UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Molekylærbiologisk institutt
Institutt for informatikk
Institutt for biologi
Matematisk institutt
Institutt for fysikk og teknologi
Kjemisk institutt
Geofysisk institutt
Institutt for geovitenskap

Referanse

Dato

2013/12314-INSO

30.04.2014

Masteropptak høsten 2014
Studenter med norsk personnummer og søkere fra nordiske land har benyttet Søknadsweb
for å søke opptak til masterstudier høsten 2014. Søknadsfristen var 15. april 2014. I
Søknadsweb, på søknadskvitteringen og på våre nettsider har søkerne blitt informert om at
vedlegg (bachelorvitnemål og annen dokumentasjon av høyere utdanning fra andre
institusjoner enn UiB) må lastes opp og leveres elektronisk i Søknadsweb. Søkerne er blitt
informert om at mangelfulle søknader ikke vil bli behandlet.
I tilfeller hvor søkeren har utenlandsk utdanningsbakgrunn vil dokumentene bli gått gjennom
av fakultetet ved Ingrid Solhøy i løpet av mai for en vurdering av opptaksgrunnlaget. Det
kreves blant annet dokumentasjon av engelsk språkkunnskap etter våre språkkrav
http://www.uib.no/education/admission/master/international-applicants-residing-abroad/englishlanguage-requirements

Saksbehandling i FS
 Lister over søkerne hentes i FS fra rapport FS101.001.
Søkerne hadde anledning til å omprioritere søknadsalternativer i Søknadsweb frem
til utgang av søknadsfristen, det er derfor kun lister som ble tatt ut fra og med 16.
april som viser prioriterte studieprogram korrekt.
 Registrering av resultat for søknadsbehandling (tilbud / betinget opptak / avslag):
Resultatet bør registreres i FS så snart det er klart, slik at søkerne kan lese resultatet
i Søknadsweb. Dette gjelder både avslag, tilbud om opptak og betinget opptak i
påvente av sensur.
Korrekt utfylling av felter i FS (Søknad samlebilde) er svært viktig. Både for at den
enkelte student skal få studierett som masterstudent og tilgang til emner på 300-tall,
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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og ved budsjettbehandling. Følg fremgangsmåten i kokeboken (se Wiki-side
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Masteropptak).
Opptak
Søknadene behandles av programstyrene og det blir avgjort hvem som får tilbud om
plass.
Frister
Brev eller E-post med tilbud om plass eller avslag sendes ut innen 8. juli med frist for
tilbakemelding til programmet innen 20. juli. Opptaket, som genererer studierett og
utdanningsplaner til studentene, vil bli kjørt av opptaksavdelingen ved Studieadministrativ
avdeling den 21. juli og da må korrekt informasjon ligge i FS. Etter den 21. juli kan
masterstudentene logge seg på Studentweb for å finne betalingsinformasjon og gjennomføre
semesterregistreringen.
15. april

Søknadsfrist på Søknadsweb

15. april

Frist for omprioritering i Søknadsweb

8. mai 1. juli

Tidsrom for etteropplasting. I denne perioden kan søkerne etteropplaste
dokumenter. Det gjelder først og fremst utdanning som fullføres i inneværende
semester. For dokumentasjon etter 1. juli må søkerne henvende seg direkte til
instituttet/programmet.

8. juli

Resultatet/svaret på søknadene er klart. Publiseres på Søknadsweb og per epost.

20. juli

Svarfrist for søkere som får tilbud om studieplass. Søkerne svarer på
Søknadsweb.
Svarfrist for søkere som får tilbud om kvalifiseringsstudier. Søkerne svarer på
E-post til fakultetet.

