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UNDERVISNINGSFRI  I  PÅVEI 

 

 

I oktober arrangeres hvert år MN-fakultetet sin studie- og karriereuke PÅ VEI. Dette 

arrangementet er viktig for å hindre frafallet i førstesemester. Målet er at studentene skal tenke 

fremover mot mastergrad og yrkesvalg, og sette seg langsiktige mål for studietiden. Studenter 

som har et klart mål med studiet er mindre tilbøyelig til å slutte på studieprogrammet.  

Et annet viktig aspekt med uke 42 er å gi studentene en mulighet til å gjøre seg kjent med det 

totale fagtilbudet ved fakultetet.  

 

Undervisningsfri tirsdag i uke 42 

I PÅVEI uken er det undervisningsfri i alle førstesemesteremnene på tirsdagen fra kl 11:00 og 

ut dagen. Det er førstesemesterstudentene som er hovedmålgruppen for arrangementet, men her 

er det mye å hente for alle bachelorstudenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FOR PÅ VEI 2012 

 

Onsdag 10. oktober 

10.00 – 11.00 Felles informasjonsmøte for alle førstesemesterstudenter i Aud 1 (gruppe 1).  

11.00 – 12.00 Felles informasjonsmøte for alle førstesemesterstudenter i Aud 1 (gruppe 2).  

- Studiehåndboken deles ut i møtet. 

 

Tirsdag 16. oktober 

Undervisningen går som normalt frem til kl 11.00 

11.00 Studentene møtes i klassene og jobber med sin individuelle studie- og karriereplan. 

12.00 Alle samles i 1. etg i Realfagbygget 

          - Utdeling av foreleserprisen 2011/12 og servering av boller og juice 

11.30 Infotorg med institutt, fagutvalg og avdelinger ved UiB, bransjeforeninger  

12.30 – 15.00 Min Vei-foredrag i fire auditorier.  

14.00 Sofaprat. Dekan Dag Rune Olsen får besøk i sofaen av Per Rune Henriksen, 

statssekretær i Olje- og energidepartementet, samt gjester fra UiB 

 

Onsdag 17. oktober 

Undervisningen går som normalt 

12.15 Delstudier i utlandet. Møt studenter som har tatt et delstudium. Aud 2 

13.15 Bli kjent med tidstyvene dine. Line Fleischer fra SiB Rådgivning. Aud 2 

14.15 Bli kjent med tidstyvene dine. Line Fleischer fra SiB Rådgivning. Aud 2 

15.15 Studieopphold på Svalbard, UNIS. Møt studenter som har vært på UNIS. Aud 2 

 

NB! Programmet for 2013 kommer til å avvike noe. 
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Min vei – foredragene 

PÅVEI uken skal bidra til å øke motivasjonen ved gi konkrete eksempler på jobbmuligheter. 

Det viktigste punktet i programmet er «Min vei»-foredragene. Her stiller tidligere studentene 

opp for å fortelle om studietiden og overgang til yrkeslivet. Det er en foredragsholder pr. 

studieprogram, og vi oppfordrer studentene til å gå på mange foredrag.  

 

Oppmøte på Min vei-foredragene  

Oppmøtet på foredragene svinger mellom fagområdene, og fra år til år. I 2012 var det rekord på 

både molekylærbiologi og kjemi, med henholdsvis 90 og 80 studenter i salen. Også for andre 

foredrag var oppmøtet veldig bra. 

Uke 42 faller sammen med høstferien i skolen. Deltagelsen i PÅVEI er likevel god og de som 

ikke deltar oppgir andre grunner enn at de har hatt ferie. 

 

Undervisningsfri tirsdag i uke 42 

Fakultetsadministrasjonen foreslår undervisningsfri for alle emner på bachelornivå på tirsdagen 

i uke 42. Planlagt undervisning kan gjennomføres kl. 8-10, men etter kl.10 avlyses all 

undervisning. 

Dermed kan alle bachelorstudentene gå på «Min vei»-foredrag og utdeling av prisen til årets 

foreleser. Videre vil fler 2. og 3.årsstudenter ha anledning til å jobbe som klasseledere på 

klassesamlingen for førsteårsstudentene kl.10:45-12. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret godkjenner at tirsdagen i uken 42 blir undervisningsfri, kl. 10:00-16:00, for emner 

på 100- og 200tallsnivået fra og med høsten 2013. Dette vil det bli tatt hensyn til i 

timeplanleggingen for høsten 2013. 

På denne måten sikrer vi at fler studenter kan delta i PÅVEI arrangementet, som er et tiltak for 

å redusere frafallet i bachelorgraden. 

 
Bergen 4. mars 2012 

MN/KRE 

 
 


