BOKMÅL
OPPTAK TIL MASTERPROGRAM VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiB
Din søknad om opptak til masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved
Universitetet i Bergen er nå sendt. Vi ber deg ta vare på denne e-posten som en kvittering på at vi har
mottatt din søknad. Nederst vil du finne en oversikt over hvilke studieønsker vi har registrert.
Bachelor fra UiB:
Dersom du har all din utdanning fra Universitetet i Bergen trenger du ikke å laste opp karakterutskrift
og vitnemål i Søknadsweb.
Bachelor fra andre læresteder:
Dersom du har bachelorgraden din eller deler av bachelorgraden fra andre læresteder enn UiB, må
du laste opp dine karakterutskrifter og ditt vitnemål elektronisk i Søknadsweb innen søknadsfristen
15. april. Dokumentene dine sender du inn sammen med følgeskjema.
Søknaden din blir ikke behandlet uten disse dokumentene.
Følg anvisningen til dokumentopplastning på nettsiden og les informasjon om opptakskrav nøye på
det programmet du har søkt:
http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-det-matematisknaturvitenskapelige-fakultet
15. april er søknadsfrist, frist for omprioritering og frist for dokumentopplasting. All relevant
dokumentasjon må lastes opp innen søknadsfristen.
1. juli er ettersendingsfrist
Dersom du avslutter bachelorgraden din i inneværende semester, må du ettersende den endelige
karakterutskriften og en bekreftelse på oppnådd grad. Disse dokumentene sender du elektronisk til
studie@mnfa.uib.no innen 1. juli, merket "Mastersøknad".
Når og hvordan får jeg svar på søknaden?
Svar på søknaden publiseres i Søknadsweb innen 8. juli, samt sendes per e-post eller brev til den
kontaktadressen som du har oppgitt i forbindelse med din søknad.
Spørsmål?
Kontakt informasjonssenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 55 58 30 30, epost: studie@mnfa.uib.no

NYNORSK
OPPTAK TIL MASTERPROGRAM VED DET MATEMATISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET, UiB
Søknaden din om opptak til masterstudia ved Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved
Universitetet i Bergen er sendt. Vi ber deg ta vare på denne e-posten som ei kvittering på at vi har
mottatt din søknad. Nedst på sida, vil du finne ei oversikt over kva vi har registrert som dine
studieynskjer.
Bachelor frå UiB:
Dersom du har heile utdanninga di frå UiB, treng du ikkje å laste opp karakterutskrift eller vitnemål i
Søknadsweb.
Bachelor frå andre lærestadar:
Dersom du har bachelorgraden din eller delar av bachelorgraden frå andre lærestadar enn UiB, må
du lasta opp dine karakterutskrift og ditt vitnemål elektronisk i Søknadsweb innan søknadsfristen 15.
april. Dokumentasjonen din sender du inn saman med følgjeskjema.
Søknaden din vert ikkje handsama utan desse dokumenta.
På følgjande nettstad, finn du rettleiing til dokumentopplasting og viktig informasjon om opptakskrav
på det programmet du har søkt:
http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-det-matematisknaturvitenskapelige-fakultet
15. april er søknadsfrist, frist for omprioritering og frist for dokumentopplasting. All relevant
dokumentasjon, må lastast opp innan søknadsfristen.
Ettersendingsfristen er 1. juli.
Dersom du avsluttar bachelorgraden din i inneverande semester, må du ettersende den endelege
karakterutskrifta og ei stadfesting på oppnådd grad. Desse dokumenta sender du elektronisk til
studie@mnfa.uib.no innan 1. juli, med merknad "Mastersøknad".
Når og korleis får eg svar på søknaden?
Svar på søknaden vert publisert på Søknadsweb innan 8. juli, og sendt på e-post eller brev til den
kontaktadressa du har oppgitt i samband med søknaden.
Spørsmål?
Kontakt informasjonssenteret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, tlf. 55 58 30 30, e-post:
studie@mnfa.uib.no

ENGELSK
ADMISSION TO MASTERS PROGRAMME AT THE FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL
SCIENCES, UIB.
We have received your application for admission to masters programme at the Faculty of
Mathematics and Natural Sciences at the University of Bergen. We ask you to keep this e-mail as a
receipt for your application. Your registered programme preferences are listed below.
In order for us to process your application you need to upload all relevant documents, including your
transcript of records and diploma, electronically in Søknadsweb. Additionally, you must fill in and
upload the cover sheet (PDF) along with the other documents.
Application deadline and deadline for uploading your documents is 15 April.
Follow the instructions for upload of documents on the website and see program details for
additional requirements related to your application:
http://www.uib.no/en/matnat/54992/international-master-applicants-residing-norway
15 April is the application deadline, the deadline for re-prioritization and the deadline for upload of
documents. All relevant documentation must be uploaded within the application deadline 15 April.
Søknadsweb will be closed.
Graduation or English test after closing of Søknadsweb?
Are you going to graduate in spring semester? Are your English test results not ready before the
deadline 15 April?
You can send the documentation to studie@mnfa.uib.no marked "Masters application" by 1 July.
When and how will you receive an answer to my application?
Answers to the application will be published in Søknadsweb by 8 July and sent by e-mail or letter to
the contact address you have provided in your application.
Questions?
Contact the information center at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, phone 55 58 30
30, e-mail: studie.mnfa@uib.no

