
VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET 
Revidert av SU 26. januar 2021 

Avtaleparter 

1. Student:
Navn: …………………………………………………………… 

Telefon: …………… e-post: ………….……… 

MA-kull: …………………………………………………………… 

2. Veileder:
Navn: …………………………………………………………… 
Institusjon: …………………………………………………………… 
Telefon: …………… e-post: ………….…………… 

Prosentvis bidrag til veiledningen: ………. % 

3. Biveileder:
Navn: …………………………………………………………… 
Institusjon: …………………………………………………………… 
Telefon: …………… e-post: ………….…………… 

Prosentvis bidrag til veiledningen: ………. % 

For denne avtalen gjelder: 
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole 
Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01 nr. 15: Lov om 
universiteter og høgskoler. 

Søknadsskjema for oppnevning av veileder på mastergradsoppgaven må være levert og 
instituttet må ha oppnevnt veileder før avtalen trer i kraft. 

Veiledningsavtalen gis til veileder. Den skal signeres av både veileder(e) og student. 
Signert veiledningsavtale skal leveres til kontorsjef på instituttet. 

Instituttet skal ha mottatt signert veiledningsavtale for at veiledningsforholdet er gyldig. 
Veileder får godskrevet arbeidstimer når veiledningskontrakten er signert av begge parter 
og returnert til kontorsjef 
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NORGES IDRETTSHØGSKOLE 

Veiledningsreglement for masterstudiet i idrett 

1. Innledning
Veiledningsavtalen er en oppfølging av studieplanen for masterstudiet ved NIH, og avtalen 
regulerer omfanget og varigheten av veiledningen. Instituttet oppnevner en veileder i løpet av 
masterstudiets 2. semester. Alle studenter har rett til en hovedveileder og kan i spesielle 
tilfeller be om at det oppnevnes en biveileder. Alle masterstudenter har plikt til å inngå 
veiledningsavtale i første halvdel av annet semester. Avtalen inngås normalt bare én gang.  
Masterstudenter som ikke betaler semesteravgift og bekrefter utdanningsplan innen 
fastsatte frister hvert semester mister studieretten og dermed krav på veiledning. 

2. Avtaleparter
Avtalen inngås mellom student og veileder, samt eventuell biveileder, etter oppnevning på 
instituttet. Det inngås én avtale som både hovedveileder og evt. biveileder signerer sammen 
med studenten. Avtalen trer først i kraft når den er undertegnet av partene. Studenter kan 
velge om de vil forespørre og foreslå intern veileder selv, eller be instituttet foreslå veileder. 
Veileder oppnevnes normalt blant instituttets fagpersonell. Ekstern veileder kan oppnevnes 
når spesielle faglige eller ressursmessige hensyn tilsier det. 

3. Spesiell metode - Prosjektplan
Student skal i nært samarbeid med veileder planlegge å utarbeide spesiell metode -
prosjektplan for masteroppgaven. Spesiell metode - prosjektplanen skal vurderes av 
veileder. Veileder gir tilbakemelding til kontorsjef etter frist for innlevering. 

4. Avtaleperioden og antall veiledningstimer
Hovedregel er at avtaleperioden løper i tre år fra opptaksdato, det vil si så lenge studenten 
har studierett (se punkt 6). Studenter har etter høgskolens regler rett til i alt 35 timer 
veiledning innenfor avtaleperioden. Ved bruk av hoved- og biveileder må veiledningstimene 
fordeles mellom veilederne etter avtale. Veileder kan gi veiledning individuelt eller i gruppe-
/seminarform, veiledningen skal samlet utgjøre maksimalt 35 timer for den enkelte student.  

5. Godkjente veiledere
5.1.  Det er instituttet som oppnevner veiledere 
Godkjente veiledere er: 

• alle vitenskapelig ansatte ved NIH

• stipendiater ved NIH

• eksternt vitenskapelig personell som er godkjent av seksjonen

5.2. Regler for godkjenning av eksterne veiledere: 

• eksterne veiledere skal være idrettskandidater eller ha annen relevant utdanning på
høyere grads nivå, arbeide med forskningsrelatert virksomhet, og/eller være ansatt ved
undervisnings- og/eller forskningsinstitusjoner utenfor NIH.

