
Generell informasjon om graden 

Master i matematikk er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel 

og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005. 

Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullført 

studieår er normert til 60 studiepoeng. 

Master i kjemi er en kvalifikasjon som inngår i andre syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011. 

Informasjon om studieprogrammet 

Masterstudiet i kjemi gir inngående ferdigheter i eksperimentelle og teoretiske metoder innen valgt 

studieretning. Studiet utvikler kandidatens evne til å arbeide selvstendig og i henhold til 

vitenskapelige og etiske standarder, og til å se faglige sammenhenger og overføre kunnskap til nye 

områder. Programmet legger stor vekt på evnen til å tolke, evaluere og sammenstille kjemisk 

informasjon på en måte som tilfredsstiller vitenskapelige krav til dokumentasjon, og i skriftlig og 

muntlig formidling.  

Masterstudiet er normert til to år og bygger på bachelorgradens faglige nivå eller tilsvarende. 

Masterstudiet består av en teoretisk del på 60 eller 90 studiepoeng og masteroppgaven som har et 

omfang på 60 eller 30 studiepoeng. Den teoretiske delen skal gi kandidaten nødvendig faglig 

spisskompetanse. Planen for masterstudiet legges opp i samarbeid med veileder og godkjennes av 

programrådet.  

I masterstudiet benytter kandidaten sine kunnskaper fra bachelorstudiet til å gjennomføre et 

tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Gjennom masterstudiet skal 

kandidaten ha tilegnet seg tilstrekkelig faglig og teknisk kompetanse til å kunne forstå 

problemstillinger og se mulige løsninger. Masterstudiet skal gi kandidaten erfaring i å arbeide 

selvstendig og samtidig være en del av en forskningsgruppe. Arbeidsformen skal gi kandidaten 

trening i å organisere og planlegge arbeidet slik at prosjektet gjennomføres i tråd med avsatte 

ressurser og innen klare tidsfrister. Studiet skal gi kandidaten trening i å analysere, vurdere og 

formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger i eget fagområde både skriftlig og 

muntlig. 

Masteroppgaven er sensurert i tråd med egne karakterbeskrivelser for masteroppgaver i 

matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag), se vedlegg til vitnemålet. 

Karakterbeskrivelsene er mer detaljerte og fagspesifikke enn de generelle beskrivelsene som gjelder 

for alle emner. Karakterbeskrivelsene er utformet av de fagstrategiske enhetene Det nasjonale 

fakultetsmøtet i realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT), som ligger under 

Universitets- og høgskolerådet (UHR). De er tatt i bruk ved sensurering av masteroppgaver fra slutten 

av vårsemesteret 2014 ved utdanningsinstitusjoner som tilbyr masterutdanning i MNT-fag i Norge. 

 


