
Invitasjon til Mastertorgdag for faglærere og andre potensielle veiledere til 

studenter på master i folkehelsevitenskap 
 

Tid: Mandag 8. februar 2021. 

Sted: Arrangementet blir i år heldigitalt og vil foregå på Zoom. 

 

Mandag 8. februar arrangeres mastertorgdag for studenter i Master i folkehelsevitenskap ved 

NMBU. Formålet er at studentene skal få presentert ulike tema/prosjekter de kan velge til sin 

masteroppgave. Alle som har prosjektideer som kan egne seg til masteroppgaver, og som er 

villige til å veilede er invitert til å presentere disse for våre studenter denne dagen.  

Mastertorgdagen blir i 2021 heldigital. For de som har deltatt tidligere, vet dere at vi har 

arrangert dette som «torg». Det vil dessverre ikke være mulig dette året. I stedet vil 

faglærerne/ de potensielle veilederne få 4-5 minutter hver seg til å presentere seg og fortelle 

om prosjektideen(e). Studenter som er interesserte i de ulike prosjektene vil så i ettertid 

kunne ta kontakt med oppdragsgiverne/ veilederne. 

Vi ber om at de som er interesserte i å delta på mastertorgdagen gir beskjed. Det vil settes 

opp et program for dagen, med tidspunkt for de ulike deltagerne/ presentasjonene. Vi ber 

også om at dere fyller ut vedlagte skjema for beskrivelse av prosjektideer. Dette vil legges ut 

i Canvas til studentene.  

Studentene som deltar på mastertorgdagen skal innen 1. mai 2021 ha bestemt seg for hva de 

ønsker å skrive masteroppgave om. Videre skal de delta i et prosjektplankurs hvor de 

forbereder seg til prosjektet (5 studiepoeng) høsten 2021. Ved ordinær studieprogresjon skal 

oppgaven leveres innen 15. mai 2022. Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng.  

Vår erfaring er at masterstudentene i folkehelsevitenskap er dyktige og motiverte. Folkehelse 

favner vidt og mange ulike tema kan være av interesse. Det er ønskelig at studentene knyttes 

opp til allerede eksisterende forskningsmiljø, og masteroppgaven kan gjerne inngå som en del 

av et pågående forskningsprosjekt. Alle våre studenter, også de som får eksterne veiledere, 

skal ha en intern NMBU veileder i tillegg. 

Vi håper du/ ditt fagmiljø har anledning til å delta på mastertorgdagen. Meld inn temaer for 

prosjekter og deltagelse innen 22. januar 2021 til ruth.raanaas@nmbu.no. Det vil lages et 

program, og sendes en Zoom-lenke. Dersom du ikke har mulighet til å delta på 

mastertorgdagen, kan du allikevel gjerne melde inn tema, så legger vi det ut til studentene.  

 

For informasjon om studiet, se:  

https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/folkehelsevitenskap 

 

Vennlig hilsen  

Ruth Kjærsti Raanaas, Leder for Programrådet for Master i folkehelsevitenskap. 
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https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/folkehelsevitenskap

