Studieadministrativ kalender

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB
DEL I – Frister og lenker kronologisk ordnet
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29.04.20/INSO

Dato / tidsrom
JANUAR
1. januar

Hva det gjelder

Linker og henvisninger

Tidlig januar

Uib.no skifter til vårinnstilling. Emnelisten for vårsemesteret blir til «inneværende
semester» og høstemnene listes.
Frist for lærerstudierett og for ansattstudierett
Frist for å søke opptak som enkeltemnestudent på Søknadsweb for de som IKKE er
registrert med generell studiekompetanse ved UiB og for de som søker opptak til
enkeltemner med spesielle opptakskrav (MN-emner)
Fakultetet oppretter masterstudieretter og avslutter masteropptaket i FS

10. januar
Uke 2
Uke 2 (onsdag)

Sensurfrist er 3 uker. For emner sent i perioden er likevel endelig sensurfrist 10. januar.
Vårsemesteret starter
Suppleringsliste over studenter som skal ta obligatoriske emner på HVL sendes til HVL

Uke 1 eller 2
Torsdag uke 2
Uke 2
Uke (2 eller) 3
15. januar
15. januar

Mottak internasjonale studenter
Frist for emnepåmelding/undervisningsopptak
Første skolebesøk ifm. rekruttering
Undervisningen starter
Frist for søknad om poststudierett etter avsluttet grad.
Frist for søknad om eksamen uten studierett (”privatist”) i vårsemesteret (mot vederlag)

Mandag uke 3
Kl 09:00
Medio januar
Medio januar
Onsdag uke 3

Enkeltemner i realfag med ledig kapasitet slippes. Frist for registrering er 1. februar.
Tildeling av plass går etter «førstemann til mølla»-prinsippet.
Brev til instituttene om frist for mindre studieplanendringer 1. mars
Vaske og oppdatere utdanningsplaner til masterstudenter. Problemer med progresjon?
Internasjonal dag

Mandag uke 4

Åpen dag

25. januar

Søknadsfrist for studenter fra andre fakulteter for å få midlertidig studierett (hospitant)
ved MN. Fristen er 10.1. hvis de vil søke om emner som er med i undervisningsopptaket.
Varsel om inndragning av studierett ved manglende semesterregistrering sendes ut.
Mastereks. innen 31.1. registreres Høst (gjelder rapportering og Lånekassen). På
vitnemålet står dato FS-registrert. Betaler ikke semesteravgift når eksamen er innen 15.2.
Siste suppleringsliste over studenter som skal ta obligatoriske emner på HVL sendes til
HVL. Listen ligger på N:\MATNAT-Studieadministrasjon\HVL-MatNat samarbeid

1. januar
1. januar

28. januar
31. januar
Nest siste arbeidsdag før 1.2.

Ansvarlig

SA
http://www.uib.no/matnat/56392/hospitant-ved-mn-fakultetet#
http://www.uib.no/utdanning/112131/opptak-til-enkeltemner#

MN-fak
SA/MNFak

http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-mnfakultetet#

MN-fak
Institutt

Listen ligger på N:\MATNATStudieadministrasjon\HVL-MatNat samarbeid

Inst/Fak

http://www.uib.no/en/student/48942/introductory-programme

SA/ MN
Student
SA

http://www.uib.no/matnat/53575/undervisningsopptaket

http://www.uib.no/matnat/55377/poststudierett-ved-mn-fakultetet#
http://www.uib.no/matnat/56367/s%c3%a6rskilt-eksamen-privatistved-mn-fakultetet
http://www.uib.no/utdanning/112131/opptak-til-enkeltemner#

http://www.uib.no/matnat/57555/internasjonal-dag-ved-detmatematisk-naturvitenskapelige-fakultet
https://www.uib.no/utdanning/98290/%C3%A5pen-dag-veduniversitetet-i-bergen

http://www.uib.no/matnat/56392/hospitant-ved-mnfakultetet#

Student
MN-fak

MN-fak
Institutt
MN-fak

Student/
MN-fak

Institutt/
MN-fak
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29.04.20/INSO

Dato / tidsrom
FEBRUAR
1. februar
1. februar
1. februar
1. februar
1. februar
1. februar
1. februar
1. februar
1. februar
1. februar
Tidlig februar
Tidlig februar
Februar
Februar
6. februar
Medio februar
Medio februar
Medio februar
15. februar
Månedsskifte
Februar-mars
28. februar
Slutten februar

