
Bergen, 1. juni 2017

Kjære søker!
Vi er veldig glade for at du har lyst til å studere realfag hos oss ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,  
Universitetet i Bergen. Dette er et informasjonsbrev til deg som har et studieprogram på vårt fakultet som førsteprioritet. 

VIKTIGE DATOER 

Ca. 19. juli Du får svar på søknaden din fra Samordna opptak. Husk å svare innen 26. juli. 

Ca. 20. juli Du får mer informasjon fra UiB om studiestart og første semester på e-post.

26. juli Innen 26. juli må du takke ja til studieplassen på Samordna opptak.

26. juli Innen 26. juli må du ha registrert hvilke emner du skal ta det første semesteret.   

 Dette får du mer informasjon om på e-post ca. 20. juli. 

26. juli – 14. august Hold deg oppdatert på programmet for studiestartuken på 

 www.uib.no/mnfa/studiestart

7. – 11. august Oppfriskningskurs i matematikk, anbefalt for alle nye studenter. 

 Mer informasjon på www.uib.no/math/oppfriskingskurs

14. august Studiestart. Åpner med offisiell velkomst i Grieghallen kl. 09.00, før mottaket  

 av nye studenter begynner kl. 10.00.

Gled deg til felt, programmering  
og eksperimentering.

Få undervisning av fremragende forskere. Bli raskt kjent med dine medstudenter 
i klassemottaket.



Delta fra første dag
I studiestartuken legger vi til rette for at du skal få en god start på studiet ditt! I klassemottaket møter du andre 
 studenter på ditt studieprogram og sammen skal dere bli godt kjent med hverandre og universitetet. Studentene 
du møter i klassen din vil også være i faddergruppen din og vil stort sett følge samme undervisning som deg 
resten av semesteret. Programmet for mottaket og fadderuken finner du på www.uib.no/mnfa/studiestart

Obligatorisk oppmøte
Det er obligatorisk oppmøte i klassemottaket 14.-15. august og på programmøte onsdag 16. august.  
Mer informasjon om tid og sted finner du på www.uib.no/mnfa/studiestart

Registrer emnevalg på igang.uib.no
Fra rundt 20. juli kan du registrere hvilke emner du skal ta i høstsemesteret på https://igang.uib.no. Du vil få  
en e-post med mer informasjon når registreringen åpner. Her kan du også melde fra om du skal søke om utsatt 
studiestart. Svarfristen er 26. juli. 

App’en REAL Info
REAL Info hjelper deg å holde oversikten over viktige datoer og arrangement ved å legge disse inn i kalenderen  
på mobiltelefonen din. App’en er gratis og kan lastes ned fra Google Play eller App Store. Etter planen er året 
versjon av app’en klar i slutten av juni, dersom du får opptak vil du få en e-post med mer informasjon i sommer. 

Hvor skal du bo? 
Begynn å se etter hybel nå, mens det fremdeles er gode valgmuligheter, venter du til august er utvalget dårligere. 
Se www.sib.no/bolig for mer informasjon om studentboligene. 

Søk om lån og stipend
Så snart du har fått tilbud om studieplass kan du søke om lån og stipend. Les mer på www.lanekassen.no 

Har du utdanning fra før? 
Dersom du har relevant utdanning fra høgskole eller universitet kan du søke om godkjenning av denne.  
Merk at det ikke vil bli fattet noe vedtak før du har fått opptak og takket ja til studieplassen ved fakultetet.  
Mer informasjon og digitalt søknadsskjema finner du her: www.uib.no/mnfa/innpassing 

Vil du vite mer? 
Se siden www.uib.no/mnfa/studiestart for mer utfyllende informasjon om studiestart. Du kan også sende  
e-post til studieveileder@mnfa.uib.no eller ringe oss på 55 58 30 30 (hverdager mellom kl. 10–15).  
Telefon og e-post vil være bemannet hele sommeren dersom du har spørsmål. 

Vi håper du vil begynne som student hos oss på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB, og ønsker  
deg lykke til videre i søknadsprosessen! 

God sommer!

Med vennlig hilsen

Helge K. Dahle Elisabeth Müller Lysebo
dekan fakultetsdirektør


