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Retningslinjer for innlevering av masteravhandling og oppmelding til eksamen 
 
Studenten har krav på veiledning i ett år, fordi det er satt av ett år til å gjennomføre avhandlingen. Veiledningsomfanget utgjør 20 
timer. Dersom det er behov for lengre tid til avhandlingen, må det leveres en begrunnet søknad om dette. Veiledningsomfanget vil 
likevel ikke overstige 20 timer. 
Slutteksamen for masteravhandlingsstudentene avvikles to ganger hvert år og er lagt til høgskolens fastsatte eksamensperioder 
(juni og november/desember).  
Det oppnevnes en vurderingskommisjon som vurderer den innleverte avhandlingen. Studentene skal så forsvare sin avhandling i 
en muntlig eksamen. 
 

Levering og frister: 
 
Oppmelding til eksamen 
Oppmelding til eksamen gjøres ved semesterregistrering på Studentweb  innen gjeldende frister (15. september i høstsemesteret 
og 15. januar i vårsemesteret). Dette skjemaet legges ved avhandlingen når den leveres inn, senest første virkedag etter 1. mai i 
vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.  
 
Levering av masteravhandlingen 
Masteravhandlingen skal leveres digitalt og i papirformat på følgende måte: 
1. Digitalt: Avhandlingen sendes i pdf-format til eksamen-halden@hiof.no. Emnefeltet i eposten merkes med «Innlevering av 
masteravhandling i organisasjon og ledelse».  
2. Papir: 2 eksemplarer leveres ferdig innbundet til eksamenskontoret ved Studiested Halden. 
Dette skjemaet skal leveres sammen med papirversjonen.  
  
Studentene må gi sin eventuelle godkjenning for offentlig innsyn i oppgaven.  Skjemaet for godkjenning/ikke godkjenning leveres 
inn sammen med oppgaven og finnes på denne adressen: www.hiof.no/eksamen. 
 
Eksamen i juni:    Avhandlingen leveres sammen med dette skjemaet første virkedag etter 1. mai. 
Eksamen i november/desember: Avhandlingen leveres sammen med dette skjemaet 15. november. 
 
Dato for muntlig eksamen meddeles studentene senest 1. juni og 20. november. 
 
          Retningslinjene er revidert i oktober 2016 
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Legges ved avhandlingen 
og leveres/sendes: 
 
Høgskolen i Østfold 
Postboks 700 
1757 Halden 
  
Tlf: 69 21 50 00 
Fax: 69 21 50 02 
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