Hva det gjelder

Linker og henvisninger

Ansvarlig

Frist for vurderingsmelding, registrering og betaling av semesteravgift
Søknadsfrist om tidlig skriftlig eksamen i emner som går hvert sem.
Søknadsfrist 4. gangs eksamen og tilrettelagt eksamen
Søknadsfrist for permisjon fra bachelorstudiet for våren
Utveksling: Søknadsfrist for utreisende studenter påfølgende studieår
Samordna Opptak sin nettsøknad for laveregrads studier åpner
Søknadsweb åpner for mastersøknad til høst, lokalt og INTGRAD-EU
INTGRAD utenom EU: Søknader er klare i FS for faglig vurdering
Frist for søknad om vurdering av opptaksgrunnlag til PPU for
behandling innen 1. april
Frist for egenvurdering fra emneansvarlig
Frist for rapportering av studentdata, doktorgrader, til DBH
Utveksling: Liste over utvekslingssøkere overføres til instituttene
Jobbe med små studieplanendringer
Oppdatering av «Hvem gjør hva»-listen for studieadministrasjonen
Inndragelse av studieretten for studenter som ikke har betalt
semesteravgift/semesterregistrert seg før fristen
Utveksling: søkere til utvekslingsopphold plasseres til ønskede
søknadsalternativ (rett saksbehandler)
Utveksling: Nominasjonstilbud og avslag publiseres i Søknadsweb
Fakultetet får lister over studenter som skal innkalles til progresjons/justeringssamtale
Studenten trenger ikke å betale semesteravgift dersom avsluttende
mastereksamen er senest 15. februar
Tidlig skriftlig eksamen for emner som ikke undervises i
vårsemesteret og for studenter med gyldig fravær
Siste frist for søknad om deltid på MA ved innleveringsfrist 1.6.
Utveksling: Svarfrist på nominasjonstilbudet i Søknadsweb

https://www.uib.no/student/48819/semesterregistrering

Student
Student

https://www.uib.no/matnat/56756/eksamen-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet
https://www.uib.no/matnat/56756/eksamen-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet
https://www.uib.no/matnat/57722/permisjon-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

https://www.uib.no/utdanning/48724/reise-p%c3%a5-utveksling
https://www.samordnaopptak.no/info/
https://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-mn-fakultetet
Teams Masteropptak UiB
https://www.uib.no/utdanning/laerer/44148/krav-til-fagleg-fordjuping-ppu

https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/%C3%85rskalendere

Student
Student
Student
SA/MN
SA/Inst
MN/
institutt
Institutt
SA/MN
Institutt
MN-fak

MN-fak/
Institutt
SA
SA

http://www.uib.no/matnat/56756/eksamen-ved-det-matematisknaturvitenskapelige-fakultet
MN Utfyllende regler

Institutt
Student
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Dato / tidsrom
MARS
1. mars
1. mars
1. mars
1. mars

1. mars
Rundt 1. mars
Tidlig mars
Tidlig mars
Tidlig mars
10. mars
I løpet av mars
I løpet av mars
Midten av mars
I løpet av mars
I løpet av mars
15. mars
15. mars
Midten av mars
15. mars
16. mars
Slutten av mars

Hva det gjelder

Oppdatere infoskjermene
SO-opptak: Søknadsfrist for spesielle søkere (særskilt, realkomp, tidlig
svar)
Masteropptak: Søknadsfrist for EU-søkere og dem som trenger tidlig
svar
Frist for å sende inn liste over mindre studieplanendringer og EVUtilbud for høstsemesteret. Innmelding av planer for oppretting og
nedlegging av studieprogram.
Kvalitetssikring: Frist for egenvurdering fra programstyre til institutt
Innveksling: Intern frist for oppdatering av emnetilbud til innreisende
Utveksling: Utreisende studenter som har takket ja til tilbud (nominert)
blir opprettet som utvekslingsperson
Rapportering: Frist for registrering av grunnlagsdata (søknads- og
opptakstall BSc og MSc, registrerte studenter)
Fagkritisk dag (Studentarrangement, undervisningsfri)
Frist for å melde inn videreutdanningsemner for kommende studieår
(høst og vår) til UiB Videre
Justeringssamtalene gjennomføres
Timeplanarbeid. Legge timeplandata i FS og TP
Registrere emneansvarlige i FS (og i Leganto)
Starte arbeidet med eksamensplan for høstsemesteret
Vask av studentforekomster mot Folkeregisteret
Innveksling: Søknadsskjema og kurstilbud (emneliste) for internasjonale
søkere er tilgjengelig på nett
Rapportering: Endelig frist for rapportering av registrerte studenter,
søkere og opptatte studenter i foregående semester
Starte med rekruttering av studentassistenter til neste studieår og
klasseledere til studiestart
Frist for å legge studentgrupper i TP
INTGRAD: Faglig vurdering ferdig i Teams
Justeringssamtaler: Instituttene merker av i listen hvilke studenter som
ikke har tatt kontakt

