MASTEROPPTAK / ADMISSION TO MASTER'S DEGREE PROGRAMMES
Kjære søker / dear applicant
Søknadsweb og dokumentopplasting er nå stengt. Denne eposten inneholder generell
informasjon om ettersending av dokumenter, prosessen for søknadsbehandling og
tilhørende frister, og når du kan regne med å få endelig svar på din mastersøknad. Vennligst
les informasjonen nøye.
Søknadsweb and the function for uploading of documents are closed now. This e-mail
contains general information about submitting of additional documents, the application
process and deadlines, and information about when you will get a reply to your application.
Please read this information carefully. For English please scroll down.
Søknadsbehandling og frister




Du får svar på søknaden din innen 10. juli. Tilbud om opptak eller beskjed om avslag
blir lagt ut på Søknadsweb
I tillegg vil du motta en epost med nærmere informasjon om vedtaket, og
informasjon om semesterstarten for dem som har fått opptak.
Dersom du får tilbud om plass må du gi svar i Søknadsweb innen 20. juli på om du tar
imot plassen.

Ettersending av resultater fra inneværende semester






1. juni - 4. juli kan du ettersende dokumenter ved å laste dem opp i Søknadsweb
Bachelorstudenter fra UiB trenger IKKE å ettersende dokumentasjon
Eksterne (ikke-UiB) søkere skal ettersende følgende dokumentasjon (det er
tilstrekkelig med en skjermdump/screenshot som viser resultatene):
o Karakterutskrift for fullført bachelorgrad i inneværende semester.
Det må fremgå av karakterutskriften at bachelorgraden er fullført eller det må
legges ved en bekreftelse fra lærestedet at graden er fullført.
o Karakterutskrift for andre relevante emner som du har tatt dette semester
o Resultat fra engelsk-test (gjelder søkere med fremmedspråklig bakgrunn)
Fristen for ettersending er 4. juli. Dersom resultatene ikke er ferdig innen 4. juli
sender du en beskjed på epost direkte til kontaktadressen for masterprogrammet
som du har valgt på 1. prioritet. Kontaktadressen finner du i programbeskrivelsen.

Se også informasjon på nettsiden for søknadsprosessen
http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-mn-fakultetet
Spørsmål?
Kontakt informasjonssenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 55 58 30 30, epost: studieveileder@mnfa.uib.no

Admission process and deadlines





You will receive a reply on your application within 10 July. Offer for admission or
refusal will be published in Søknadsweb
In addition, you will receive an email with detailed information about the decision,
and information about semester start for those who have been admitted.
Accepted applicants have to confirm in Søknadsweb to accept the offer of admission.
Deadline for accepting is 20 July.

Submitting documents after the deadline
 1 June – 4 July you can upload results from spring term 2016 in Søknadsweb
 Bachelor students from UiB do not need to submit results earned at UiB
 External (not UiB) transcripts/results achieved after the application deadline have to
be submitted in Søknadsweb (a screenshot showing the results will be enough):
o Transcript for bachelor’s degree achieved this semester.
It must be apparent from the transcript that the bachelor's degree is
completed, or the transcript must be accompanied by a confirmation from
the educational institution that the degree is completed.
o Transcript for other relevant subjects achieved this semester
o Results from English test (non-native English speakers)
 The deadline for submitting documents is 4 July. If you need to send in relevant
documents after 4 July, you have to contact and inform the programme coordinator
for your first choice programme directly. You find the contact information in the
programme description
For more information please go to webpage
http://www.uib.no/en/matnat/54992/international-masters-degree-applicants-residingnorway
Questions?
Contact the information center at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, phone 55 58 30
30, e-mail: studieveileder.mnfa@uib.no

