RESEARCH MARKET/
MASTERTORG 2022
HTTPS://UNI.OSLOMET.NO/SFMASTERTORG/

Purpose
• An information arena about research
projects suited for master thesis projects
• Provide ideas and inspiration
• Digital access
• Https://uni.oslomet.no/sfmastertorg/
• Develop and strenghten collaboration
between NGOs, Oslo Municipality,
Universities in other countries and OsloMet
• An opportunity to get to know research
groups and research work in academia and
in practice or to establish contacts.

Hensikt
• En informasjonskanal om
forskningsprosjekter egnet til
masteroppgaveprosjekter
• Få ideer og inspirasjon til masteroppgaven
• Tilgjengelig digitalt
• https://student.oslomet.no/fremdriften-iarbeidet-med-masteroppgaven-i-sosialfag
• Utvikle og styrke samarbeid med Oslo
kommune, andre kommuner,
organisasjoner, utenlandske universiteter og
OsloMet
• Gir også deg som student mulighet til å bli
kjent med forskningsmiljøer, prosjekter i
praksisfeltet eller å etablere kontakter

MASTER I SOSIALFAG (FAMILIEBEHANDLING, SOSIALT ARBEID, BARNEVERN OG MIS)

Today’s agenda

Dagen i dag

• 11 project owners presenting

• 11 prosjekteiere presenterer

• 3 sections

• 3 bolker

• 15 min. presentation and 5
min. for questions

• 15 min. presentasjon med 5
min. til spørsmål. Noe lenger
for de som har mange
prosjekter

Deadlines
7th of March: Application deadline

Contact the project owner well in
advance of the deadline
15th of March- final decision on application

Frister
• 7.mars, frist for å sende
inn en søknad om deltakelse
• Men ta kontakt med
prosjekteier, start dialog, i
god tid før fristen

15. mars: Frist beslutning om
deltakelse

Application

Søknad

NB! Ask the PO about application
requirements. OsloMet- and other
university projects may have additional
requirements

• Søknaden skal inneholde:

Application;
•
•
•
•

• NB! Interne OsloMet eller andre
universitetsprosjekter kan ha egne
krav til ‘søknaden’.

Name
Study
Motivation and interest (max 250 words)
Research questions and method(s)

• Navn
• Studieretning
• Motivasjon for å delta i prosjektet (max
250 ord)
• Kort hva du vil gjøre/utforske og
hvilken metode du ser for deg at du vil
bruke

* OSLOMET OG ANDRE UNIVERSITETSPROSJEKTER KAN HA EGNE ØNSKER TIL SØKNADENS INNHOLD

Collaboration with external project owners
✓ Collaboration agreement between the student and the external project owner ,must be established, but
we can give support in this process.
✓ Student and project owner decides together how the findings of the master research project is presented
in addition to the written thesis.
✓ OsloMet master thesis requirement are the same for all projects
Ask us if you have questions about the collaboration agreement
Ev. samarbeid med eksterne prosjekteiere om masteroppgaven utvikler student og prosjekteier sammen,
men vi hjelper gjerne til. Samme krav og retningslinjer for masteroppgaven for interne og eksterne
prosjekter
Student og prosjekteier blir sammen enige om presentasjon av studiens funn utover selve
masteroppgaven.

NB!
• Plan for alternative master
project ideas

• Planlegg alternative
masterprosjekter

• RM is an information channel
provided to get the master
thesis started

• MT er et informasjonstilbud og
støtte for å komme i gang med
masterprosjektet

BILDEKILDER: PINTREST OG SYKEPLEIEN.NO

• About the digital information:

• Ang. info på nett:
Francis: franro@oslomet.no

Francis: franro@oslomet.no

• Other questions regarding RM: Francis,
Silje and Wenche
(and franro@oslomet.no, siljva@oslomet.no,
webe@oslomet.no )

• About the master thesis MIS:
• Simon: simoinn@oslomet
• Francis: franr@oslomet.no

• Andre spørsmål om MT:
• Francis, Silje og Wenche- send felles
mail
(franro@oslomet.no, siljva@oslomet.no
webe@oslomet.no )

• Spørsmål om masteroppgaven:
sidsna@oslomet.no
• franr@oslomet.no/siljva@oslomet.no

LYKKE TIL!

• Homepage: Https://uni.oslomet.no/sfmastertorg/

Lykke til!