Linker og henvisninger

Ansvarlig

https://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister/1-mars.html

MN-fak
Student

https://www.uib.no/en/education/110785/application-procedure-eueeaswiss-applicants

https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier

Institutt

https://www.uib.no/utdanning/evu
https://www.uib.no/foransatte/97918/etter-og-videreutdanning
https://www.uib.no/foransatte/95358/opptak-av-utvekslingsstudenter

https://www.uib.no/foransatte/87568/utveksling?step=5

Inst/fak
MN-fak
SA/ MN/
Institutt
Stud/Inst

https://www.uib.no/utdanning/evu
https://www.uib.no/foransatte/97918/etter-og-videreutdanning
https://www.uib.no/foransatte/103310/timeplanlegging-av-undervisning-og-eksamen

https://mitt.uib.no/courses/101/pages/forberedelser-i-fs
https://www.uib.no/student/49014/eksamensdatoer-og-lokaler
https://www.uib.no/en/education/50052/courses-exchange-students

https://www.uib.no/foransatte/103310/timeplanlegging-av-undervisning-og-eksamen

https://www.uib.no/foransatte/30870/internasjonalt-masteropptak

Inst/fak
MN/Inst
Institutt
MN/Inst
SA
SA/
Institutt
SA/
MN-fak
MN-fak/
Institutt
Inst/MN
Inst/fak
MN-fak/
Institutt
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Dato / tidsrom
APRIL
1. april
1. april
1. april
1. april
1. april
Månedsskifte
mars/april
Begynnelsen av
april
I løpet av april
I løpet av april
Medio april
Medio april
15. april
15. april
15. april
15. april
15. april
Slutten av april
Slutten av april
Slutten av april
(tidlig mai)
30. april

Hva det gjelder

Linker og henvisninger

Oppdatere infoskjermene
Frist for innlegging av timeplan- og eksamensplandata i TP
Data importeres fra FS til Leganto
Kvalitetssikring: Frist for studiekvalitetsmelding fra instituttene
Melding om oppretting/nedlegging av studieprogram
Justeringssamtaler: Instituttene sender liste til fakultetet over studenter
som ikke har tatt kontakt. Fakultetet sender ut varsel om avslutting av
studierett til de studentene som ikke har tatt kontakt.
Påminnelse: Levering av litteraturlister (nye og kopier) i Leganto har
frist 2. mai. Studiesjefen sender streng beskjed til instituttene.
Infokategorier i FS (program- og emnebeskrivelser) må være oppdatert i
samsvar med studieplanendringene og oppdateres for neste semester
Sjekke om tillatt kalkulatormodell (Enkel kalkulator) finnes i butikkene
INTGRAD og EU: SA har sendt ut tilbuds- og avslagsbrev
Planlegge programmøter for BSc-studenter i mai: Gjennomgang av
høstsemester, valgemner og kollisjonsfrie emner
Masteropptak: Ordinær søknadsfrist
Samordna opptak: Søknadsfrist, både norsk og utenlandsk bakgrunn
Søknadsfrist for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med
studiestart til høsten, både deltid og heltid
Søknadsfrist til UNIS for høstsemesteret
Frist (til UiB) for å søke om midler gjennom insentivordning for
studiekvalitet. Instituttene har frist 2-3 dager tidligere til fakultetet
Brev til instituttene om egenarkivering av masteroppgaver i BORA. Evt
epost til masterstudentene (minne på: veileder må godkjenne).
Frist for grovrevisjon av time- og eksamensplanen
Programmøter for BSc-studenter: Gjennomgang av høstsemester,
valgemner og kollisjonsfrie emner
Oppretting av studieprogram: Frist for å sende inn førsteutkast til søknad
til UiBs programopprettingskomité.

Ansvarlig

MN-fak
Institutt
UB
OBS! Fristen vår 2020 er endret til 3 dager før dialogmøtet
MN-fak
MN-fak/
Institutt
https://www.uib.no/ub/124134/digitale-litteraturlister-p%C3%A5-hele-uib

MN-fak

http://www.uib.no/foransatte/93122/studieprogramsidene-p%C3%A5-nett

MN-fak

https://www.uib.no/matnat/56756/eksamen-ved-det-matematisknaturvitenskapelige-fakultet

MN-fak
SA
Institutt

https://www.uib.no/utdanning/48794/opptak-til-2-%C3%A5rige-masterprogram

http://www.samordnaopptak.no/info/
http://www.uib.no/utdanning/laerer/48739/opptak-til-praktisk-pedagogiskutdanning
https://www.unis.no/
https://www.uib.no/studiekvalitet/77602/insentivordning-studiekvalitet
http://www.uib.no/ub/71711/bergen-open-research-archive

Student
Student
Student
Student
MN-fak
MN-fak
MN-fak

https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier

Institutt /
MN-fak
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29.04.20/INSO

