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Hei til deg som er sulten på kunnskap! Ved 
UiO er det over 1000 forskjellige realfag- og 
teknologiemner å velge mellom, alle med nye 
ting å lære for den som vil. Det finnes mange 
ulike muligheter. Du kan for eksempel ta  
astronomifag selv om du studerer informa-
tikk, bare fordi du synes astronomi er kult. 
(Det er det!) Fagene er ulike, både i form, 
innhold og nivå, noe som gjør det spennende 
å velge og gøy å lære.

Hei til deg som vil få deg en jobb! På realfag- 
og teknologistudiene ved UiO lærer du deg 
mer enn bare teori. Gjennom gruppearbeid, 
oppgaver og undervisning blir du forberedt 
på hverdagen i arbeidslivet. Du blir også  
opplært til selvstendig arbeid som gjør deg 
klar til å stå på egne ben. 

Hei til deg som vil ha en fantastisk studie tid! 
På UiO er det et yrende foreningsliv og 
store muligheter for å delta, lære og få gode 
venner. For mange er foreningslivet minst 
like viktig som studiene. Du får en utrolig 
god mulighet til å få praktisk erfaring med 
økonomi, ledelse, bardrift, arrangement, osv. 
Vi vil anbefale alle å bli med i en forening!

Vi håper at du begynner her og får en like 
engasjerende, lærerik, foreningsfylt og super 
studietid som oss! (Måtte studietiden aldri ende!)

Velkommen til realfag  
og teknologi ved UiO

Med vennlig hilsen

Ina K. Berentsen Kullmann og 
Hans Petter Taugbøl Kragset,  
ledere for studentutvalget i 2016 og 2017
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Den  
genetiske koden er 

bygget opp på samme 
måte hos alle levende 

vesener. Moderne genetikk 
gir nye verktøy til å forstå 

oss selv, så vel som 
andre dyr, planter og 

mikroorganismer. 

uio.no/biovitenskap

Videre studier
Etter en bachelor i Biovitenskap velger de 
fleste å fortsette med en toårig master i 
Biovitenskap. Det er også mulig å ta master 
i Innovasjon og entreprenørskap, eller innen 
andre realfag.

Innhold i studiet
Biovitenskap handler om levende organismer 
og deres omgivelser. Du lærer om cellenes 
komplekse maskinerier, om virus, bakterier, 
molekylærbiologi, genetikk, fysiologi og om 
hvordan planter, dyr og andre typer liv  
fungerer. Samtidig lærer du å trekke de 
store linjene gjennom evolusjonsteori, livets 
mangfold og samspill mellom livet, naturen 
og klimaet.

I tillegg lærer du å bruke dataverktøy til 
å lage modeller som kan beskrive alt fra 
hvordan gener virker til sammenhenger i 
økosystemer og miljø. Bruken av beregninger 
i vårt bachelorprogram for å løse et bredt 
spekter av utfordringer innen livsvitenskap, 
er unikt både i Norge og internasjonalt. Dette 
vil gi deg verktøy som kan benyttes også i 
andre fagfelt.

Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere  
Biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om 
hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener  
og hva som går galt ved sykdom. 

Biovitenskap
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Studenter 
på dette studiet 
lærer å lage nytt 

utstyr til medisin og 
naturovervåking, eller 

teknologi som kan 
brukes til å utforske 

verdens rommet.

uio.no/elektronikk-it

Videre studier
Vi anbefaler deg å fortsette med en toårig 
mastergrad innenfor det samme faglige om-
rådet etter bachelorprogrammet.

Innhold i studiet
Studiet handler om hvordan elektronikk og 
datateknologi virker helt fra bunnen av. Du 
lærer hvordan en sensor oppdager det den 
måler, hvordan maskiner kan styres og om 
fremtidige teknologiske løsninger. Samtidig  
får du utforske hvordan fysikk ligger til 
grunn for teknologi og datamaskiner.

Teoretisk forståelse kobles tett med praktiske 
anvendelser gjennom laboratoriearbeid hvor 
du får bygge egne elektroniske systemer.

Fra smarttelefoner til måleinstrumenter på CERN: Elektronikk og informatikk 
er grunnlaget for stadig flere av tingene vi bruker. I dette studieprogrammet 
får du innsikt i teknologi og innovasjon, fra medisinsk teknologi til utstyr som 
kan oppdage stråling fra verdensrommet.

