
 

 

 
 

Veiledning av masteravhandling 
 

I studieprogrammet Master i Ledelse og menighetsutvikling er det mulig å skrive enten 30 
eller 60 poengs masteravhandling.  
Dersom studenten velger en avhandling på 30 studiepoeng, forutsetter dette en 
arbeidsinnsats på 750 – 900 arbeidstimer. En avhandling på 30 studiepoeng skal ha et 
omfang på 20.000 til 30.000 ord. Dersom studenten velger en avhandling på 60 studiepoeng, 
forutsetter dette en 1500-1800 arbeidstimer. En avhandling på 60 studiepoeng skal også ha 
et omfang på 40.000 til 50.000 ord. 
 
Alle studentene som skriver avhandling skal være knyttet opp til en veileder, og det er 
studentens ansvar å søke veiledning. Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende 
kompetanse, og ATH som vil godkjenne/oppnevne veileder for den enkelte student. Når 
veileder er oppnevnt skal student og veileder underskrive kontrakt om veiledning.  
 
Ytterligere informasjon om avhandlingen og kontrakt finnes i Ansgarskolens 
Kvalitetssikringssystem  

 Retningslinjer for masteravhandling KSS 2.3.2  

 Kontrakt for masteravhandling KSS 2.3.3 

 Prosjektskisse for masteravhandling KSS 2.3.4  

 En veiledning til gode prosjektskisser – den finnes i itslearning   
 
Godkjenning av prosjektskisse 
Studenter skal begynne sitt avhandlingsarbeid med å skrive en prosjektskisse. Malen for 
prosjektskisse finner i KSS 2.3.4 
Det er utarbeidet en veiledning til prosjektskisser som studenter anbefales å følge  
Det er først når denne er godkjent av kontrakt mellom student og veileder undertegnes    
 
Veiledere  
Veiledere skal fortrinnsvis være fra en av de tre samarbeidende institusjonene, men etter 
avtale med ATH kan også veileder fra andre institusjoner benyttes. For å komme i gang med 
veiledning kan studenter ta kontakt med Lars Råmunddal  
 
Veiledningsseminar  
Det vil bli arrangert ulike veiledningsseminar for studenter som arbeider med avhandling, og 
det er sterkt anbefalt at studenter som skriver avhandling deltar på minst et slikt seminar.  
 
Valgemner 
Studenter som velger 30 poengs avhandling må i tillegg velge 30 studiepoeng med emner. 
Det vil tilbys noen valgemner som en del av studieprogrammet, men disse tilbys ikke i en fast 
syklus. For informasjon om valgemner, se akademisk kalender på ATHs nettsider.  
 
Det er også gode muligheter for innpassing av emner fra andre institusjoner i inn- eller 
utland. Mer info om dette finner du her. Studenter som ønsker dette må søke om  

http://www.ansgarhogskole.no/481/master-i-ledelse-og-menighetsutvikling
http://ansgarhogskole.no/file/232-retningslinjer-for-masteravhandling.pdf
http://ansgarhogskole.no/file/1233-godkjenning-av-tema-for-masteravhandling.pdf
http://ansgarhogskole.no/file/234-prosjektskisse-for-mastergrader.pdf
http://ansgarhogskole.no/akademisk%20kalender
http://ansgarhogskole.no/studier-i-utlandet


 

 

 
godkjenning. Søknad sendes seksjonsleder ved ATH. Normalt gjør studenten seg ferdig med 
alle emnene før de begynner på avhandlingsarbeidet. Søknad om innpassing av emner gjøres 
på skjema 4.4.1.2  Søknad om godkjenning av eksterne emner i en MA ved ATH som finnes i 
Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.  
 
 
 
Økonomi  
For en avhandling på 60 poeng er normert studietid 2 år (på deltidsstudiet), for en 
avhandling på 30 poeng er det tilsvarende 1 år. 
 
Veiledningsavgiften, som betales pr. semester, er på kr 7.000 for en 30 poengs oppgave, og 
kr 14.000 for en 60 poengs oppgave. Dersom en student ikke er ferdig innen den normerte 
tiden kan han/hun søke ATH om forlenget tid og vil da betale pr. semester (kr 3500).  
 

http://www.ansgarhogskole.no/481/master-i-ledelse-og-menighetsutvikling
http://ansgarhogskole.no/files/4.4.1.2-Soknad-om-godkjenning-av-eksterne-emner--studiepoeng-i-en-mastergrad-ved-ATH.pdf

