
                                                                                                                                                      August  2004 / HÅS 

SPØRRESKJEMA 
for nye studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

OBS! Obligatorisk   Innleveres ved oppmøte 

 

1. Kjønn:             Mann                   Kvinne    
 

 

2. Har du annen høyere utdanning fra høyskole/universitet? Ja    Nei   
 

 

3. Antall vekttall fra annen høyere utdanning ........ 
 

 

4. Hvilket program/studium er du tatt opp til? 
 

Anvendt geofysikk  

Biologi  

Faste jords fysikk  

Fiskehelse  

Fysikk  

Geologi  

Havbruksbiologi  

Informatikk   

Informatikk-matematikk-økonomi  

Integrert kystsoneforvaltning  

Kjemi  

Lærerutdanning  naturvitenskap.  

Lærerutdanning i matematikk og naturfag  

Matematikk  

Matematikk og statistikk  

Meteorologi og oseanografi  

Miljø- og ressursfag  

Molekylærbiologi  

Petroleumsteknologi  

Prosessteknologi  

Årsstudium i Naturvitenskapelige fag  

 

 

5. Hvor sikker er du på at du har valgt ”riktig” studieprogram 
Helt sikker ---------------- Svært usikker  

sett et kryss 

 

 

 

 

6. Studieopphold i utlandet  

Planlegger du å inkludere et studieopphold i utlandet i utdanningen din? Ja    Nei   

 

 

     



 

7. Hvilke studieplaner har du? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Planlegger du en lærerutdanning  Ja    Nei   Vet ikke   

 

9. Mastergrad    

 Hvilket mastergradsprogram er mest aktuelt for deg? 

 Sett  inn nr.(1,2,3) for første, andre og tredje prioritet for det faget du antagelig vil ta mastergrad i. 

  Du trenger ikke bruke alle tre valgene. 

 

Mastergrad 1,2.. Mastergrad 1,2.. 

Biologi 
Biodiversitet, evolusjon og økologi 
Celle- og utviklingsbiologi 
Mikrobiologi 
Humanbiologi 

 Marinbiologi 
Akvatisk økologi 
Fiskebiologi 
Marin biodiversitet 
Fiskeribiologi og forvaltning 

 

Fiskehelse 

(profesjonsstudium) 

 Ernæring 
Ernæring hos akvatiske organismer i 
oppdrett 
Kvalitet og foredling av sjømat 

 

Master of Water Studies  Molekylærbiologi  

Fysikk 
Hydroakustikk 
Industriell instrumentering 
Kjernefysikk 
Mikroelektronikk 
Miljø- og kvanteoptikk 
Partikkelfysikk 
Romfysikk 
Teoretisk fysikk og modellering 

 Kjemi 
Biofysikalsk kjemi 
Fysikalsk kjemi 
Kjemometri 
Miljøkjemi 
Molekylær modellering 
Organisk kjemi 
Uorganisk kjemi 

 

Petroleumsteknologi 
Geologi 
Reservoarfysikk 
Reservoarkjemi 
Reservoarmekanikk 

 Prosessteknologi 
Flerfasesystem 
Instrumentering 
Separasjon 
Sikkerhetsteknologi 
Kjemometri 

 

Geofysikk 
Fysisk oseanografi 
Kjemisk oseanografi 
Klima 
Meteorologi 

 Matematikk 
Algebra/algebraisk geometri 
Anvendt matematikk – anvendt analyse 
Anvendt matematikk – generell anvendt 
matematikk 
Anvendt matematikk – hydrodynamikk 
og havmodellering 
Anvendt matematikk – industriell 
matematikk og reservoarmekanikk 
Diskret matematikk 
Matematisk analyse 

 

Geovitenskap 
Geodynamikk 
Kvartær/Paleoklima 
Marin 
Miljø 
Petroleum 

 

 

 

Informatikk  Statistikk 
Dataanalyse 
Finansteori og forsikringsmatematikk 
Matematisk statistikk 

 

  

Beregningsvitenskap  Realfagsdidaktikk  

Informasjons- og kom.. 

(IKT) (profesjonsstudium) 

 Farmasi (profesjonsstudium)  

Annen mastergrad ved  

UiB 

 Skal ikke ta mastergrad  

Vet ikke    

 

   

Skal lese inntil 30 studiepoeng (1 semester)  

Skal lese inntil 60 studiepoeng (2 semester – 1 år)  

Skal lese inntil 120 studiepoeng (4 semester – 2 år)  

Skal avslutte med en bachelograd (3 år)  

Skal avslutte med en mastergrad (5 år)  

Skal avslutte med en doktorgrad (8 år)  

Vet ikke, er svært usikker  



 

10. Hvorfor har du valgt å studere? 
 

 

         

Vet ikke  Ingen 

betydning 

En viss 

betydning 

Stor betydning 

A. Studerer av interesse for                       

faget              

                          

B. Studerer pga. det vanskelige 

arbeidsmarkedet 

                                     

C. Studerer fordi jeg må for å få 

den /de jobbene jeg ønsker meg 

                                     

D. Studerer fordi jeg er uviss på 

hva jeg ellers skulle gjøre     

    

E. Studerer for å få tilleggspoeng  

til  andre lukkede studier 

    

 
 

 

11. Du valgte selv å studere realfag, men hvem fortalte deg at du kunne studere 

realfag ved Universitetet i Bergen?  Hva / hvem satte deg på sporet?  
Med dette spørsmålet vil vi finne ut hvordan vi bedre kan gi nå ut til fremtidige søkere.     
 

 Bare  et - 1  valg. 
 

    Rådgiver ved skolen       Faglærer    

    Brosjyre        Søsken / Venner 

    Avisen Uhu!       Foreldre 

    Andre aviser / media       Internett/www 

    UiB besøkte skolen       Utdanningsmesse 

   Besøk ved UiB med klassen og lignende.    Husker ikke 

    Annet; fortell............................................................................ ..................................... 

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

12. Hvor fant du mer detaljert informasjon om våre studier.  
Kryss gjerne av for  flere alternativer. 
 

    Brosjyre (papirutgaven)      Brosjyre (Internett/www)  

    Studiehåndbok (papirutgaven)      Studiehåndbok (Internett/www) 

   Avisen Uhu!  (papirutgaven)      Avisen Uhu! (Internett/www) 

   Kontakt med studieveileder ved UiB     Internett/www (usikker hva) 

   Husker ikke 

    Annet; fortell................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

13. Om informasjonen fra fakultetet / UiB 
 

Mottok du informasjon ca. 1. juni     Ja    Nei   Vet ikke   

Mottok du informasjon ca. 1. juli     Ja    Nei   Vet ikke   

Mottok du informasjon/påmeldingsskjema ca. 25. juli  Ja    Nei   Vet ikke   

 

Har du noen synspunkter på den informasjonen som ble sendt ut? (Bruk baksiden) 
 

Greier du å lese denne linjen har du godt syn.       TAKK FOR HJELPEN! 


