
 

Spørsmål om din fremtid! 

Bruk informasjonsuken. Den kan hjelpe deg på vei mot din fremtid, og gi deg svar 

på noen av spørsmålene du lurer på. 

 
 

Målsetning 

 Hvilke(t) mål har du med din utdanning? (bachelorgrad? mastergrad? Ph.d?)  

 Hvilke yrkesplaner har du? 

 

Utdanningsløp 

 Hvilke valgfag kan du bruke i bachelorgraden? Når kan du ta de ulike valgfagene? Kan du 

velge fag ved andre fakultet? Er noen valgfag ”lurere” enn andre for eksempel med tanke 

på mastergrad? Hva er gode grunner til å velge et valgfag? 

 Hva er formålet med fargekodesystemet? 

 Hvilke muligheter er det for utenlandsopphold i bachelorgraden? Hvilke fordeler ser du 

med et utenlandsopphold? Hva vil du kunne få ut av et utenlandsopphold? Hva vil et 

utenlandsopphold koste?  

 Kan du ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard? 

 Har du vurdert å jobbe som lærer? Kan du bli realfagslærer når du tar en vanlig bachelor? 

 Du har spørsmål om utdanningsplanen din. Hvem tar du kontakt med? 

 Er det lurt å stole 100 % på medstudenter når det gjelder formelle sider ved studiet ditt? 

 

 

Situasjon under studietid 

 Du synes undervisningen eller informasjon i et emne kunne vært enda bedre. Hvordan går 

du frem for å få til endringer? 

 Du synes lesesal eller auditorier ikke fungerer optimalt. Hvem kan presse på for å få gjort 

noe med det? 

 Hvordan går du frem for å få innflytelse og kunne bidra over din hverdag som student? 

 

 

Fritid / interesser 

 Hvilke typer deltidsjobber tror du vil styrke din CV? Vet du om jobbmuligheter ved 

Universitetet i Bergen? 

 Hvilke forpliktelser/aktiviteter har du ved siden av studiene som kan begrense dine 

muligheter til å yte 100 %? Hva kan du gjøre med det? 

 

Jobb etter studiene 

 Har du tenkt deg inn i et bestemt yrke etter utdanningen? Vet du hvilke krav slike 

arbeidsplasser stiller til utdanning, erfaring og personlige egenskaper? Vet du hvor ferdig 

utdannede i ditt fag arbeider? 

 Hvorfor tror du at mange arbeidsgivere vektlegger aktiv deltagelse i studentpolitikk og 

organisasjonsarbeid? Hvorfor tror du et styreverv tar seg bedre ut på CV-en enn bare å ha 

vært vanlig medlem? 

 

Eksamen 

 Hvor mange dager før eksamen må du trekke deg for at det ikke skal telle som et forsøk? 

 Hvor finner du informasjon om hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen? 

 Blir du automatisk oppmeldt til vurdering og undervisning i vårsemesteret? 

 Når må du trekke deg fra eksamen for å unngå å bruke et forsøk? 

 Hvor finner du informasjon om hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen? 

 


