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Egenarkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver i BORA
(Bergen Open Research Archive)
1. juni er frist for innlevering av masteroppgaver for studenter som ble tatt opp til
masterstudier høsten 2016 og som har normal studieprogresjon.
Vi vil benytte denne anledningen og be instituttene, og særlig masterveilederne, om å
oppfordre masterstudentene til egenarkivering og tilgjengeliggjøring av sine masteroppgaver
i BORA. I følge fakultetets utfyllende reglement for gradsstudier er det en forutsetning at
både studenten og veilederen for masteroppgaven har gitt sitt samtykke til elektronisk
tilgjengeliggjøring i BORA. Det er fra fakultetets og universitetets side svært ønskelig at flest
mulig masteroppgaver blir lagt inn i BORA.
BORA er det eneste stedet der masteroppgaver per i dag gjøres tilgjengelig.
Universitetsbiblioteket får ikke lenger den trykte masteroppgaven. Det betyr at flest mulig
oppgaver bør gjøres tilgjengelig i BORA, dersom andre skal ha lett tilgang til arbeidene.
Masteroppgaver blir ofte lest, ikke minst av andre masterstudenter.
Universitetets policy
Alle masteroppgaver skal som hovedregel leveres elektronisk og beståtte oppgaver bør
gjøres tilgjengelig i BORA etter samtykke fra forfatter. Dette ble vedtatt i Utdanningsutvalget
allerede høsten 2006.
Universitetsstyret vedtok i november 2012 «Universitetets policy for og ordning med Open
Access»1. Her ble retningslinjene for tilgjengeliggjøring av masteroppgaver videreført som en
del av universitetets policy.
1

Saksforelegg og innstilling til universitetsstyresak 2012-088 kan lastes ned fra denne siden

http://www.uib.no/ledelsen/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-til-universitetsstyret2012/sakliste-til-mote-i-universitetsstyret-29.11.2012
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allégt. 41, Realfagbygget
Bergen

Saksbehandler
Ingrid W. Solhøy
55582065
side 1 av 2

side 2 av 2

Utdanningsutvalget har behandlet dette temaet på nytt den 9. mai 2018. Vedtaket starter
med: "Utdanningsutvalget oppmodar alle masterstudentar ved UiB til å gjere
masteroppgåvene sine tilgjengelege i BORA og til å velje utsett tilgjengeleggjering når omsyn
til publisering og pågåande forsking tilseier at oppgåva først kan verte tilgjengeleg på eit
seinare tidspunkt."
Fakultetets policy og dagens situasjon
Fakultetet ønsker i utgangspunktet at flest mulig masteroppgaver gjøres tilgjengelig. Dette er
en viktig måte å synliggjøre fakultetets aktivitet og resultater innen forskning og
undervisning.
En oversikt over BORA-innleverte masteroppgaver fra MN-fakultetet, fordelt på instituttene
(se vedlegg), viser at det har vært en klar og jevn økning fra 2013 til 2017 samlet sett, noe
som er veldig gledelig. Men fortsatt er det en stor andel av masteroppgavene som ikke er
tilgjengelige i BORA. Her er det store forskjeller mellom instituttene og fagmiljøene. Det
virker som om enkelte fagmiljøer har motforestillinger mot å publisere masteroppgaver i
BORA. En av grunnene til dette er frykten for at det kan bli vanskelig å få publisert arbeidet i
et vitenskapelig tidsskrift.
Fakultetets studiestyre drøftet i 2012 fordeler og ulemper med tilgjengeliggjøring av
masteroppgaver i BORA. Representanter fra biblioteket var til stede og kunne forklare
muligheter og rettigheter, og svare på spørsmål. Biblioteket har ikke hørt om studenter som
har fått problemer med publisering basert på tilgjengelig masteroppgave i BORA, men det
kan i teorien skje at utgivere reagerer på dette. For studenter som skal publisere, kan det
være lurt å sjekke dette med utgiver først. Dersom det blir aktuelt med publisering på et
senere tidspunkt, kan oppgaven enkelt trekkes tilbake fra BORA. Det er også mulig å gjøre
oppgaven tilgjengelig i BORA etter publisering.
En viktig endring (fra februar 2017) er at studentene kan velge utsatt tilgjengeliggjøring i 1-5
år. Dette er en mulighet som vil løse de fleste problemer knyttet til publisering og deltaking i
større forskingsprosjekter.
Studentenes syn
De fleste masterstudenter har glede og nytte av å lese andre masteroppgaver. Videre er det
et bidrag til rekruttering til våre gradsstudier. Vi får klare signaler fra studentene at de ønsker
og etterlyser muligheten for enkel tilgang til tidligere masteroppgaver. I høringssaken om
universitetets policy uttalte Studentparlamentet et sterkt ønske om økt publisering av
masteroppgaver.
Universitetsbibliotekets kompetanse og brukerstøtte
Universitetsbibliotekets informasjon om egenarkivering av masteroppgaver i BORA finnes på
bibliotekets hjemmeside. Bibliotekets kontaktpersoner for BORA svarer gjerne på spørsmål
om rettigheter, spesielt i forhold til eventuell publisering av masteroppgaven i vitenskapelige
tidsskrift. Masteroppgaver kan også gjøres tilgjengelig etter at de er innlevert og de kan til
enhver tid trekkes tilbake fra BORA.
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