Elektronikk, informatikk og teknologi
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uio.no/fysikk-astronomi

Når du lærer 
å forstå naturens 
byggesteiner og 

grunn leggende egen
skaper, kan du bruke 

kunnskapen til å forstå 
alt som beveger 

eller endrer 
seg.

Videre studier
Avhengig av fagene du velger i løpet av 
bachelorstudiet, kan du ta mastergrad innen-
for fysikk, astronomi, geofag, elektronikk, 
informatikk, material- og nanovitenskap eller 
matematikk.

Innhold i studiet
Fysikk og astronomi handler om å studere 
naturens grunnleggende lover, fra samspillet 
mellom elementærpartikler til hvordan  
universet utvider seg. Du lærer om hvordan  
atomer vekselvirker, om hvordan bølger  
beveger seg, om hvorfor tiden går fremover, 
og om universets opprinnelse – grunn leggende  
prosesser i naturen. Men det viktigste du 
lærer, er å avdekke, forstå og beskrive 
naturens underliggende lover og sammen-
henger. Du kan bli en fremragende problem-
løser, men også en som stiller de viktige og 
grunnleggende spørsmålene. Du får  
ferdig heter til å legge grunnlaget for den 
vitenskapelige og teknologiske utviklingen.

Du får opplæring i numeriske løsnings-
metoder på dataverktøy kombinert med 
tradisjonell matematikk. Det gir deg 
muligheter til å arbeide med realistiske 
problemstillinger fra forskning eller industri 
allerede det første året.

Etter halvannet år velger du mellom studie- 
retningene Fysikk eller Astronomi.

Fysikere og astronomer jobber med naturens minste byggesteiner, super
sterke materialer eller prosessene i solens indre. Du får en kompetanse  
som er ettertraktet i en rekke bransjer, fra forskning på fornybar energi til  
medisinsk teknologi, finans eller romforskning.

Fysikk og astronomi
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uio.no/geofysikk

Videre studier
Etter bachelor i Geofysikk og klima har du et 
godt grunnlag for videre fordypning og studier 
i mange fagområder på masternivå.

Innhold i studiet
Jorda er i konstant forandring. Klimaet blir 
varmere, og det bringer sterkere stormer,  
endringer i havstrømmer og i grunnvanns-
forhold. Samtidig er det langsomme, tek - 
t oniske bevegelser som forandrer fjellkjeder 
og hav bassengene. Disse fenomenene på-
virker livet vårt på godt og vondt. Aktuelle  
tema som klimaendringer, ekstremvær, 
smelting av isbreer, tørke og flom, jordskjelv 
og vulkanutbrudd, men også karbonfangst 
danner grunnlaget for dette studiet. 

I løpet av studiet lærer du å bruke matematikk 
og fysikk for å forstå de ulike geofysiske  
prosessene. I tillegg får du dra på ekskursjoner 
og gjøre feltarbeid i løpet av studiet. Du lærer 
å samle inn data, å behandle dem matematisk 
og å modellere prosesser i naturen.

Her får du utforske vær og klima, atmosfære og hav, elver og isbre, fjell og 
sedimentære bassenger, og utforske ulike kretsløp som finnes på jorda. Med 
jordas begrensede ressurser og pågående klimaendringer blir du ettertraktet 
i yrker som krever kunnskap om geofysikk og klima, slik som for eksempel 
meteorolog eller geofysiker, i forvaltning, forskning og teknologiske bransjer.

Geofysikk og klima

I tillegg til  
modellering av  

naturlige prosesse r,  
studerer vi  
dem i felt.
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Studiemiljø
Du skal trives som student hos oss! 

Når du starter får du en faddergruppe og  
du blir kjent med både gamle og nye  
studenter, faglig og sosialt. 

Student ene og faglærerne på programmet 
reiser sammen på et todagers seminar  
– en ypp erlig anledning til å bli godt kjent  
og få et godt læringsmiljø. 

Vi følger deg opp i studiet, med arrange
menter for førsteårsstudenter og en 
oppfølgings samtale med hver enkelt for  
å høre hvordan det går.

