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Om jobben 
For å sikre et best mulig læringsmiljø, skal MatNat innføre et utvidet klassemottak – en mentorordning, ved alle våre 
studieprogram i studieåret 2020/2021. Som studentmentor har du sammen med en annen student ansvar for å lede din 
mentorgruppe gjennom ulike prosesser og aktiviteter, ca. hver 14. dag, gjennom hele det første studieåret. Fokuset er å 
hjelpe de nye studentene til å komme godt i gang med sin utdannelse, både faglig og sosialt.  
 
Dine arbeidsoppgaver som studentmentor er: 
 
- Delta i mottaket (studiestart) og under PÅ VEI- uken 
- Planlegge og gjennomføre møter med klassen/ mentorgruppen gjennom høst- og vårsemesteret, ca. hver 14. dag 
- Delta i kontaktmøter med instituttet 
- Delta på erfaringsutvekslingsmøter med andre studentmentorer på fakultetet 
- Delta i evalueringsmøter og skrive korte rapporter/referater fra møtene med mentorgruppen 
 
Du vil jobbe i team sammen med en annen studentmentor. Se denne filmen for hvordan årets studentmentorer har opplevd 
jobben. 

 
Aktuelle studieprogram 
Alle bachelor og integrerte masterprogram ved MatNat skal ha minst 2 studentmentorer. De større programmene (som f.eks 
biologi og datateknologi) deles inn i mindre grupper, der hver gruppe ledes av 2 studentmentorer. Vi trenger totalt 52 
studentmentorer fordelt på 23 studieprogram. 
 
Opplæring og kurs 
Som studentmentor vil du over flere kursdager få opplæring i gruppe- og prosessledelse, og opplæring i den praktiske 
gjennomføringen av opplegget i klassen/mentorgruppen. Du vil også bli fulgt opp av arbeidsleder (fakultetet) og av 
instituttet. I tillegg vil vi ha erfaringsutveksling på tvers av studieprogram.  
 
Arbeidstid, lønn og attest 
Jobben som studentmentor er lønnet (inkludert kurs, forberedelse og evaluering). Arbeidstiden er normalt torsdager kl 
12.15-14.00 ca. annenhver uke gjennom høst- og vårsemesteret, i tillegg kommer semesterstart. Du må kunne jobbe fra og 
med 6. august. Totalt er arbeidsforholdet på ca. 135 timer. Eventuelle kollisjoner med obligatorisk undervisning kan vi 
tilrettelegge for. Lønnen er på ca 185,- kr per time. Du vil få en attest fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet etter at 
jobben er utført.  
 
Kombinasjon med andre jobber og/eller fadder 
Du kan fint kombinere jobben som studentmentor med andre jobber som f.eks studentambassadør og kollokvieleder. Du kan 
også både være fadder og studentmentor så lenge du er bevist på rollen som ansatt ved UiB.  
 
Forventinger til deg 
- Du er utadvendt, empatisk og kan improvisere 
- Du kan arbeide selvstendig, strukturert og er god til å planlegge, men samtidig også jobbe i team sammen med din med-

mentor 
- Du er motivert for å jobbe med nye studenter og for et bedre læringsmiljø på MatNat 
- Du har innsikt i studieprogrammet du går på sin struktur og faglige innhold, spesielt 1. studieår.  
 
Det er en forutsetning at du er student på MatNat og det er en stor fordel dersom du er tidlig i utdanningsløpet (2. eller 3. 
studieår). 
 
Det er også en fordel (men ikke et krav) hvis du er engasjert i studierelaterte aktiviteter som f.eks. medlem av faglige, 
sosiale eller studentpolitiske foreninger og utvalg, tidligere klasseleder eller har vært ansatt som kollokvieleder. 
 
Søknad og søknadsfrist 
Skriftlig søknad og CV kan sendes som e-post til thomas.kalvik@uib.no. Eventuelle spørsmål kan også sendes på epost til 
thomas.kalvik@uib.no eller på telefon 55 58 89 40. 
 
Søknadsfristen er 3. mai og aktuelle søkere vi bli kalt inn til intervju i løpet av mai.  
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