• eksterne hovedveiledere bør normalt ha førstekompetanse/forsker II-kompetanse eller
tilsvarende.

• eksterne biveiledere kan godkjennes på bakgrunn av sin spesialkompetanse.

6. Progresjon, avbrudd og permisjon
Se NIHs forskrift om opptak, studier og eksamen. Fra og med 1. august 2010 stilles det krav 
til studieprogresjon også for masteroppgaven. Det gis studierett i 3 år, det vil si at 
studieretten beholdes inntil ett år ut over normert studieprogresjon. Masterstudenten har 
dermed maksimalt to år på å levere masteroppgaven.  
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7. Arbeids- og tidsplan, og samarbeidet mellom student og veileder:
Student og veileder skal sammen: 

• i første samtale avklares veiledningsforholdet, deriblant;
o hvem har ansvar for å ta kontakt
o møtehyppighet
o forventninger til hverandre
o planlegge bruk av tildelte veiledningstimer
o avklare behov for teknisk assistanse ved laboratorierelaterte prosjekter

• være godt forberedt til veiledningsmøtene

• si fra i god tid dersom en ikke kan møte opp til et avtalt veiledningsmøte

Studenten skal: 

• følge godkjent arbeidsplan i henhold til spesiell metode - prosjektplan, holde veileder og
seksjon jevnlig orientert om oppgavearbeidet. Forsinkelser skal kommenteres/begrunnes.

• Søke Studieavdelingen om permisjon eller redusert studieprogresjon dersom det er behov
for å ha studierett ut over det som er fastsatt i NIHs forskrift om opptak, studier og
eksamen § 16, 4. ledd. Rett til permisjon og å inngå utdanningsplan med redusert
studieprogresjon reguleres av forskriften §17 og § 16, 5. ledd.

• vurdere egen framdrift i forhold til tids- og arbeidsplan

• sette seg inn i- og etterleve lover og regler for forskningsetikk og personvern i forskning,
herunder også rådføre seg med veileder om hvordan forskningsetikk og personvern skal
ivaretas i eget prosjekt.

• ta opp alvorlige samarbeidsproblemer med seksjonen og for øvrig holde seg til de regler
som er fastsatt i studieplan

• levere framdriftsrapport (obligatorisk) i slutten av masterstudiets 3. semester. Dersom
studenten ikke leverer framdriftsrapport anses studie- og veiledningsforholdet som
avsluttet, så fremt ikke annet er avtalt med instituttet på forhånd.

Veileder skal: 

• drøfte og vurdere opplegg, metode, gjennomføring resultater og eventuelle 
forskningsetiske utfordringer, herunder også personvernrisiko i prosjektet

• påse at prosjektet er gjennomførbart innenfor normert tid
• legg til rette for gjennomføring av prosjektet (eksempelvis avtaler om laboratorietid)

• påse at studenten har nødvendig kunnskap knyttet til lover og regler om forskningsetikk, 
herunder Personopplysningsloven, Helseforskningsloven og retningslinjer for søknad til 
NIHs etiske komite

• påse at melding til NSD eventuelt søknad til REK eller NIHs etiske komite eller andre 
godkjenningsinstanser er sendt, at godkjenning/vurdering foreligger før prosjektet starter 
og at vilkår fra NSD, REK eller NIHs etiske komite følges. Veileder er ansvarlig for søknad 
til REK og NIHs etiske komite og skal derfor godkjenne søknadene før de sendes, 
herunder påse retningslinjene for søknad er oppfylt

• vurdere arbeidet i forhold til en på forhånd fastsatt tids- og arbeidsplan

• ta opp alvorlige samarbeidsproblemer med seksjonen

• tilby studenten de veiledningstimer han/hun har rett på i avtaleperioden, jfr. pkt.3

• vurdere om oppgaven skal klausuleres, og i så fall sørge for at riktig
klausuleringsskjema fylles ut og leveres biblioteket. Ved spørsmål rundt klausulering, 
kan man henvende seg til biblioteket. 