9
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Ved å 
studere jordover

flaten i felt, ser vi at 
den er et resultat av 

berggrunnens sammen
setning og ulike  
prosesser som 
virker på den.

uio.no/geologi

Videre studier
En utdanning i geofag gjør deg kvalifisert til 
mange spennende yrker. Fortsetter du på 
en mastergrad, får du flere muligheter på 
arbeidsmarkedet, som f. eks. rådgiver eller 
konsulent, miljøgeolog, naturgeograf,  
geomatiker, berggrunnsgeolog, petroleums-
geolog eller geofysiker.

Innhold i studiet
Geofagene handler om jordas utvikling og  
oppbygging gjennom istider, vulkanutbrudd 
og hvordan ulike landskap blir til. Fagene 
dekker også hvordan ressurser som olje og 
gass blir til, samt hvordan vi kan forvalte 
fornybare ressurser som vann og vind. Du 
lærer også om livets utvikling og hvordan 
kloden og menneskene påvirker hverandre.

Studiet vektlegger verdien av observasjoner 
og kartlegging ute i naturen i kombinasjon 
med laboratoriearbeid, eksperimenter og  
numeriske beregninger. Her er natur-
fenomener en del av studiehverdagen din, 
og mange geologer og geografer kombinerer 
arbeid med teknologi og beregninger med 
informasjons innsamling i felt.

Først i studiet får du en innføring i emner om 
mineraler, sedimenter og jordens indre og 
ytre prosesser. Samtidig tar du støttefag som 
matematikk, informatikk, fysikk og kjemi. 
Deretter velger du mellom studieretningene 
Geografi og Geologi.

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig 
endring? Her kan du kombinere lærdom om de virkelig store linjene om 
planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, 
naturfarer og samspillet mellom mennesker og naturen på kloden.

Geologi og geografi
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Når noe 
er lett å bruke, 
er det ofte godt 

designet. Det gjelder 
ikke bare ting, men 

også nettsider, 
nett portaler og 

apper.

uio.no/informatikk-design

Videre studier
Etter bachelorstudiet er du kvalifisert til 
master studiet i samme retning, eller noen av 
de andre retningene innenfor informatikk.

Innhold i studiet
IT-løsninger må ha en utforming som er 
forståelig for mennesker og lett for oss å 
bruke, og vi kan ikke si om en IT-løsning er 
god før den brukes i praksis. På studiet får du 
utvikle IT-systemer og programmer i sam-
arbeid med de som skal bruke dem. Du lærer 
å forstå brukernes behov og forventninger, 
før du designer en løsning som passer dem 
og som du kan teste om fungerer der den skal 
brukes. Her blir du kjent med hele design-
prosessen og kan spesialisere deg i det du er 
mest interessert i.

I dette studiet jobber du i prosjekter, og du 
lærer å gjøre brukerundersøkelser i tillegg 
til programmering. Du kan velge å satse 
på én eller flere deler av utviklingsproses-
sen; de tekniske sidene, eller de sidene der 
menneskene er viktigere og der du trenger 
kunnskap om samfunn og kultur. Gjennom 
prosjektarbeidet lærer du å hente infor - 
m asjon fra brukere om hva de trenger, og å 
presentere og bruke funnene i design. 

For at folk skal ha nytte av IT, trengs innsikt i både teknologier og hvordan de 
brukes. På dette studiet lærer du å skape gode ITløsninger, som apper og 
nettsider, ved å undersøke brukernes behov og bruke denne innsikten når du 
designer og programmerer.

Informatikk: design, bruk, interaksjon
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Teknologi

bedrifter trenger 
ledere som også 

forstår hva de ansatte 
jobber med. Her  

utdannes ledere til høy
teknologiske sektorer 

og nyskapende 
jobber.

uio.no/informatikk-ledelse

Videre studier
Etter dette studiet vil det være mulig å 
fordype seg i en teknisk retning eller å ta 
studier som går mer mot ledelse og bedrifts-
styring. Du kvalifiserer til masterstudiet i 
digital økonomi og ledelse eller noen av de 
andre retningene innenfor informatikk.

Innhold i studiet
Studiet tilbyr en blanding av informatikk og 
fag som økonomi, strategi, markedsføring og 
ledelse. Du lærer om hvordan teknologisk 
utvikling skjer, om ideer som snur alt på 
hodet, og du lærer hvordan bedrifter kan 
tjene penger i en digital hverdag, og hvordan 
du kan tiltrekke deg og utvikle gode med-
arbeidere.

