Felles retningslinjer for bacheloroppgaven ved VID vitenskapelige høgskole
Fastsatt av rektor 13. juni 2016, revidert 1. august 2017 og 30. november 2018.
Retningslinjene bygger på lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og i forskrift 12. desember 2016
om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Retningslinjene trer i kraft fra 1.
august 2016.

Bacheloroppgavens hensikt og innhold
Bacheloroppgaven er et fordypningsarbeid i et valgfritt tema godkjent av veileder med faglig relevans
eller faglig fordypning for studieprogrammet. Arbeidet skal gi forståelse for betydningen av
forsknings- og utviklingsarbeid.
Bacheloroppgavens innhold, metode og utforming vil variere mellom fag og fakulteter. Felles for alle
fag er at bacheloroppgaven skal synliggjøre at studenten behersker et større skriftlig akademisk
arbeid og at stoffet er formidlet og organisert på en ryddig og logisk måte. Studentene skal formulere
en problemstilling, og vise evne til å innhente teoretisk og forskningsbasert kunnskap som er sentral
for problemstillingen.
Dette dokumentet klargjør hvilke felles rammer som skal gjelde for alle bachelorstudenter ved VID
vitenskapelige høgskole.

Bacheloroppgavens omfang
Bacheloroppgaven skal ha et omfang på minimum 12 studiepoeng, jf. forskrift om opptak, studier,
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole § 37 tredje ledd.
Krav til antall ord avhenger av hvor mange studiepoeng oppgaven utgjør, og om oppgaven skal løses
individuelt eller i gruppe. Det er det enkelte programområdet som avgjør oppgavens omfang.
Bacheloroppgaven skal inneholde et sammendrag/abstrakt på maks 150 ord, som skal synligjøre
problemstilling, metode, funn, drøfting og konklusjon. Sammendrag skal være på norsk og engelsk.
Innholdsfortegnelse, sammendrag, fotnoter/sluttnoter, litteraturliste og eventuell anerkjennelse
inngår ikke i oppgavens omfang. Dersom studentene har for mange eller for få ord, kan det påvirke
den endelige karakteren.
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Det enkelte programområde avgjør om bacheloroppgaven skal være individuell eller en
gruppeoppgave. En gruppeoppgave kan ha inntil 4 studenter, og det skal gjennomføres individuell
muntlig høring.

Etiske og juridiske forhold
Etiske vurderinger er sentrale for alle bacheloroppgaver uansett valg av metode.
Ved bruk av empiriske metoder skal generelle forskningsetiske retningslinjer følges gjennom hele
prosessen: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiskeretningslinjer/
Dersom studentene skal behandle personopplysninger, må de sette seg inn i NSD –
Personvernombudet for forskning - sine retningslinjer for meldeplikt:
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/index.html
I oppgaver basert på litteraturstudier er de etiske hensyn knyttet til at studenten gir innsyn i hvordan
kilder og informasjon er hentet frem. Etterrettelighet og korrekt sitering og referering samt
ivaretakelse av personvern, er viktig for alle bacheloroppgaver.

Veiledning på bacheloroppgaven
Studenter har rett til veiledning på bacheloroppgaven. Student som skriver individuell
bacheloroppgave har rett til 4 timer veiledning. Antall veiledningstimer for studenter som skriver i
grupper, fastsettes av det enkelte fakultet. To av veiledningstimene er obligatoriske. Det enkelte
fakultet bestemmer hvordan veiledningstiden fordeles. Det forventes at studentene leverer
veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningen
Studenter som har forlenget arbeid med bacheloroppgaven grunnet avmelding til eksamen eller
gyldig fravær, gis ikke ekstra veiledning utover det fastsatte antall veiledningstimer. Det gis ikke
veiledning ved forbedring av karakter.
Ved ikke bestått karakter (F) har studenten rett til to timer ny veiledning ved andre gangs innlevering.
Ny veileder kan oppnevnes. Ved et eventuelt tredje forsøk på grunn av ikke bestått eksamen har
studenten rett til fire timer ny veiledning, hvorav to timer er obligatoriske. Det må leveres en
oppgave med nytt tema og problemstilling ved tredje forsøk. Ny veileder kan oppnevnes.

Innlevering
Oppgavens forside skal inneholde informasjon om; tittel, eventuell undertittel, kandidatnummer,
høgskole og campus, studieprogram, eventuelt kull, antall ord og innleveringsfrist. Høgskolens
forsidemal for bacheloroppgaver skal benyttes ved innlevering. Obligatorisk erklæring skal vedlegges
bacheloroppgaven. Ved å signere med kandidatnummer, erklærer studenten å være kjent med VID
vitenskapelige høgskoles retningslinjer om plagiering og fusk, og at besvarelsen er i samsvar med
disse bestemmelsene. http://www.vid.no/student/mine-studier/eksamen/forsidemaler-til-eksamenog-oppgaver/
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Sensur
Det skal være to sensorer som vurderer bacheloroppgaven, en intern sensor og en ekstern sensor.
Veileder er ikke intern sensor.

Begrunnelse og klage på karakterfastsetting
Framgangsmåte ved begrunnelse og klage på karakterfastsetting er beskrevet på høgskolens
nettsider http://www.vid.no/student/mine-studier/eksamen/

Utsatt eksamen og forbedring av karakter
Ved utsatt eksamen og forbedring av karakter gjelder forskrift om opptak, studier, eksamen og
grader ved VID vitenskapelige høgskole §§ 23 og 24.
Ved andre gangs innlevering av bacheloroppgaven skal studenten levere en omarbeidet utgave. Ved
et eventuelt tredje forsøk må studenten levere en oppgave med nytt tema og problemstilling.

Tilgjengelighet på høgskolens åpne elektroniske arkiv (VID:OPEN)
Elektronisk versjon av oppgaven kan gjøres tilgjengelig i høgskolens elektroniske arkiv dersom
oppgaven er vurdert til karakteren A. Studenten har opphavsrett til oppgaven og kan reservere seg
mot at den gjøres tilgjengelig i VID:Open. Samtykke gis ved avkrysning på skjema for obligatorisk
erklæring som skal leveres samtidig som bacheloroppgaven.

Overgangregler
For studiestedene Betanien og Haraldsplass vil det være overgangsregler for studieåret 2016-2017.
Felles retningslinjer for bacheloroppgaven ved VID vitenskapelige høgskole trer i kraft fra og med
studieåret 2017-2018 med unntak av bestemmelsen om at veileder ikke skal være intern sensor som
trer i kraft fra og med 1. august 2016.
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