Dato / tidsrom
MAI
1. mai
1. mai
1. mai
1. mai
1. mai
2. mai (4.5.20)
6.-22. mai
Tidlig mai
(sent i april)
Tidlig mai
I løpet av mai
I løpet av mai

I løpet av mai
I løpet av mai
I løpet av mai

15. mai
15. mai
25. mai
Slutten av mai

Hva det gjelder

Linker og henvisninger

Oppdatere infoskjermene
Internovergang: Søknadsweb åpner for søknader
Utveksling: Søknadsfrist for innreisende studenter
Internasjonale mastersøkere (inkl EU): Frist for å svare på tilbudet
Siste frist for å registrere trekkfrist for vårsemesteret på emner som ikke
er med i den skriftlige eksamensplanen (muntlig eksamen o.l.)
Frist for å melde inn digitalisert litteratur (litteraturkiosken, Leganto)
Behandling av UTV-INN studenter på lukkede emner.
Grovrevisjonen av timeplanen er ferdig. Instituttene får timeplan til
finrevisjon.
Programmøter for BSc-studenter: Gjennomgang av høstsemester,
valgemner og kollisjonsfrie emner
Emneevaluering for vårsemesteret
Oppdatering og oppfølging av oversikt over ekstern fagfelle for
studieprogram. Brev til instituttene om nyoppnevning til ny periode fra
påfølgende kalenderår.
Planlegge semesterstart og studentmottak. Bl.a.: Bestemme instituttansvarlig for praktisk ansvar, rekruttere klasseledere, sette av rom.
Produksjon av studiehåndboken for neste studieår (miniversjon:
programbeskrivelser og studieløpstabeller)
Revisjon av timeplaner for høsten i TP. Vent til medio mai med å sende
timeplaner til vitenskapelige for gjennomsyn, revider først selv. Tid og
sted kan byttes fritt så lenge studentgrupper tillater det, og rom er ledig
Internasjonale studenter: Søknadsfrist for studentbolig med
reservasjonsgaranti (Sammen)
Inforader kopieres fra vår til høst
Masteropptak: Tilbud til søkere som trenger tidlig svar og til
erfaringsbasert master
Frist for å melde emner inn og ut av undervisningsopptaket og
enkeltemneopptaket

Ansvarlig

http://www.uib.no/matnat/57885/intern-overgang-ved-mn-fakultetet#

forlenget nominasjonsfrist til 1. mai og søknadsfrist til 4. mai.
Utsatt i 2020

MN-fak
SA
Student
SA
Institutt

https://www.uib.no/foransatte/86160/digitalisering-av-litteraturlister

Inst/MN
Institutt/
MN-fak
MN-fak/
Institutt

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/

Institutt
MN-fak

(foreløpig utsatt)

Institutt/
MN-fak
MN-fak
MN-fak/
institutt

https://www.sammen.no/en/bergen/housing

Student
MN-fak
SA
MN-fak/
institutt
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Dato / tidsrom
JUNI
1. juni
1. juni

1. juni
1. juni

1. juni
1. juni

1. juni
1. juni
Tidlig juni
7. juni
20. juni
Uke 24 (onsdag)
uke 24
Mandag uke 25

Slutten av juni
Slutten av juni
26. juni
30. juni

Hva det gjelder

Oppdatere infoskjermene
Utsendelse av informasjon til søkere med UiB som førsteprioritet:
SA sender epost. MN sender 1.juni-brev med eventuelle vedlegg frå
instituttene.
Frist for å søke intern overgang til studieprogrammer ved fakultetet.
Gjelder studenter ved UiB. NB! Krav om realfag!
Innleveringsfrist for masteroppgaver (60 sp) ved start på masterstudiet
i høstsemesteret er 1. juni i fjerde semester etter opptak. Dette gjelder
når innleveringsfristen ikke er endret i hht MN utfyllende regler.
Internasjonale mastersøkere: Frist for å søke oppholdstillatelse (UDI)
Time- og eksamensplaner for høstsemesteret med informasjon om tid
og sted for undervisningsaktivitetene, samt pensumlister, skal være
publisert på uib.no og MittUiB.
Rom på MN åpnes for booking for hele UiB.
Litteraturlister skal være publisert på uib.no og MittUiB.
Søknadsweb åpner for søking til poststudierett
Sende skjema for egenvurdering til emneansvarlige for våremner
Forskerutdanningsmelding
Resultatet/svaret på søknadene til erfaringsbasert master publiseres
Liste over studenter som tar obligatoriske emner på HVL sendes til
HVL
Vårsemesteret slutter
Studentweb åpner for semesterregistrering.
Kurs/emner på Mitt UiB blir synlig for studenter. Oppmelding til
emner på Studentweb vil ikke synes i Mitt UiB før dagen etterpå.
Masteropptak: Tekniske forberedelser i FS (emnekombinasjon)
Forberede brev til instituttene om studieplanendringer
Masteropptak: Intern frist for faglig vurdering av søkerne
Sensurfrist er 3 uker. For emner sent i eksamensperioden er likevel
endelig sensurfrist 30. juni.