I løpet av studiet lærer du å programmere og 
å analysere og kommunisere om teknolog isk 
utvikling. Du lærer om økonomien i teknologi-  
bedrifter og forstår økonomiske modeller  
og regnskap, og du lærer om ledelse i bedrifter 
som baserer seg på kunnskap og teknologi. 
Undervisningen er i stor grad praktisk og 
inn e holder både individuelle oppgaver og 
gruppeoppgaver.

Når stadig flere bransjer digitaliseres, er det nødvendig at også de som 
leder bedrifter vet noe om teknologien. Det er økende etterspørsel etter 
kombi nasjonen av kunnskaper du får i dette studiet, og som kan brukes i 
høyteknolog iske bedrifter som IKT og programvareselskaper, konsulent
selskaper og andre firmaer.

Informatikk: digital økonomi og ledelse
3-årig bachelor
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2-årig master

3-årig bachelor

De færreste 
av oss tenker noe 
særlig på alt som  
ligger bak data

verktøyene vi bruker, 
men programmerere 
lærer å utvikle nye 

løsninger selv.

uio.no/informatikk-programmering

Videre studier
Etter bachelorstudiet er du kvalifisert til 
masterstudiet i samme retning, eller noen av  
de andre retningene innenfor informatikk.

Innhold i studiet
Studiet handler om hvordan datamaskiner 
fungerer, hvordan de kommuniserer og 
hvordan datamaskinen brukes til å løse 
oppgaver. I tillegg lærer du om oppbygning, 
utvikling og bruk av datamaskiner i store 
datasystemer. Du lærer å lage løsninger som 
er pålitelige, fleksible, brukervennlige og  
effektive. Du vil også lære om datatekno-
logiens utvikling og rolle i bedrifter og sam-
funn.

Studiet er en kombinasjon av teori og praksis, 
og du får prøve deg på programmering helt 
fra starten. I løpet av studiet vil du jobbe i 
større prosjekter som gir deg erfaring i 
hvordan programmerere og de som  
administrerer store datasystemer jobber i 
team i praksis. Med en universitetsutdanning 
får du den dybden, bredden og forståelsen 
som skal til for å følge med når faget utvikler 
seg videre. 

Programmering handler om å løse problemer og å skape nye dataverktøy. 
Her blir du også kjent med store, komplekse datasystemer. Kunnskapen fra 
studiet ligger til grunn i alle digitale løsninger vi bruker: fra apper, informa
sjonsbaser, nettsider, store, komplekse datasystemer til avanserte, medisin
ske instrumenter.

Informatikk: programmering og  
systemarkitektur
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Beregninger
UiO er det første universitet i verden 
hvor du som student får ta i bruk data
beregninger allerede fra første semester.

Ved hjelp av databeregninger kan du 
løse realistiske problemstillinger hvor 
du også kan eksperimentere med den 
virkeligheten du er opptatt av. Slik blir 
studiet levende og relevant fra første dag.

14



3-årig bachelor 2-årig master

uio.no/

15

3-årig bachelor

Moderne  
roboter kan 

reagere på følelser og 
lukte på fin vin. Mars 
er den eneste kjente 
planeten som er ute

lukkende befolket 
av roboter.

uio.no/informatikk-robotikk

Videre studier
Det er naturlig å gå videre med master-
programmet Informatikk: robotikk og  
intelligente systemer.

Innhold i studiet
Studiet handler om maskiner som kan velge 
å handle selv, basert på hva de oppfatter om 
omgivelsene sine. Studiet lærer deg hvordan 
maskiner kan sanse, hvordan maskiner hand- 
ler, og hvordan du kan bygge systemer som 
kan løse oppgaver.

Gjennom studiet lærer du å analysere og 
modellere elektroniske systemer og program-
mene som styrer dem. Du lærer å teste og 
feilsøke på ulike nivåer, og å programmere 
for å kunne kontrollere robotikksystemer 
selv. Du arbeider også på lab med å bygge 
elektronikk og mikroelektronikk.

Roboter kan utføre komplekse oppgaver, og de kan handle basert på  
om givelsene sine. Intelligente gjenstander som roboter løser stadig flere  
oppgaver i samfunnet, både for husholdninger, medisinsk industri, tekno
logiske bedrifter og forskning.

