
Oversikt over hendelser, oppgaver og frister knyttet til MOP – 1-2MKP 
 

 

OPPGAVE/HENDELSE 
 FRIST/TIDSPUNKT 

Innlevering og godkjenning av foreløpig masteroppgaveprosjekt-
skisse underveis i prosess; i MKASK4020 

Ca. en måned før siste samling, i 2. 
semester første år ( vår 2018) 

Gjennomføring av arbeidskrav MKASK4020, 
innlevering av prosjektskisse med muntlig presentasjon (i fiktiv 
konferansesetting):  
«Nederst ved bordet? – nye forskningstemaer innen barnekultur og 
kunstpedagogikk» 

Siste samling 2. semester, første år 
(24/5-2018)  

Innlevering av prosjektskisse til godkjenning som eksamensoppgave 
2. semester 1. år i akademisk skriving og sjangerforståelse 
MKASK4020 

2. semester, første år (22/6-2018) 
 

Gjennomføring av et FoU-seminar om forskingsdesign med eget 
muntlig framlegg m. visualisering av egen masteroppgaves 
forskingsdesign, arbeidskrav 1, MKPMOP5900 

Siste samling 2. semester, første år 
(25/5-2018) 
 

Innlevering av forskingsdesign som eksamensoppgave MKPMOP5900 24/6-2018 

Fordeling av veiledere til masteroppgaven Ca. en måned før siste samling 2. 
semester første år, (medio april 2018) 

Avtale første veiledning med tildelt veileder, arbeidskrav 2 
MKPMOP5900  Etter at du har fått tildelt veileder 

Signere masteravtalen Første veiledningstime  

Søk godkjenning fra NSD dersom du skal samle inn data i din oppgave.  
Senest 6 uker før du tar kontakt med 
informanter/organisasjoner og starter 
innsamling av data  

Gjennomføring av heldags veilednings-/sluttseminar med eget 
muntlig framlegg: arbeidskrav 3,  MKPMOP5900 

2. semester 2. år, uke 12 – mandag og 
tirsdag 2019 (18-19/3) 

Levere søknad om utsettelse av innlevering dersom du har behov for 
det  2 uker før sluttdato  

Sende inn masteroppgaven elektronisk til DMMH 

Sluttdatoer: 
Vår: innen 13. mai, kl. 15.00, 2019 
Høst: innen 15. oktober, kl. 15.00 
2019. 

Sende inn masteroppgave til trykkeriet Samme dag som innlevering til DMMH 
Skrive under avtale om utlån, bruk og elektronisk publisering  Ved innlevering til DMMH 
Sensurfrist og muntlig forsvar av masteroppgaven (muntlig eksamen) Innen 6 uker etter innleveringen 
Felles seremoni med utdeling av vitnemål for alle DMMHs 
masterstudenter November/desember 2019 
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