Linker og henvisninger

Ansvarlig

https://www.uib.no/matnat/57885/bytte-av-studieprogram-ved-mn-fakultetet

MN-fak
SA
MN
Inst
Student

https://www.uib.no/matnat/58067/utfyllende-regler-gradsstudier-ved-detmatematisk-naturvitenskapelige-fakultet

Student/
Institutt

http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7415
http://www.uib.no/student/49014/eksamensdatoer-og-lokaler

Student
SA/
MN-fak

http://www.uib.no/matnat/55377/poststudierett-ved-mn-fakultetet

SA
Institutt

Det kan komme spørsmål til instituttene
http://www.uib.no/utdanning/evu/81518/erfaringsbasert-master-i-undervisning
Listen ligger på N:\MATNAT-Studieadministrasjon\HVL-MatNat samarbeid

http://www.uib.no/student/48819/semesterregistrering

MN-fak
Institutt/
MN-fak
SA/
MN-fak
MN-fak
MN-fak
SA/Institutt
MN-fak/
Institutt
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Dato / tidsrom

Hva det gjelder

JULI
1. juli
1. juli
1. juli
1. juli
1. juli

Oppdatere infoskjermene
Samordna opptak: Ettersendingsfrist og omprioriteringsfrist
Samordna Opptak: frist for å melde inn tilbudstall til SA
Masteropptak: Ettersendingsfrist og omprioriteringsfrist
Masteropptak: Prøveopptak med innmeldte tilbudstall

1. juli
1. juli
1. juli
6. juli
12. juli
15. juli
17. juli
19. juli
19. juli
24. juli
24. juli
Uke 30

Linker og henvisninger

Ansvarlig

https://www.uib.no/utdanning/48794/opptak-til-2-%C3%A5rige-masterprogram

Frist for SA å sende opptaksbrev til innvekslingsstudenter
INTGRAD: Internasjonale gradsstudenter fra land med visumplikt skal
være registrert i FS og lister kan tas ut
Emne- og programbeskrivelser, timeplaner og uib.no snur til høst
Masteropptak: Tilbud til ordinære søkere publiseres i Søknadsweb
Masteropptak: Svarfrist ordinære søkere
Internasjonale søkere (innveksling) må ha svart på tilbud om opptak
Masteropptak: Suppleringsopptak på studier med ledige plasser
Samordna Opptak: Tilbud om eller avslag på studieplass foreligger.
Tilbudsbrev sendes som epost.
I GANG: Nettsiden åpner for påmelding til førstesemesteremner (for de
nye studentene)
Masteropptak: Svarfrist suppleringsopptak (tentativ)
Samordna opptak: Frist for å takke ja til tilbud om studieplass ved UiB.
I GANG: Frist for å svare på nettsiden.
Masteropptak: Studieretter blir opprettet

MN-fak
Student
MN-fak
Student
SA/MNfak/inst
SA
SA

https://www.uib.no/utdanning/48794/opptak-til-2-%C3%A5rige-masterprogram

SA
Institutt

http://www.uib.no/matnat/99238/undervisningsp%C3%A5melding-i gang

Student
SA/MNfak/inst
SO og
SA
MN-fak

Student
SA/MN
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Dato / tidsrom

Hva det gjelder

AUGUST
1. august
1. august
1. august

SO: Opptaksbrev til studenter som takker ja til studieplass sendes som epost
Internasjonale studenter (innveksling) er registrert i FS, lister kan tas ut
Frist for søknad om ansattstudierett og lærerstudierett

1. august
Uke 32
Uke 32
Uke 32
Uke 33
Mandag uke 33
Mandag uke 33
Mandag uke 33
Onsdag uke 33
Onsdag uke 33
Torsdag uke 33
15. august
15. august
Medio august
Medio august
19. august
UKE 34
25. august
Slutten august
31. august
31. august
Siste arbeidsdag