Informatikk: robotikk og  
intelligente systemer
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3-årig bachelor

 
Allerede på 

60tallet klarte  
programmerere å 

simulere menneskelige 
samtaler med et data
program. Men det er 

ikke lett for data
maskiner å forstå 

oss.

uio.no/informatikk-sprakteknologi

Videre studier
Etter bachelor kan du ta en mastergrad i 
Informatikk: språkteknologi.

Avhengig av hva du velger blant de valgfrie 
emnene, kan du også kvalifisere deg til andre 
masterstudier.

Innhold i studiet
Språkteknologi handler om å få datamaskiner 
til å bruke og forstå menneskespråk. Her kan 
du lære om hvordan vi kan få noe nyttig ut av 
all teksten vi legger fra oss på internett, auto-
matisering av oversetting, og å søke opp og 
systematisere relevant informasjon fra tekst.
Studiet er tverrfaglig og lærer deg å program-
mere samtidig som du lærer om språk og 
hvordan vi tenker innenfor informasjon. 

Språkbasert informatikk og teknologi som Google Translate og Apples Siri er 
blitt allemannseie. Feltet er i stadig utvikling og brukes i helsesektoren,  
analyse av data og brukeratferd, etterretning og samfunnsforskning.

Informatikk: språkteknologi
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uio.no/kjemi-biokjemi

Hos oss 
blir du kjent med 
landets fremste 

forsknings miljø i  kjemi. 
Enten du trives med 

labarbeid eller er  
teoretisk anlagt, har vi  

mange emner å 
tilby.

Videre studier
Avhengig av hvilke emner du velger, kan du  
ta en mastergrad i kjemi og biokjemi, material-
vitenskap for energi- og nanoteknologi eller 
innovasjon og entreprenørskap.

Innhold i studiet
Kjemistudiet handler om molekylene som 
bygger opp verden rundt oss, men også om 
hvordan du kan lage nye stoffer med spesielle 
egenskaper. Biokjemi bruker dette grunnlaget 
for å forstå hva som skjer på molekylnivå i 
levende organismer.

Undervisningen kombinerer teori med prak-
tisk laboratoriearbeid og datasimuleringer 
for å gi deg en helhetlig kjemikompetanse. 
I tillegg til det rent faglige, legger vi vekt 
på samarbeid, kommunikasjon og arbeids-
metoder som kvalifiserer deg for et fremtidig 
arbeidsliv. Kjemi krever både nøyaktighet og 
kreativitet.

De første semestrene får du et bredt, faglig 
grunnlag innen kjemi og nærliggende om-
råder som matematikk og fysikk. Etter hvert 
velger du mellom to studieretninger – Kjemi 
eller Biokjemi.

Fra å undersøke hvordan stoffer reagerer med hverandre, til hvordan levende 
celler nyttiggjør seg energi og næring: Kjemi og biokjemi handler om moleky
ler, materialer og levende organismer. Studiet gir deg grunnlag for å arbeide 
innen områder som energi, mat og vann, helse, miljø eller grunnforskning.

Kjemi og biokjemi
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uio.no/matematikk-informatikk

Videre studier
Avhengig av hvilke valg du tar underveis i 
bachelorgraden din, kan du søke deg inn på 
et masterprogram innen matematiske fag, 
informatikk eller innovasjon og entreprenør-
skap. 

Innhold i studiet
Svært mange fenomener kan beskrives ved 
hjelp av matematikk: fra naturlover og 
prosesser i naturen, til menneskeskapte 
fenomener som bilkø og dataspill. Dette 
studiet gir deg et grunnlag for å utvikle slike 
matematiske beskrivelser og tilpassede 
informatiske verk tøy for å regne på disse 
beskrivelsene. Ikke minst får du et godt  
grunnlag i matematisk teori og tenkemåte.

Du vil jobbe aktivt med matematisk problem-
formulering og problemløsning, og du får 
omfattende kunnskaper innen matematikk, 
informatikk, mekanikk og statistikk. Du lærer 
å tenke abstrakt, fundamentalt og presist, 
og du blir vant til å analysere komplekse 
problemstillinger. I tillegg lærer du hvordan 
matematiske teorier og teknikker kan  
anvendes på andre fagområder.

Ønsker du å forstå verden ved hjelp av matematikk? Eller er du fasinert av 
matematiske ideer i seg selv? I dette studiet kombinerer du matematisk 
tenkning med datamaskinens kraft, et samspill som er ettertraktet i forskning, 
næringsliv og forvaltning.

