet fylles ut av studenten og leveres fakultetsadministrasjonen innen fristen som er angitt ovenfor.  
(NB! Merk at skjemaet er på to sider).  
 
1. Formelt uttak av oppgave 
Studentnavn: 
 

Studentnummer: 

Studium: 
 
Spesialisering: 
 
Tittel/Arbeidstittel på oppgave: 

 
 

 
 

Fagansvarlig: 
 
 

Samarbeidende bedrift/institusjon: 
 
 

Ekstern veileder: 
 

Jeg har satt meg inn i reglene for 
oppgaven og oppfyller kravene for 
uttak av oppgave. 
 
 
 
□ 

Jeg er oppmerksom på at ved 
arbeid med eksperimentelle 
oppgaver plikter jeg å sette meg inn 
i gjeldende HMS-regler ved 
instituttet før oppstart av arbeidet. 
  
□ 

Jeg er kjent med reglene for 
kildebruk som er beskrevet i 
Vegvisar for bachelor- og 
masteroppgåva (kap. 3.4.) og vil 
rette meg etter dette ved 
utarbeiding av oppgaven. 
□ 

Oppgaven utføres sammen med: 
Studentnummer:                        Studentnavn: 
Studentnummer:                        Studentnavn: 
 
Dato, sign. student: 
 
 
Dato, sign. fagansvarlig: 
 
 
Ekstern veileder:  
□ Jeg har mottatt, og har satt meg inn i dokumentet: ”Til bedrifter om bachelor- og masteroppgåva”. 
Dato, sign: 
 
Fakultetsadministrasjon: 
□ Det bekreftes med dette at studenten oppfyller krav i henhold til regler for uttak av oppgave 
Dato, sign: 
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2. Kontor og utstyr 
 
□   Jeg bruker ikke kontor og utstyr/materiell ved UiS  
 
 
Tildelt rom nr: ..............................  Dato: ................  Sign. adm.: ........................................................................  
 
Nøkkel innlevert (dato): .............................................  Sign.: .................................................................................  
 
Kvittering på at lånt materiell er levert tilbake:  …………………………………………………………. 
 
 
………………………………………… 
(dato, sign. faglig ansvarlig) 

 

 

3.  Laboratorium og eksperimentelt utstyr 
 
□   Jeg bruker ikke laboratorium og eksperimentelt utstyr ved UiS  
 
 
Tildelt lab:……………………………………………   Dato, sign. fag-/lab-ansv.: .................................................  
 
Nøkkel mottatt (dato): ………… .     Sign. stud.: ........................................................................  
 
Arbeidsplassen er ryddet og rengjort (dato):………… Sign. fag-/lab-ansv.: ..........................................................  
 
Nøkkel innlevert (dato): …………                                 Sign. nøkkelansv.:…………………………………… 
 

 

4. Innlevering til vurdering   
 
Det blir med dette bekreftet at følgende oppgave er levert på Inspera. Oppgaven er også levert i Brage (NB! 
Gjelder kun for masteroppgaver): 
  
□ BACHELOROPPGAVE    Frist for innlevering: 15.05. 

□ MASTEROPPGAVE, 30 studiepoeng   Frist for innlevering: 15.06. 

□ MASTEROPPGAVE, 60 studiepoeng   Frist for innlevering: 15.06. 

 
 
 
 

(dato, sign. og stempel fakultetsadministrasjonen) 
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