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Gruppekontrakt for bachelor- og masteroppgaver i studentgruppe  
ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Medlemmer: ____________________________________________________________ 
Arbeidstittel på oppgave:____________________________________________________ 
Fagansvarlig (og veileder): ___________________________________________________ 
 

1. Felles forfatterskap 

 
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) legger de såkalte Vancouver-kriteriene til grunn for hva som 
kan regnes som felles forfatterskap. TNs kriterier for samarbeid om bachelor- og masteroppgave er:  

a) Alle parter må levere et vesentlig bidrag til konsept eller idé ELLER innsamling av data ELLER 
analyse og fortolkning av data.  

b) Det kreves at alle deltagere har deltatt i utformingen av bachelor- eller masteroppgaven, og at alle 
deltagere har levert en vesentlig del av tekstmaterialet.  

c) Det settes krav til at alle forfattere skal ha godkjent den versjonen som leveres inn til endelig 
vurdering. 

Alle tre krav må være oppfylt. Alle medforfattere er gjensidig ansvarlig for at oppgaven følger gjeldende 
regler for sitering og bruk av andres materiale. 

 

2. Retningslinjer for arbeid i gruppe 

− Alle møter opp til avtalt tid (kun gyldig fravær godtas), om en ikke rekker å møte opp – gi lyd så fort 
du vet du blir forsinket.   

− Alle skal yte sitt beste og jobbe for at gruppen skal kunne levere en best mulig oppgave.   
− Alle skal bidra likt, slik at ikke en eller to sitter med arbeidet alene.   
− Vi lytter til hverandre og er åpne for alle innspill (ingen ideer er dumme).   

 
Nærmere om generelle rettigheter og plikter ved oppgavesamarbeid i gruppe 
Hvis en gruppe må splittes eller en student må forlate gruppa, uansett årsak, så gjelder følgende: 
 

− Den eller de studentene som ønsker å splitte gruppa må søke om dette til fagansvarlig innen 1. 
april. Etter det vil fagansvarlig ha en individuell samtale med hvert gruppemedlem. Fagansvarlig 
videresender søknaden til instituttleder, som tar den endelige avgjørelsen.  

− Etter en splitting vil alle gruppemedlemmene fortsatt ha samme fagansvarlig og eventuell 
veileder for sine oppgaver. 

− Alt som studentene har gjort fram til tidspunktet før splitting er felles eie for hele gruppa. Etter 
splitting leverer studenten(ene), som ønsker det, oppgaver hver for seg. Da vil vedkommende 
evalueres separat, med egne karakterer. Oppgaven kan bygge på det som gruppa hadde gjort 
fram til tidspunktet før splitting.   

− Oppgave skrevet etter splitting er eid av dem eller den som skrev den. Dette gjelder også 
eventuell programkode eller produkt som er produsert i forbindelse med oppgaven.  

− Ved behov for å søke om utsatt frist, se kap. 3.7 i Reglar for bachelor- og masteroppgåva.  
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Studentene bekrefter herved å ha gjort seg kjent med de retningslinjer som gjelder for samarbeid om 
bachelor- og masteroppgaver, og forplikter seg med dette til å følge opp sin del av plikter og retningslinjer 
ved skriving av oppgaven:  

 

1. STUDENTS NAVN: _________________________________ 

Dato: _____________ 

Studentens sign.:  ____________________________ 

 

2. STUDENTS NAVN: _________________________________ 

Dato: ______________  

Studentens sign.: ____________________________ 

 

3. STUDENTS NAVN: ________________________________ 

Dato: ______________ 

Studentens sign.: ____________________________ 
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