Linker og henvisninger

PåVei og Masteruke: Oppsett for program uke 42 sendes til instituttene,
som begynner å finne foredragsholder til Min vei og Min master
Oppfriskningskurs i matematikk
Instituttene sender liste over aktive PhD studenter til SA (betalingsfritak)
Internasj. Stud.: Torsdag - Velkomstarrangement, Fredag - Fakultetsmøte
Høstsemesteret starter
Studiestart for alle. MN-velkomstmøte i Grieghallen. Klassemottak.
Fadderuken starter
Kl 15 Velkomstseremoni: offisiell åpning av det akademiske år.
Programmøte: Velkomstmøte på bachelorprogram med opprop
Suppleringsliste over studenter som tar oblig. emner på HVL sendes HVL
Undervisningsopptak, frist ved midnatt
Søknadsfrist for poststudierett
Frist for søknad om særskilt eksamen (privatist) i høstsemesteret
Oppdatering av emner på nett for innreisende studenter
Sende brev til instituttene om studieplanendringer
Siste frist for søknad om deltid på master ved innleveringsfrist 20. nov.
Søkermøte for utveksling
Søknadsfrist for mellombels studierett (intern hospitant).
(15. august for emne som er med i undervisningsopptaket)
Vaske utdanningsplan til MA-studenter. Problemer med progresjon?
Mastereksamener innen 31.8. registreres på våren (Rapportering).
Studenter betaler ikke semesteravgift ved avsluttende eksamen innen 31.8.
Oppretting av studier: Frist for å søke oppretting av nytt studieprogram
Siste suppleringsliste over studenter tar oblig. emner på HVL sendes HVL

Ansvarlig

https://www.uib.no/matnat/109399/studierett-tilsette-ved-mn-fakultetet
https://www.uib.no/matnat/113503/l%C3%A6rerstudierett-ved-mn-fakultetet
https://www.uib.no/matnat/55518/p%C3%A5-veg-kva-er-m%C3%A5let-medstudiet-ditt
https://www.uib.no/math/55100/oppfriskingskurs-f%C3%B8r-semesterstart-2018

https://www.uib.no/student/87048/velkomstseremoni
Listen ligger på N:\MATNAT-Studieadministrasjon\HVL-MatNat samarbeid
http://www.uib.no/matnat/53575/undervisningsopptaket
https://www.uib.no/matnat/55377/poststudierett-ved-mn-fakultetet
https://www.uib.no/matnat/56367/s%C3%A6rskilt-eksamen-privatist-ved-mnfakultetet

www.uib.no/utveksling
http://www.uib.no/matnat/56392/mellombels-studierett-ved-mn-fakultetet

SA
SA
MN-fak
MN-fak/
institutt
MI
Institutt
SA, MN
MN/ inst.
SA
SA
Stud/Inst
Inst/ MN
Student
SA
MN-fak
Institutt
SA/Fak
Stud/MN
Institutt

https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
Listen ligger på N:\MATNAT-Studieadministrasjon\HVL-MatNat samarbeid

Inst/MN
Inst/ MN
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Dato / tidsrom

Hva det gjelder

SEPTEMBER
1. september
1. september

Oppdatere infoskjermene
Frist for vurderingsmelding, registrering og betaling av semesteravgift

1. september

Søknadsfrist for permisjon fra bachelorstudiet for høsten (helt semester)

1. september
1. september

Søknadsfrist for utveksling våren
Internfrist for å oppdatere utdanningsplaner til bachelorstudenter som har
oppnådd en bachelorgrad på vårsemesteret.
På Vei: Sende inn navn på forslag til foredragsholdere
Frist for å bekrefte videreutdanningsemner for påfølgende vår til UiB Videre.

1. september
Begynnelsen av
september
Begynnelsen av
september
Begynnelsen av
september
Tidlig sept.
Uke 36
Tidlig sept.
15. september
15. september
Medio sept.
Medio sept.
Medio sept.
Medio sept.
Ca uke 39-40
Slutten av sept.

Linker og henvisninger

Vedtak om inndragning av studierett sendes pr epost til studenter som ikke har
betalt semesteravgift og/eller bekreftet utdanningsplan
Jobbe med forslag til studieplanendringer og utarbeide studieplan til nye
studieprogram (varslet i utdanningsmelding)
Begynne å jobbe med time- og eksamensplanen for neste semester
Kontroll av FS-registreringen av nye MA-studenter – utsatt studiestart, perm,
ekstern utdanning, studieretning på INTGRAD
Sende e-post til ph.d.-kandidater om utvidet frist for semesterregistrering
Frist for å melde inn endringer i internovergang
Frist for emneansvarlig for å levere egenvurdering av våremner
Frist for behandling av søknader om utveksling
Oppdatering av rekrutteringstekster for internasjonalt masteropptak
Frist for å melde inn at man skal ha program på Åpen Dag tidlig i vårsemester
Rapportering utdanningsdata: Grunnlagsdata i FS. Kvalitetssikring
Tidlig skriftlig eksamen
PÅ VEI: Lage tekster til programheftet

Ansvarlig

http://www.uib.no/utdanning/48841/vurderingsmelding-p%c3%a5studentweb http://www.uib.no/utdanning/48819/semesterregistrering
http://www.uib.no/matnat/57722/permisjon-ved-det-matematisknaturvitenskapelige-fakultet
http://www.uib.no/node/48724/reise-p%c3%a5-utveksling