Matematikk med informatikk

Etter en felles innledningsdel velger du  
mellom studieretningene:
• Beregningsorientert informatikk
• Finans, forsikring og risiko
• Matematikk
• Matematikk og fysikk
• Mekanikk og teknologi
• Statistikk og biologi
• Statistikk og data science

Datamaskinen  
er et sentralt verk
tøy, men manuelle 
regneferdigheter 

vil alltid være 
viktige.



3-årig bachelor 2-årig master

3-årig bachelor
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Bachelor
programmet 

i matematikk og 
økonomi kombinerer 

samfunnsfag og 
real fag til glede for 

begge parter.

Videre studier
Avhengig av hvilke valg du tar underveis, kan 
du gå videre med en mastergrad i matematikk, 
statistikk eller økonomi.

Innhold i studiet
Økonomi handler om å gjøre de riktige 
valgene – de som leder til størst overskudd, 
minst forurensning eller en best mulig for-
deling av godene. For å velge riktig må vi vite 
hvilke konsekvenser handlingene våre har, 
og i moderne økonomi er disse sammen-
hengene gjerne beskrevet ved hjelp av 
mate matiske modeller. I dette studiet får du 
bred innsikt både i samfunnsøkonomiske 
teorier og i de matematiske og statistiske 
teknikkene du trenger for å håndtere øko-
nomiske modeller. Du lærer også å bruke 
viktige dataverktøy og å lage dine egne  
dataprogrammer. 

I begynnelsen av studiet skaffer du deg en 
solid bakgrunn i matematikk, statistikk og 
programmering. Det gir deg et fortrinn i 
økonomifagene du tar samtidig. 

Matematikk er en egen vitenskap, men også et viktig redskap i mange andre 
fag. I dette programmet lærer du å bruke matematikk og statistikk til å forstå 
viktige sammenhenger i økonomi og finans, og du får en utdanning som er 
sterkt etterspurt.

Matematikk og økonomi

Etter hvert bestemmer du selv hvilke fag-
områder du vil konsentrere deg om ved å 
velge mellom fire studieretninger:
• Finans, forsikring og risiko
• Matematikk og optimering
• Samfunnsøkonomisk analyse
• Økonomi og statistikk



3-årig bachelor 2-årig master
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Når man 
endrer hvordan et 

materiale bygges opp, 
endrer man også egen
skapene det har og hva 
det kan brukes til. Det 

er viktig i moderne 
industrier.

uio.no/materialvitenskap

Videre studier
Etter bachelorstudiet kan du fortsette med en 
mastergrad i Materialvitenskap for energi og 
nanoteknologi.

Et tverrfaglig program som gir deg kunnskap om fremtidens energikilder og 
ny teknologi på nanonivå. Studiet har fokus på teknologi og materialer bak 
fornybare metoder for å lage og lagre energi, som i ulike typer solkraft,  
batt erier og det kommende hydrogensamfunnet.

Innhold i studiet
Nanoteknologi er den nye industrielle re-
volusjonen som utnytter nye materialer på 
nanometernivå. Du lærer om materialers 
oppbygning og hvordan deres egenskaper 
endres med størrelse. Sentralt er prinsipper  
som kan brukes til å utvikle fornybare energi- 
 systemer, supereffektive datamaskiner eller 
materialer til bruk i medisin.

Innovasjon, utvikling og evnen til å tenke 
nytt er i fokus når du lærer om dagens og 
fremtidens energikilder og teknologi. Studiet 
lener seg på grunnleggende realfag som kjemi,  
fysikk og matematikk. Gjennom lab oratorie-
arbeid, undervisning og data beregninger 
lærer du problemløsning, å tenke analytisk, 
og du får teknologisk innsikt.

Materialvitenskap for energi  
og nanoteknologi



Mastergrad
Bachelorprogrammene våre  
gjør deg kvalifisert til å ta en  
master grad hos oss. De fleste  
av masterne våre er toårige,  
og vi har et bredt spekter av  
spesialiseringer.