Instituttet skal: 

• oppnevne veileder(e) til studenten

• kunne kontaktes av både veileder og student dersom dette er hensiktsmessig og
nødvendig

• godkjenne teknisk assistanse dersom prosjektarbeidet krever dette

Studieavdelingen skal: 

• kontrollere at semesteravgift er betalt og utdanningsplan bekreftet innen fastsatt frist

• behandle søknader om permisjon og utdanningsplan med redusert studieprogresjon
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8. Oppgavens omfang
Oppgaven skal normalt ikke overstige 100 sider. For mer informasjon, se 
Studiehåndbok. 

9. Innlevering og eksamen
Masteroppgavene skal leveres ved to faste frister/innleveringsdatoer: 

• 30. mai i vårsemesteret

• 30. oktober i høstsemesteret

Studenten må melde innlevering til Studieavdelingen senest 30. april eller 30. september. 
Studieavdelingen kan på bakgrunn av særskilt grunnlag behandle søknad om innlevering 
utenom de faste datoene. 

Instituttet oppnevner kommisjon som skal vurdere masteroppgaven og muntlig forsvar av 
oppgaven når studenten har meldt innlevering av oppgave. For øvrig informasjon om 
innleveringsrutiner, eksamen og vurdering av masteroppgaven, se Studiehåndbok og 
www.nih.no – For studenter.  

10. Publikasjonsregler
Abstract 
Ved innsendelse av abstract til kongresser, både nasjonale og internasjonale, skal abstractet 
forevises medforfattere og andre parter som har gitt vesentlig bidrag til arbeidet. For øvrig 
gjelder de retningslinjer som nevnes nedenfor for medforfatterskap.  

Foredrag/poster 
Ved presentasjon på kongress skal medforfattere i forkant bli informert, og om ønskelig få 
anledning til å høre foredraget/se posteren. Medforfattere bør nevnes i løpet av foredraget 
(evt. stå på Tittelside). 

Forfatterskap 
* dersom studenten utformer sin Masteroppgave som en vitenskapelig artikkel er det
utarbeidet egne regler (se Studiehåndbok).

For forfatterskap gjelder følgende: 
Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar 
for innholdet.  Forfatterskap skal baseres på vesentlige bidrag til:  

1) a) Idé, planlegging og utforming
b) Gjennomføring, databearbeiding og analyser
c) Tolkning av data

2) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet
3) Godkjenning av den endelige manuskriptversjonen

Minst to av punktene under 1), samt både 2) og 3) er forutsetninger som må være til stede. 

Forfatterrekkefølge og publikasjonsprioriteringer bør avtales mellom de involverte parter før 
prosjektstart. Det er veileders ansvar å sørge for avtale om forfatterrekkefølge, samt inndra 
studenten i publisering (medforfatterskap). 

Konflikt 
Ved konflikt om forfatterskap (hvem som skal være førsteforfatter, medforfatter(e) og 
sisteforfatter) og/eller brudd på ovennevnte retningslinjer skal dette løses ved å følge NIHs 
retningslinjer for brudd på forskningsetiske normer.  

http://www.nih.no/
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Eierforhold til dataene
Ved prosjekter der det kreves datainnsamling er det NIH som eier dataene - dersom ikke 
annet er avtalt. Eierforholdet til dataene avtales skriftlig før datainnsamlingen starter. 
Avtalen skal følge som vedlegg til denne veiledningsavtalen. 
I de tilfeller der høgskolen har eiendomsrett til de innsamlede data og studenten ikke har 
levert oppgaven innen et halvt år etter avtalt tid, vil veileder kunne forbeholde seg retten til å 
publisere med bakgrunn i dataene. Studenten kan imidlertid levere inn sin masteroppgave 
på grunnlag av de samme dataene på et senere tidspunkt. Veileder kan videre publisere fra 
de innsamlede data før planlagt innleveringstid dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd. 
Det er veileders ansvar å sørge for at det foreligger en skriftlig avtale om publisering og 
eierforholdet til dataene. 

Førsteforfatter har frist til ett år etter avlagt mastereksamen med å levere 1. utkast til artikkel 
til veileder. Hvis denne fristen ikke overholdes gis veileder rett til publisering og til å 
bestemme forfatterrekkefølge. 

