Innlevering av masteroppgaven
Masteroppgaven skal leveres elektronisk til thesis@nhh.no i PDF-format. Skriv veileders navn i
emnefeltet, og navn og studentnummer i selve e-posten. Pass på at du sender riktig fil, dere får kun
levere en gang.
Dere skal også fylle ut og legge ved hele dette skjemaet i PDF-format, i ett eksemplar per student.
Vi lager vitnemålet ditt etter at karakteren er kunngjort, men det kan ta litt tid. Vi sender det så
rekommandert til hjemstedsadressen din. Pass på at adressen er riktig i Studentweb! For mer
informasjon, se våre nettsider om vitnemål på nhh.no.
Hvis du klager på karakteren må du gi beskjed til eksamen@nhh.no, slik at vi kan holde vitnemålet
tilbake til klagen er behandlet.
Masteroppgaven har to frister, 20. desember og 1. juni innen midnatt, og vi gjør ingen unntak fra disse
fristene. Leverer du etter at en frist har passert vil masteroppgaven bli registrert på påfølgende
semester. Du må ha aktiv studierett og du må ha betalt semesteravgift for å kunne levere.
VIKTIG: Du vil miste tilgang til e-postadressen og brukerkonto når vitnemålet ditt utskrives.
Du må derfor hente ut all viktig informasjon i god tid.
Studentnr.

Navn:

Jeg har skrevet sammen med:
Studentnr.
Navn:

Jeg har tatt flere emner enn jeg trenger i henhold til studieplanens krav, og ønsker derfor at følgende
emner blir plassert på en egen karakterutskrift:
Emnekode:
Emnetittel:

Elektronisk publisering:
Vi publiserer masteroppgaven i NHH Brage etter at sensur foreligger. Publisering forutsetter at du har
lest og signert avtalen på neste side. For mer informasjon om NHH Brage, se Biblioteket sine sider på
nhh.no.

Avtale om elektronisk publisering av masteroppgave i NHH Brage, NHHs
institusjonelle arkiv
Denne avtalen om elektronisk publisering av masteroppgaven er inngått mellom Norges Handelshøyskole
(NHH), Helleveien 30, 5045 Bergen og:

_____________________________________________________
Navn / studentnummer

_____________________________________________________
Signatur

_____________________________________________________
Dato

Målsetting
Målsetting ved denne avtalen er å regulere forholdet mellom NHH og forfatteren med henblikk på elektronisk
publisering av forfatterens masteroppgave i NHHs institusjonelle arkiv, NHH Brage. Avtalen gir NHH rett til
vederlagsfritt og i ikke-kommersiell hensikt, å publisere forfatterens masteroppgave.
Avtalens innhold
Avtalen innebærer at forfatteren overlater sin masteroppgave til NHH, som i sin tur publiserer oppgaven
elektronisk i NHH Brage.
Partenes forpliktelser
NHH påtar seg å publisere forfatterens masteroppgave i elektronisk format i NHH Brage. Publisering skjer i
den utforming som oppgaven leveres i med tekst, tabeller, grafikk, bilder mm. Forfatter er ansvarlig for at bruk
tredjeparts materiale er klarert.
Rettigheter til dokumentet
Forfatteren innestår for at han/hun er opphavsperson til dokumentet. Avtalen medfører ingen begrensing i
forfatters opphavsrett.
Avtalens gyldighet
Avtalen er gyldig inntil det foreligger en oppsigelse.
Oppsigelse
Avtalen kan sies opp av begge parter med umiddelbar virkning. Oppsigelsen må skje skriftlig, men trenger ikke
være begrunnet. Oppsigelse innebærer at NHH fjerner oppgaven fra NHH Brage senest innen neste virkedag.