Materialvitenskap for energi  
og nanoteknologi
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5-årige
master-
studier



5-årig master
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5-årig master

 
Farmasøyter 

jobber i apotek, 
med klinisk arbeid  
på sykehus, med  
forskning, i lege

middel industrien og 
i offentlig  

forvaltning.

uio.no/farmasi

Innhold i studiet
Det femårige masterstudiet i farmasi er en 
profesjonsutdanning med tverrfaglighet 
innenfor legemiddelvitenskap og helsefag. På 
farmasistudiet lærer du å lage legemidler, og 
du får innsikt i hvordan legemidler virker og 
kurerer sykdom. Du vil også lære om hvorfor 
de gir bivirkninger og hvordan legemidler 
påvirker hverandre og kan føre til forgift ninger 
og sykehusinnleggelser. Du lærer også om 
bruk av legemidler i et samfunnsperspektiv, 
og du får et grunnlag som gjør deg til lege-
middeleksperten når du skal jobbe sammen 
med andre yrkesgrupper i helsevesenet.

I løpet av studietiden har du studentaktiv 
undervisning med laboratoriearbeid, hvor du 
lærer å lage og analysere legemidler.

Legemidler har stor innvirkning både på det enkelte individ og på samfunnet 
som helhet. Etter dette studiet vil du være ekspert på legemidler, og du vil 
kunne bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utford r inger 
hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig.

Farmasi



5-årig master
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5-årig master

Lektor
programmet, 
studieretning 

Realfag gjør deg 
godt kvali fisert til å 
arbeide som lærer i 
ungdomsskolen og 

i videregående 
skole.

uio.no/lektor-realfag

Innhold i studiet
Lektorprogrammet er en femårig integrert 
lærerutdanning som gir deg en mastergrad 
og undervisningskompetanse i to fag som du 
kan undervise i ungdomsskolen og i videre-
gående skole. Studiet tilbyr en større grad 
av fagfordypning enn lærerutdanningene på 
høyskolene, og som student ved universitetet 
er du sikret oppdatert og forskningsbasert 
kunnskap av høy kvalitet. Du får et variert og 
spennende studium med fagstudier i to fag og 
kunnskap om læring og undervisning.

Studiet består av både teoretisk undervisning 
på universitetet og hundre dager praksis på 
både ungdomsskole og videregående skole, 
under tett oppfølging av en erfaren lærer 
innen dine fag.

Har du ambisjoner om å bli den gode realfagslæreren som har sterk faglig 
fordypning og kan gi elevene en levende, motiverende og variert under
visning i realfag og teknologi? Da er lektorprogrammet, studieretning Realfag 
noe for deg.

Lektorprogrammet, studieretning Realfag



Jobbmuligheter
Prosjektingeniør, teknologileder, konsulent,  
programmerer, oljegeolog, ingeniør, app
utvikler, finansanalytiker, kreftscreener, 
klima forsker, medieanalytiker, utvikler av 
miljøvennlig maling, realfagslærer, farmasøyt 
på sykehus, toppsjef, stortings representant. 
Dette er bare et lite utvalg av yrkene til våre 
tidligere studenter.  

Med utdanning fra UiOs studier innen realfag 
og teknologi kan du jobbe med nesten hva 
som helst – avhengig av dine interesser og 
hvilke fag du velger underveis. Mange av 
studentene våre har jobb før de er ferdige 
med å studere.
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Årsenhet
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Vi har et rikt 

studentliv med 
over 200 student

foreninger. Noen av 
foreningene arrangerer 
bedriftspresentasjoner 

og fagligsosiale 
sammen komster.

2-årig master3-årig bachelorÅrsenhet

Innhold i studiet
Med årsenheten kan du bli bedre kjent med 
realfagene. Du kan selv sette sammen pro-
grammet ved å velge mellom ulike realfaglige 
emner. 

Hvis du har behov for tilleggsfag eller enkelt-
emner for å komplettere tidligere utdanning, 
for eksempel for å kvalifisere deg til master-
studier, er dette studiet for deg. Du har også 
mulighet til å skaffe deg spisskompetanse 
innen ett realfag, eller du kan ta enkeltemner 
for å kvalifisere deg til andre utdanninger.

Dette studiet lar deg velge blant de realfagene du er mest interessert i. Det 
dreier som om både matematikk, informatikk og alle naturvitenskapelige 
fagområder.

Årsenhet

Realfag



Et utvekslingsopphold vil gi deg nye opplevelser og erfaringer som du vil ha 
glede og nytte av resten av livet. UiO har utvekslingsavtaler med over 100 av 
verdens beste universiteter, til sammen 600 studie muligheter på alle konti
nenter. Dette betyr at studenter ved UiO kan reise ut og tilegne seg verdifull 
erfaring. Med en utdanning fra UiO og utveksling i utlandet får du i pose og 
sekk! Studenter innen realfag og teknologi har også mulighet til å ta et  
sem ester på Svalbard. 

