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Opptakskrav

• Generelle opptakskrav:

Bestått bachelorgrad og karakteren C i snitt i 

spesialiseringen.

• Spesielle opptakskrav til master i medier og 

kommunikasjon: 

Bachelorgrad eller tilsvarande grad med 80-90 studiepoeng 

med medie- og kulturfag, kommunikasjon, medieproduksjon, 

journalistikk eller tilsvarende emner.
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Bachelorgradar frå UiB som kvalifiserer
• Medier og kommunikasjon (BASV-MEVI)
• Medievitskap (BASV-MEVI)
• Mye medier (BASV-NYMED)
• Medie- og interaksjonsdesign (BASV-MIX)
• Journalistikk (BASV-JOU/BASV-JOURN)
• Film- og TV-produksjon (BASV-FILM)
• TV-produksjon (BASV-TVP)
• Retorikk (BAHF-RET)
• Digital kultur (BAHF-DIKUL)
• Informasjonsvitenskap må ha 30 frie stp. MEVI-emner i graden (godkjenner 

alle MEVI-emner, unntatt Exfac (MEVIX100 og MEVI100))
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https://www.uib.no/nb/studier/BASV-MEVI
https://www.uib.no/nb/studier/BASV-MEVI
https://www.uib.no/nb/studier/BASV-MIX
https://www.uib.no/nb/studier/BASV-JOU
https://www.uib.no/nb/studier/BASV-TVP
https://www.uib.no/nb/studier/BAHF-RET
https://www.uib.no/nb/studier/BAHF-DIKUL


Søknadsprosessen

• 15. April: Søknadsfrist

• Søknadsweb https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uib

• Kan kun føre opp to studieprogrammer i søknadsskjema

• Dersom tilbud på førstevalg, faller andrevalg ut.

• 1. juli: Ettersendingsfristen for utdanning du fullfører våren 2021 og 
omprioriteringsfrist.

• 5. juli: Du får svar på søknaden din

• 12. juli: Svarfrist for å takke ja til studieplass

• Dersom du både søker opptak til master i Søknadsweb, i tillegg til 
bachelorgrad via Samordna opptak, vil du få svar på mastersøknaden 
din før du får svar fra Samordna opptak.
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https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uib


Fullfører du bachelorgraden ved UiB 

i vår?

• Dersom du tar hele graden din ved UiB, trenger du ikke å 

legge ved dokumentasjon i Søknadsweb. 

• Venter med å behandle søknaden til sensuren på alle kurs 

som inngår i graden foreligger.

• Dersom du har vært på utveksling eller har tatt kurs ved 

andre universiteter eller høyskoler som skal innpasses i 

graden – må søke om innpassing: 

https://www.uib.no/svf/43096/godkjenning-av-ekstern-

utdanning-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet
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https://www.uib.no/svf/43096/godkjenning-av-ekstern-utdanning-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet


Søkere med ekstern grad som tar 

tilleggskurs i MEVI-emner ved UiB 

for å kvalifisere til opptak

• Må legge ved dokumentasjon på ekstern bachelorgrad i 

Søknadsweb

• Trenger ikke å legge ved dokumentasjon på beståtte MEVI-

emner.
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Lurer du på noe?

• Her kan du lese mer om opptak til toårige masterprogrammer 
ved Universitetet i Bergen: 
https://www.uib.no/utdanning/48794/opptak-til-2-%C3%A5rige-
masterprogram#1-v-re-studieprogram

• Her finner du mer informasjon om masterprogrammet i medier 
og kommunikasjon: https://www.uib.no/studier/MASV-MEVI
https://www.uib.no/studier/MASV-MEVI/plan

• Ta kontakt med studiekonsulent Trude Lome 
https://www.uib.no/personer/Trude.Lome eller Opptakskontoret 
https://www.uib.no/utdanning/50092/kontaktinformasjon
dersom du har spørsmål.
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