BOKMÅL
Under finner du søknadsalternativene til masterprogrammene som tilbys ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet. Du kan søke på inntil tre ulike studieprogram eller studieretninger i prioritert
rekkefølge. Du kan logge deg på Søknadsweb flere ganger og du er selv ansvarlig for at alle nødvendige
dokumenter er lastet opp innen søknadsfristen. Les nøye det som står i søknadskvitteringen (den får du på
e-post etter at du har søkt) for å være sikker på at du har fått med alt. Dokumentasjonen din må omgjøres til
PDF-format før du laster den opp. Dokumentasjon i andre format kan ikke leses. Du må også legge inn
informasjon om hvilke emner du skal ta eksamen i inneværende semester. Etter søknadsfristen vil du få en
e-post med informasjon om hvordan du skal ettersende resultater fra inneværende semester.
http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

Søknadsfrist

15-apr-2016

Frist for omprioritering 15-apr-2016

NYNORSK
Under finn du søknadsalternativa til dei masterprogramma som blir tilbydd ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet. Du kan søkje på maksimalt tre ulike studieprogram eller studieretningar i
prioritert rekkefølgje. Du kan logge deg på Søknadsweb fleire gonger, og du er sjølv ansvarleg for at alle
naudsynte dokument er lasta opp innan søknadsfristen. Les nøye det som står i søknadskvitteringa (den får
du på e-post etter at du har søkt) for å vere sikker på at du har fått med alt. Dokumentasjonen din må
gjerast om til PDF-format før du lastar han opp. Dokumentasjon i andre format kan ikkje lesast. Du må òg
legge inn informasjon om kva emne du tar eksamen i nåverande semester. Etter søknadsfristen vil du få ein
e-post med informasjon om korleis du skal ettersende resultat frå nåverande semester.
http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

Søknadsfrist

15-apr-2016

Frist for omprioritering 15-apr-2016

ENGELSK
In the menu below you will find the Masters Programmes offered at the Faculty of Mathematics and Natural
Sciences. You can apply for up to three programmes, in order of priority. Information regarding admission
requirements is found at the web site of each programme. You can log on to Søknadsweb several times
and you are responsible for ensuring that your complete documentation is uploaded before the application
deadline. Please read thoroughly the confirmation e-mail you will receive after applying, to check that you
have included everything. Your documents need to be uploaded in PDF-format. Documents in other formats
will not be accepted. Please give information about which exams your are taking in the current semester.
After the application deadline you will get an E-mail with information about how to submit results from the
current semester.
http://www.uib.no/en/matnat/54992/international-master-applicants-residing-norway
Application deadline

15-apr-2016

Deadline for changing of priorities 15-apr-2016