NB! Søkere til erfaringsbasert master i undervisning vil få svar på søknadene innen 20. juni.
Avslag og kvalifiseringsopptak:
På fakultetets Wiki-side ligger det mal1 til avslagsbrev som er ment som forslag. Det
anbefales at søkeren får et avslag som er godt begrunnet på individuelt grunnlag, både for å
gi god informasjon og for å unngå klager.
Interne søkere (studenter med studierett ved UiB) som får avslag kan søke opptak som
poststudent innen 25. august via Søknadsweb.
Eksterne søkere som får avslag på søknaden kan få tilbud om midlertidig studieplass for å
kvalifisere seg til opptak. En slik kvalifiseringsstudierett er en mulighet for instituttet til å

1

Malene er under oppdatering og vil bli ferdige i løpet av mai.
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Masteropptak
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knytte søkere med en god akademisk bakgrunn til programmet. Det er programstyret som
avgjør om et slikt tilbud blir gitt.
NB! Tilbud om kvalifiseringsstudierett kan kun gis til søkere med fullført lavere grad med
karaktersnitt C eller bedre, som ikke fyller våre spesialiseringskrav for opptak til
masterprogrammet. Disse kan få tilbud om midlertidig studieplass når det er realistisk at de
kan kvalifisere seg i løpet av maks 2 semester. Søkerne må svare på tilbudet innen 20. juli
til fakultetet hvor studieretten opprettes. Ekstern norsk eller utenlandsk utdanning må være
godkjent før det tilbys studieplass.
Betinget opptak
For noen av søkerne utgjør emner som er avlagt i inneværende semester en del av
opptaksgrunnlaget. Om nødvendig kan i slike tilfeller gis et betinget opptak og så et endelig
opptak etter at sensur foreligger. De som får betinget opptak pga manglende
eksamensresultater registreres med «BO» (betinget opptak) i FS. Dette må endres til
tilbud eller avslag etter at sensuren foreligger. Søkere som ikke oppfyller kravene etter
sensuren, kan overføres til poststudierett eller kvalifiseringsstudierett.

Fakultetets studieadministrasjon vil være i tett dialog med instituttene om rutiner og spørsmål
rundt masteropptaket.
Lykke til med opptaket!
Søknadsfristen for opptak til master for våren 2015 er 1. november 2014 for søkere med
norsk personnummer og søkere fra nordiske land. Søknadsfrist for internasjonale studenter
(ikke bosatt i Norge eller Norden) er 1. desember for opptak til påfølgende høst.

Vennlig hilsen

Eli Neshavn Høie
studiesjef
Ingrid Barbara Solhøy
seniorkonsulent

Vedlegg:
1. Utfyllende regler for masteropptak
2. Oversikt over antall primærsøkere per studieretning
De andre vedleggene ligger på fakultetets studieadministrative WIKI-side under
masteropptak https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Masteropptak
3. FS kokebok for behandling og registrering av masteropptak
4. Brevmal for tilbud, avslag, betinget opptak og kvalifiseringsstudierett (brevmalene
oppdateres i løpet av mai)
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Utfyllende regler for opptak
Utdrag fra § 3 i ”Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet”:
 For å bli tatt opp til et masterstudium må studenten ha oppnådd bachelorgrad eller
tilsvarende avsluttet grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang. En faglig
fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang må inngå i graden eller i
utdanningsløpet.
 Det er satt en karaktergrense for opptak til masterstudiet som normalt er på 3,0 (A=5,
B=4, C=3, D=2, E=1) i spesialiseringen i bachelorgraden. Programstyret kan godkjenne
andre karaktergrenser, dersom særlige forhold tilsier det. For studenter med annen
faglig sammensetning av bachelorgraden, fra andre program eller institusjoner, og for
søkere med utenlandsk utdanning kan også andre vurderingskriterier legges til grunn
ved rangering. Programstyret kan også legge vekt på andre emner eller
emnekombinasjoner i graden når spesialiseringen i bachelorgraden ligger utenfor
fagfeltet (Eksempel: en student med bachelorgrad i fysikk søker opptak til
masterstudium i matematikk).
 Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for en fullført
bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et bachelorprogram ved UiB.
Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter oppstart av masterstudiet. Alle
studenter må ha en godkjent utdanningsplan. Studieretten er knyttet til
utdanningsplanen.
 Bare studenter som fyller de formelle kravene for opptak kan tas opp. Avslag på
søknad om opptak kan påklages. Grunngitt klage sendes til programstyret.
 Programstyret kan innføre utfyllende regler for opptak til masterstudiet. Utfyllende regler
skal godkjennes av Studiestyret.

