
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen 

Følgeskjema for mastersøknad 

Frist for opplasting:  15. april for opptak til høstsemesteret 

1. november for opptak til vårsemesteret 

Dokumentopplasting 

 Du må først skanne dokumentene dine. Dette kan gjøres på kopimaskiner på ditt lærested, din jobb eller på en 
kopibutikk. 

 Filene må omgjøres til PDF-format før du laster dem opp.  

 Samle dokumentene i så få filer som mulig, f.eks. alle sider av bachelorvitnemål samles i én fil. 

 Gi hver dokumentfil et navn som kjennetegner deg som søker og beskriver innholdet, for eksempel 
Olina_Normann_vitnemal.pdf  

 

1. Søkeropplysninger 

Navn  

Statsborgerskap  
 

2. Dokumenter som lastes opp 

Kryss av hvilke dokumenter du laster opp 

Dokument Forklaring Kryss 

Følgeskjema 
Ditt_navn_skjema.pdf 

Fyll inn dette skjema, lagre det som PDF-fil og last det opp i 
Søknadsweb sammen med de andre dokumentene 

 

Karakterutskrift 
Ditt_navn_karakterer.pdf 

Bachelorutdanning. Må lastes opp. Uten karakterutskrift kan vi ikke 
behandle din søknad. 
Endelig karakterutskrift dersom graden er avsluttet. Foreløpig 
karakterutskrift dersom graden avsluttes i inneværende semester 

 

Vitnemål 
Ditt_navn_vitnemal.pdf 

Bachelorgrad eller tilsvarende grad, dersom graden er avsluttet  

Oversettelser 
Ditt_navn_oversatt.pdf 

Karakterutskrift og vitnemål må foreligge på et nordisk språk eller 
engelsk. Oversettelser må være gjort av en autorisert translatør 

 

Studieplan 
Ditt_navn_studieplan.pdf 

En beskrivelse av innhold og omfang av bachelorgraden fra utlandet i 
form av pensum/litteraturlister eller studieplan. 

 

Engelskbevis 
Ditt_navn_engelsk.pdf 

Søkere som ikke har utdanning fra et norsk universitet eller en norsk 
høgskole må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper  
(se nettsiden English Language Requirements) 

 

NOKUT-brev 
Ditt_navn_nokut.pdf 

Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske 
gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men det er 
et godt hjelpemiddel når vi skal vurdere din utenlandske grad. 

 

 

3. Planlagte eksamener inneværende semester  
(for å fullføre bachelorgrad eller forbedre karakterene i opptaksgrunnlaget) 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng 

Lærested   

 

http://www.uib.no/education/admission/master/international-applicants-residing-abroad/english-language-requirements#validtestsandexaminations
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