MN-fak
Student
Student
Student
Institutt

http://www.uib.no/utdanning/evu
https://www.uib.no/foransatte/97918/etter-og-videreutdanning#5-formalisering-ogfrister

MN-fak
Institutt
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Timeplanlegging
http://www.uib.no/student

Inst/Fak
MN-fak/
Institutt
MN-fak

https://www.uib.no/matnat/57885/bytte-av-studieprogram-ved-mn-fakultetet

http://www.uib.no/foransatte/87568/utveksling?step=4
https://www.uib.no/utdanning/98290/%C3%A5pen-dag-ved-universitetet-i-bergen

Institutt
Institutt
Inst/Fak
Inst/Fak
SA/ MN
Fak/ inst.
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OKTOBER
1. oktober
1. oktober

Oppdatere infoskjermene
Søknadsweb åpner for masteropptak og internopptak til vårsemesteret.

1. oktober
1. oktober
1. oktober
Begynnelsen av
oktober
Oktober
Oktober
Medio oktober
15. oktober
15. oktober
15. oktober

15. oktober
15. oktober
15. oktober
15. oktober
Onsdag uke 41
Uke 42
Ukene 43-45
Okt/Nov
Okt/Nov

Linker og henvisninger

Frist for å sende oversikt over små studieplanendringer og forslag til
større studieplanendringer (fom påfølgende studieår).
Frist for å lage og vedlikeholde studentgrupper i TP
Søknadsfrist for Fulbright-stipend for master og ph.d.
Rapportering: Frist for å rapportere avlagte høyere grader i
vårsemesteret til DBH
Vask av studentforekomster mot Folkeregisteret
Studiebarometer promoteringskampanje

Ansvarlig

https://www.uib.no/utdanning/48794/opptak-til-2-%C3%A5rige-masterprogram
http://www.uib.no/matnat/57885/intern-overgang-ved-mn-fakultetet

MN-fak
SA
Institutt
Institutt

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

SA/
MN-fak
SA
MN/Inst

Frist for å sende inn program for Åpen dag i Januar
Søknadsfrist til UNIS for vårsemesteret
Søknadsfrist Gründerskolen
Innveksling: Søknadsfrist for internasjonale studenter som søker opptak
til utvekslingsprogrammer til vårsemesteret. Samlet liste over søknader
oversendes fakultetet til behandling.
Innveksling: Søknadsfrist for studentbolig med reservasjonsgaranti
(Sammen) for internasjonale studenter.
Søknadsfrist for Erasmus plus Traineeship studenter til vårsemesteret
Rapportering: Ekstern frist til DBH og SSB
Frist for innlegging av timeplandata og bakgrunnsdata for eksamen for
alle emner i FS og TP
Informasjonsmøte (kick-off) for studentene om PÅ VEI uken
Informasjonsuke PÅ VEI og masterinfomøter
Programmøter for førsteårsstudenter: Planlegging vårsemesteret
Revisjon av eksamensplan for vårsemesteret
Frist for behandling av innvekslingssøknader og samlet svar til SA

http://www.unis.no/
http://www.grunderskolen.no/
http://www.uib.no/en/education/96061/apply-exchange-studies

Student
Student
Student

https://www.sammen.no/en/bergen/housing/housing-guarantee

Student

http://www.uib.no/en/education/90985/erasmus-traineeship-students

Inst / SA
SA/ MN
Institutt

http://www.uib.no/matnat/55518/p%C3%A5-veg-kva-er-m%C3%A5let-med-studiet-ditt

MN-fak
Institutt
MN/ Inst
MN/Inst
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Dato / tidsrom

Hva det gjelder

NOVEMBER
Uke 43-45
1. november
1. november

Studiestyret behandler forslag til studieplanendringer
Oppdatere infoskjermen på RFB
INTGRAD: Søknadsweb åpner for internasjonalt opptak påfølgende høst

1. november
1. november
1. november
1. november
1. november
Begynnelsen av
november
Tidlig novem.
Tidlig novem.
Tidlig novem.
Medio nov.
I løpet av
november
I løpet av
november
20. november
20. november
Slutten av
november
Uke 48
30. november