Utveksling

Andrine Emilie Halvorsen,  
Australia – høsten 2015  
Bachelorstudent i biologi

«Jeg ville ikke ha byttet ut denne opplevelsen 
for noe i verden. Jeg har vokst og lært utrolig 
mye, og jeg ser frem til å ta de nye kunnskap-
ene og det nye «meg» med tilbake til Norge.
Som en siste ting vil jeg bare si at hvis det er 
noen der ute som lurer på om de skal på ut-
veksling eller ikke, så vil i hvert fall jeg uten 
tvil absolutt anbefale det! Dra. Du kommer 
ikke til å angre. Det er en hel stor verden 
der ute, og vi i Norge er så heldige at vi har 
muligheten til å reise ut i den og oppleve den 
på en måte mange ikke har. Så grip sjansen 
før den forsvinner!»

,

«Grip sjansen  
før den  

forsvinner!»
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«Det var en stor motivasjon for meg å dra på 
utveksling til et sted med høy akademisk 
kvalitet, og det finner man definitivt i  
Singapore! Der snakker de engelsk, de er 
store spillere i verdensøkonomien og det er  
et av de tryggeste stedene i verden.

Å dra på utveksling er noe jeg definitivt an-
befaler andre å gjøre. I løpet av mitt opphold 
har jeg fått utfordret meg selv, både akademisk 
og personlig. Jeg har dratt til eksotiske land i 
Asia, møtt fantastiske mennesker, samt lært 
mer om meg selv som person.

Jeg brukte mye av min utveksling til å knytte 
fremtidige kontakter i arbeidslivet og jeg har 
vært en aktiv deltaker i entreprenørskaps-
miljøet. Jeg driver selv et enkeltpersonforetak 
hvor jeg utvikler elektroniske opplærings-
systemer og har fått jobbet på demo-prosjekter 
med potensielle kunder i Singapore.

I en høyt globalisert verden anskaffer du  
uerstattelige verdier, du får erfaringer, opp-
levelser og historier andre kan drømme om! 

Bare gjør det!»

Lasse René Åsheim Jørgensen,  
Singapore – høsten 2016  
Bachelorstudent i informatikk

  
«Bare 

gjør det!»
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Krav om Matematikk R2 fra 2018/2019

Fra og med opptak til studieåret 2018/2019 og 2019/2020 blir det krav om Matematikk R2 på 
mange av studieprogrammene våre. For mer informasjon, se uio.no/realeopptakskrav 

Studieprogram Opptakskrav

Farmasi Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og
Fysikk 1 og Kjemi (1+2)
Krav om politiattest

Lektorprogrammet realfag Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
+
Matematikk (R1+R2)
eller Fysikk (1+2)
eller Kjemi (1+2)
eller Biologi (1+2)
eller Informasjonsteknologi (1+2)
eller Geofag (1+2)
eller Teknologi og forskningslære (1+2)
+
Minimum 35 skolepoeng og
Gjennomsnitt norsk 3,0
Krav om politiattest

Biovitenskap
Elektronikk, informatikk og teknologi
Fysikk og astronomi
Geofysikk og klima
Geologi og geografi
Kjemi og biokjemi
Matematikk med informatikk
Matematikk og økonomi
Materialvitenskap for energi og nanoteknologi
Realfag, årsenhet

Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
+
Matematikk (R1+R2)
eller Fysikk (1+2)
eller Kjemi (1+2)
eller Biologi (1+2)
eller Informasjonsteknologi (1+2)
eller Geofag (1+2)
eller Teknologi og forskningslære (1+2)

Informatikk: programmering og systemarkitektur
Informatikk: robotikk og intelligente systemer

 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Informatikk: design, bruk, interaksjon
Informatikk: digital økonomi og ledelse
Informatikk: språkteknologi

Generell studiekompetanse

Opptakskrav
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Kontakt
MNstudieinfo 
Telefon: 22 85 63 44
epost: studieinfo@mn.uio.no
mn.uio.no/studier

Besøksadresse:  
Vilhelm Bjerknes’ hus,  
Blindern
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