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Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS 
finnes på følgende URL-adresse: http://www.unis.no/. Du kan også få tilsendt 
Studiehåndbok ved henvendelse til : UNIS, Postboks 156, N-9170 Longyear-
byen . Telefon: 79 02 33 06/07 , Fax: 79 02 33 01, e-post: studadm@unis.no

Generelt om UNIS
Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) er en stiftelse med de fire norske 
universitetene som eiere. UNIS formål er å gi studietilbud på universitetsnivå 
og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et 
høyarktisk område, og de spesielle fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen 
som laboratorium, arena for observasjoner og innsamling og analyse av data. 
Studiene skal være et supplement til den undervisningen som gis ved univer-
sitetene på fastlandet, og så langt som mulig inngå i et ordinært studieløp som 
fører frem til eksamener og grader på cand.mag., siv.ing., hovedfags- og 
dr.gradsnivå.
UNIS er lokalisert i Longyearbyen på 78 grader Nord. UNIS er en institusjon 
med ca 100 studenter, rundt 70 studenter fordelt på lavere gradsnivå og 30 på 
hovedfags- og dr.gradsnivå. Det gis undervisning i studieretningene Arktisk 
biologi, Arktisk geologi, Arktisk geofysikk og Arktisk teknologi.
Studietilbudet har en internasjonal profil, med omtrent halvparten av student-
ene rekruttert fra utlandet. I sammenheng med dette blir undervisningen gitt 
på engelsk i de emner der det deltar studenter som ikke er norskspråklige.
UNIS holder til i et nytt universitetsbygg som har gode arbeidsforhold for stu-
denter og ansatte.

Studietilbudet
Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) tilbyr i studieåret 1999/2000 årsstu-
dier (20 vekttall) på lavere gradsnivå og emner av kortere varighet på hoved-
fags- og dr.gradsnivå innenfor studieretningene Arktisk biologi, Arktisk 
geologi, Arktisk geofysikk og Arktisk teknologi. Vi gjør oppmerksom på at 
årsstudiet i biologi begynner i januar og følger kalenderåret.
Nedenfor finner  du en forkortet versjon av emnebeskrivelsene. Fullstendig 
emnebeskrivelse av emnene ved UNIS finnes i studiehåndbok for UNIS.

Opptak
Alle som har studiekompetanse kan søke om opptak. Det kreves imidlertid 
forkunnskaper utover generell studiekompetanse for opptak til alle studieret-
ninger ved UNIS:
Arktisk biologi: 15 vekttall biologi på universitetsnivå
Arktisk geologi: 10 vekttall geologi/fysisk geografi (til sammen) på univer-
sitetsnivå
Arktisk geofysikk: 30 vekttall matematikk/geofysikk/fysikk  (til sammen) på 
universitetsnivå


