
Regier ombruk avfellesarbeider til
 
eksamen•.
 

Fastsatt avDet akademiske kollegium 11. 
mars 1977 med senereendring.
 

§l
 
Etter Det akademiskekollegiums
 

.bestemmelse kan det for det enkelte fag
 
foruten individuelle skriftlige arbeider tas
 
i brule fellesarbeider
 

- a. som hovedoppgave 
- b. sam magistergradsavhandling 
- c. som spesialoppgave . 
- d. som avhandling til 

dr.scient.-graden 

§2
 
Fellesarbeid kan veere enten:
 

- a. fellesarbeid med individuell 
bedemmelse, Av fellesarbeid skal 
tilstrekkelig store deler kunne 
.identifiseressom de enkelte 
gruppedeltakeres personlige 
innsats. . 

I 
. Eller: 

- b. fellesarbeid med felles og lik 
bedemmelse, 

I 
: §3 

Deltakere i et fellesarbeid, jfr. § 1, kan 
I VCEre tilknyttet· forskjellige grunnenheter 
I eller forskjellige fakulteter. Emnet for et 
i fellesarbeid og arbeidsgruppens sterrelse . 
jfr. § 5, rna godkjennes av grunnenheten: 
eller grunnenhetene i fellesskap dersom 
deltakeme er tilknyttet forskjellige grunn
enheter, etter neermere bestemmelser gitt 

I 
av de enkelte grunnenheter. 

Far arbeidet tar til, mll det sammen med 
~ arbeidsgruppen avgjeres om arbeidet skal 
,gis indlviduellbedemmelse eller felles og 
lik bedemmelse. Det kreves godkjenning 
for a forandre bedernmelsesform etter at 
arbeidet med oppgaven er begynt. 
• Grunnenheten har ingen plikt pa segtil 
a serge for at det til enhver tid foreligger 
passende emner for fellesarbeider. 

§4 
For et fellesarbeid skal det VCEre minst 

en fastveileder. Veilederen skal medvirke 
til at deltakerne far det best mulig faglige 
utbytte av arbeidet, og ellers holde tilstrek
kelig kontakt med deltakeme til a kunne 
kontrollere hver deltakers innsats i arbei
det. 

Hvis veilederen under arbeidets gang 
mener at han ikke kan gll god for at hver 
deltaker yter et forholdsvis bidrag til ar

beidet, eller et medlem av gruppen finner 
at arbeidsfordelingen er skjev, skat dette 
snarest tas opp med deltakeme og om nad
vendig med grunnenheten. Spersmal om 
utelukkelse av deltakeme eller skifte av 
veileder avgiares ogsa av grunnenheten, 
under opprettholdelse av den alminnelig 
klageadgang. 

§5 
Grunnenheten gir neermere regler for 

arbeidsgruppens sterrelse og sammenset
ning. For fellesarbeider med felles og lik 
bedammelse bar deltakerantallet normalt 
ikke overstige 3, jfr. § 2, pkt. b. 

Endinger i en arbeidsgruppe under 31

beidets gang kan skje med grunnenhetens 
samtykke. 

§6 
Nar tittelen pa en hovedoppgave, en ma

gistergradsavhandling eller en spesialopp
gave feres pa kandidatens vitnemiU, skal 
det angis om hovedoppgaven er et indi
viduelt arbeid, et fellesarbeid med indivi
duell bedernmelse eller et kollektivarbeid 
med felles eg lik bedammelse. 
- § 7 

Disse regler gjelder i den utstrekning 
ikke annet er bestemt i reglementene for 
de enkelte eksamener med tilherende ut
fyllende regler. 

Eventuelle supplerende regler fastsettes 
av grunnenheten. 


