
 
 

Бергенският университет е създаден през 1946г.. Дотогава център на академичната дейност е            
Бергенският Музей, който се намира в сегашния кампус, като от 2015г. Там се помещава неговата Aula                
Magna. Университетът има седем факултета, в които се обучават около 14,800 студенти, от които над 1,550                
са международни такива. Кампусът на Хуманитарния факултет се намира в близост до забележителната             
цъкрва “Св. Йоан”, още известна като “Червената църква”. В отделна сграда се помещават занятията и               
кабинетите на специалност Философия - сградата на Философския институт.  
 

В началото на всяка академична година за международните студенти се организира т.нар.            
“Менторска седмица”, в която норвежки студенти от всички факултети поемат грижата за групи от по 20                
човека от цял свят, за да им помагат в административните дейности по записване на курсове, както и да ги                   
запознаят със социалната среда в Берген. Университетът има няколко дни на отворените врати, където              
представители на студентската организация SiB помагат на новодошлите със записване в електорнната            
система на UiB и настаняването в общежитията.  
 

Всеки международен студент в UiB има същите права като норвежките студенти, т.е. Може да              
запише колкото и които курсове иска, независимо в кой факултет се обучава в изпращатата институция.               
Предлагат се около 200 курса на английски език на семестър, а ако някой чуждестранен студент знае и                 
норвежки, би могъл да изкара курсове заедно с другите студенти. Обикновено кредитите на курс са между 5                 
и 15, като 15 са със специален статут (With Bachelor Thesis), завършват с голяма дисертация от 15,000 думи.                  
Изпитите са предимно писмени под формата на есе - зададени за писане на място в ден и час, или пък home                     
exam с предварително зададена тема. Предаването на всички изпити се извършва в електронната система Mi               
Side, в която се намира цялата необходима литература за курса още преди да са започнали занятията, както и                  
ежеседмично преподавателят споделя презентациите си с всички записани. В същата система се нанасят и              
оценките. 
 

С регистрирането си в системата, всеки студент получава своя служебна поща в Zimbra, както и               
собствен акаунт, с който може да влезе във всеки един компютър в мрежата на университета. С този свой                  
акаунт той получава достъп до огромните онлайн ресурси на библиотеката, която е абонирана за всички               
електронни периодични издания, както и за най-престижните издателства в световен мащаб. Библиотеките            
са разделени по факултет, като достъпът до книгите е напълно свободен (независимо от наличните копия от                
книгите) с 30 дневен срок за връщане.  
 

Обикновено международните студенти се настаняват в общежитията Fantoft, пет обособени блока           
с по 8 единични и 2 двойни стаи на етаж. Наемът е на месечна база с включени консумативи. В по-големите                    
блокове на всеки етаж се падат по две общи кухни,а в по-малките в единичните стаи има малък кухненски                  
бокс. От общежитията до центъра на града се стига с трамвай, като студентите използват отстъпка от                
месечната карта. ESN Bergen организира събития всеки месец за студентите с цел социализация и              
запознаване с културния контекст на Берген - походи, екскурзии, круизи, игри и доброволчески инициативи.  