Linker og henvisninger

Søknadsfrist for opptak til master med start på vårsemesteret for søkere
med norsk personnummer og fra Norden/EU/Sveits (Søknadsweb)
Frist for å søke Internovergang til andre studieprogrammer ved fakultetet
Frist for fremdriftsrapportering for ph.d. kandidater
Siste frist for å registrere trekkfrist i FS for høstsemesteret på emner som
ikke er med i den skriftlige eksamensplanen (muntlig eksamen o.l.)
Frist for å melde inn digitalisert litteratur (litteraturkiosken, Leganto)
Informasjon om emner, vurderinger, pensumlister og timeplan må være
publisert innen 1.12. MN-fak registrerer vedtatte studieplanendringer.
Revisjon av eksamensplan for vårsemesteret
Sende skjema for egenvurdering til emneansvarlige for høstemner
Oddetallsår: fakultetet sender brev om oppnevning av nye sensorer.
Forslag til timeplan for vårsemester legges ut til intern revisjon
Begynne planlegging av Internasjonal dag, finne studenter og
vitenskapelige til foredrag
Studenter som ønsker eksamensoppgavetekst på engelsk må søke
instituttet 1 måned før eksamen.
Innleveringsfrist for masteroppgaver (60 sp) er 20. nov. i 4. semester ved
start om våren når fristen ikke er endret pga avkorting eller utsatt frist.
Påminnelse: Pensumlister har frist 1. desember!
Studiesjefen sender streng beskjed til instituttene.
Slutten av november: Frist for å melde emner inn og ut av
undervisningsopptaket og enkeltemneopptaket
Sende velkomstbrev til høstens SO-studenter med permisjon til våren
Frist for revidering av timeplan i TP

Ansvarlig

https://www.uib.no/en/education/110783/application-procedure-applicantsoutside-eu

MN-fak
Inst/MN
SA

https://www.uib.no/utdanning/48794/opptak-til-2-%C3%A5rigemasterprogram

Student

http://www.uib.no/matnat/57885/intern-overgang-ved-mn-fakultetet#

Student
Student
Institutt

http://www.uib.no/foransatte/96110/fremdriftsrapportering
http://www.uib.no/matnat/56756/eksamen-ved-det-matematisknaturvitenskapelige-fakultet
https://www.uib.no/foransatte/86160/digitalisering-av-litteraturlister

http://www.uib.no/en/matnat/54860/exams-faculty-mathematics-andnatural-sciences
Elektronisk innlevering i Studentweb

Institutt/
MN-fak
Fak / Inst.
Institutt
MN-fak
MN/Inst
MN-fak/
Institutt
Student/
Institutt
Student/
Institutt
MN-fak
Inst/MN
MN-fak
Institutt
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Dato / tidsrom
DESEMBER
1. desember
1. desember
Begynnelsen av
desember
1. desember
1. desember

1. desember
Ukene 48-51
Tirsdag uke 49
Onsdag uke 49
Fredag uke 49
10. desember
Mandag uke 50
ca 20. desember

uke 51

Hva det gjelder

Oppdatere infoskjermene
Søknadsfrist for internasjonalt masteropptak (INTGRAD) til
høstsemesteret. Gjelder søkere utenfor EU/EØS/Sveits.
Innvekslingsstudenter: SA oppretter studieretter i FS og sender ut
fakultetsliste med oversikt over studenter som har fått tilbud om opptak
Frist for å søke Meltzers høyskolefond, universitetets studentlegater og
fakultetets legater og fond for tildeling i følgende kalenderår
Timeplanene for emner i vårsemesteret blir publisert og vises på uib.no.
Litteraturlister skal være klar på MittUiB og vises på uib.no.
Rom på MN kan bookes fra hele UiB.
Datoene for skriftlig eksamen publiseres
Søknadsalternativ for poststudierett åpner i Søknadsweb
Hoveduker for skriftlig eksamen
Frist for å melde inn endringer i emner til undervisningsopptaket og
enkeltemneopptaket.
Studenter som skal ta obligatoriske emner på HVL på våren må legges
inn i felles liste på UiBFelles/MATNAT Studieadministrasjon
Frist for å revidere emneliste til undervisningsopptaket og
enkeltemneopptaket, samt publisere de
Frist for å sende ut svarbrev på mastergradssøknaden (lokalt opptak), og
registrering av svaret i Søknad samlebilde (vises i Søknadsweb).
Semesterregistreringen åpner
Frist for å takke ja til tilbud om plass på masterstudium til våren og til
tilbud om kvalifiseringsstudierett (etternølere tas opp etter jul).
Studieretter opprettes
Høstsemesteret slutter

Linker og henvisninger

Ansvarlig

http://www.uib.no/en/education/110783/masters-degree-application-procedurescitizens-outside-european-union

MN-fak
SA
Student
SA

http://www.uib.no/student/48677/studentlegater-og-fond

Student

http://www.uib.no/student/49014/eksamensdatoer-og-lokaler

SA/
MN-fak/
Institutt

http://www.uib.no/matnat/55377/poststudierett-ved-mn-fakultetet#
https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Undervisnings-_og_enkeltemneopptak

Inst/Fak
Institutt
Institutt
Særlig II
Fakultet

http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-mn-fakultetet

Institutt

http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-mn-fakultetet#

SA/Fak
Student/
SA
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