11. Underskrift
Jeg har lest reglementet og er innforstått med de forhold som gjelder. 

Jeg er kjent med: 

• Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

• Bestemmelser om studieprogresjon for masterstudenter

• Bestemmelser om utdanningsplan, veiledningskontrakt og semesterregistrering

• Bestemmelser for oppmelding innlevering (frister og rutiner)

• Bestemmelser for publikasjonsregler

Dato:........................ 

Veileder(e)s underskrift.................................................................... 

Studentens underskrift.................................................................. 

Vedlegg: 

1. Taushetserklæring – forskningsprosjekter for masterstudenter
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Taushetserklæring - forskningsprosjekter for masterstudenter 

Prosjekttittel  

.................................................................................................................................... 

 

Veileder/Institutt 

.............................................................................................................................. 

Øvrige prosjektmedarbeidere 

........................................................................................................ .. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger i forskningsprosjekter, dersom de 

ikke er reelt anonyme, krever at det sendes melding til NSD. Vilkår fra NSD skal følges.  

Dersom prosjektet faller innenfor Helseforskningsloven skal det sendes søknad til REK. 

Vilkår fra REK skal følges. 

Dersom prosjektet har betydelig potensial for skade og belastning utover hva som kan 

regnes som normal risiko og belastning for deltaker og/eller involverer sårbare grupper, 

herunder deltakere uten samtykkekompetanse, skal det ALLTID godkjennes av NIHs etiske 

komite i de tilfeller prosjektet ikke er fremleggelsespliktig for REK.  

I Kvalitetssystem for forskningsprosjekter på NIHs nettside er det informasjon/veiledning om 

lover og rutiner for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter. Det er din plikt å 

sette deg inn i de reglene som gjelder for deg og ditt prosjekt. Din veileder er ansvarlig for å 

påse at nødvendig melding til NSD er sendt og at søknad til REK, eller NIHs etiske 

komite eller andre godkjenningsinstanser er sendt. Veileder er også ansvarlig for at 

godkjenning/vurdering av melding foreligger før prosjektet starter og at vilkår for 

godkjenninger/melding følges. Veileder er ansvarlig for innholdet i søknader til REK 

og NIHs etiske komite og skal derfor godkjenne søknadene 

Denne erklæringen om taushet er hjemlet i følgende lover: 

Universitets- og høyskoleloven §4-6. Studentenes taushetsplikt: 

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har 

taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. 

Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter 

dette er aktuelt for. 

Forvaltningsloven, § 13e:  
 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et 
forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter 
å hindre at andre får adgang eller kjennskap til:  
 
1. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan,  
2. opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under 
taushetsløfte,  
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3. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, 
sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med 
forskeren.  
 

Straffeloven, § 209: 

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til 

lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller 

kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Begår han taushetsbrudd i 

den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på 

annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. 

Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet 

tjenesten eller arbeidet. 

Taushetsplikten gjelder til enhver tid (også i fritid, etter at ditt studieprogram ved NIH 

har opphørt og lignende). 

Taushetsplikten gjelder i utgangspunktet overfor alle andre, med unntak av personer 

underlagt taushetsplikt og som har tilgang til akkurat de samme opplysningene som deg i 

samme prosjekt. 

Jeg forplikter meg med dette til å bevare taushet om noens personlige forhold som jeg får 

kjennskap til i forbindelse med Masteroppgaven og eventuelt andre forskningsprosjekter. 

Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre studenter/ansatte for hvem 

saken/forholdet må anses uvedkommende. Opplysninger som jeg iht. mitt samarbeidsforhold 

plikter å holde min veileder orientert om, omfattes ikke av taushetsplikten. Det samme gjelder 

opplysninger som jeg etter andre lover eller rettens kjennelse er pålagt å gi. 

Jeg er kjent med at brudd på taushetsplikt er blant de forhold som kan være grunnlag for 

utestengning fra studiet i 3 år, jf. lov om universiteter og høgskoler § 4 – 8 (2), at forsettlig 

brudd på taushetsplikt kan medføre bøter eller fengsel inntil 1 år jf. straffeloven §209, og 

grovt brudd på taushetsplikt straffes med fengsel inntil 3 år jf. straffeloven §210. 

 

 

............................................................................................................................................................. 

Sted/dato/signatur (masterstudent) 




