
Velkommen til Åpen dag ved 
NMBU 8. mars 2016

Campus Ås



Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis 

Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info 
om studiemuligheter, studentliv, bolig m.m.

Studieorientering kl. 10:15 – 11:00 og kl.  11:15 – 12:00

Bli kjent med våre bachelor- og 5-årige masterprogram. Studieveiledere presenterer 
de ulike studiene. Det blir holdt to like presentasjoner etter hverandre.

Bioteknologibygningen
– Arabidopsis 

Bioteknologi (bachelor)
Kjemi (bachelor)
Kjemi og bioteknologi (master)
Matvitenskap og ernæring (bachelor)

Vitenparken I 
– hallen

Energi og miljøfysikk (bachelor)
Geomatikk-kart,satelitter og 3D-modellering (bachelor)
Byggeteknikk og arktektur (siv.ing.)
Geomatikk-kart,satelitter og 3D-modellering (siv.ing.)
Industriell økonomi (siv.ing.)
Maskin, prosess-og produktutvikling (siv.ing.)
Miljøfysikk og fornybar energi (siv.ing.)
Vann og miljøteknikk (siv.ing.)
Lektorutdanning i realfag (master)

Vitenparken II  
– møterom Alfa

International Environment and Development Studies 
(bachelor)

Tårnbygningen
 – T132

Plantevitenskap (bachelor/sivilagronom)
Husdyrvitenskap (bachelor/sivilagronom)
Biologi (bachelor)

Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30



Tårnbygningen  
– T201

Landskapsarkitektur (master)
Landskapsingeniør (bachelor)
By- og regionplanlegging (master) 
Eiendomsfag (master)

Vitenparken  
– Auditoriet

Økologi og naturforvaltning (bachelor)
Skogfag (bachelor)
Fornybar energi (bachelor)
Miljø- og naturressurser (bachelor)
Ettårig grunnstudium 

Tårnbygningen
– Kinosalen

Økonomi og administrasjon (bachelor)
Samfunnsøkonomi (bachelor) 
Entreprenørskap og innovasjon (master)

Stands:
• Informasjon om alle studieprogrammene vil du også finne på stands i foajeen i  

bioteknologibygningen mellom kl. 10:00 og 15:00. Her vil studieveiledere og studenter 
kunne svare deg på spørsmål om studier, opptak, utveksling, studentboliger, idrett og 
om hvordan det er å være student.

• Vil du vite mer om 2-årige masterstudier? Spør studieveiledere på stands i  
Bioteknologibygningen.



Faglige foredrag: 12:30 – 13:40

Kl. Vitenparken - Hallen Vitenparken- 
Auditoriet

Vitenparken - Alfa

12:15 Professor Knut Einar 
Rosendahl (HH)
“Jakten på lønnsomhet”
Vil økt lønnsomhet for 
en bedrift innebære økt 
lønnsomhet for samfunnet?

Postdoktor Lasse  
Fredriksen (IKBM)
“I fremtiden spiser vi 
trær”

Eik ideverksted (IMT)
“Learning By Making” 
Hvordan kombinere   
nyskapning og  
entusiasme blant  
studenter i utdanningen.

12:40 Forsker Simen Rød 
Sandve (IHA)
«Storlaksgåten: Hvorfor 
er noen laks veldig store 
mens andre bitte små 
når de returnerer til sin 
fødeelv for å gyte?»

Professor Jorunn Olsen 
(IPV)
«Planters grønne minne – 
Hvordan hukommelsen 
hjelper plantene å over-
leve»

Dosent Tore Edvard  
Bergaust (ILP)
«Kjærlighet ved første 
blikk»

13:10 Førsteamanuensis  
Jonathan Coleman (INA)
«Ødelagt natur: Hvordan 
gjenskape et fungerende 
økosystem?»

Professor Lars Bakken 
(IMV)
«Medisin mot klimagass – 
en biologisk og  
agronomisk utfordring»

Professor John Andrew 
McNeish (Noragric)
“Vi skaper fremtiden: 
politikk, samfunn og det 
grønne skiftet”.

Omvisninger:
Mellom kl. 11:30 og 14:30 får du mulighet til å bli med på guidede turer på campus.  
Møt opp ved infopunkt i foajeen i Bioteknologibygningen. Se etter skilt merket  
OMVISNINGER.  
Erfarne studenter vil guide dere – benytt sjansen til å spørre om alt du lurer på.

Interesse for husdyrvitenskap?

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap inviterer deg til å besøke vårt nye løsdriftsfjøs 
og fistelkyrne på Ås Gård ifm. Åpen Dag. De bruker vi blant annet til forskning på 
klimagasser for å øke bruken av norskprodusert fôr. Vi har kun 40 plasser ledig for et slikt 
besøk, så hvis du ønsker å delta må du kontakte: janne.brodin@nmbu.no.

Forutsetningen for deltagelse er at du ikke har vært i utlandet de siste 48 timene før 
besøket.



Kontakt til studieveileder:

Institutt Epost-adresse til studieveileder

Institutt for kjemi, bioteknologi og 
matvitenskap (IKBM)

studieveileder-ikbm@nmbu.no

Institutt for matematiske realfag og 
teknologi (IMT)

studieveileder-imt@nmbu.no

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 
(NORAGRIC)

studieveileder-noragric@nmbu.no

Institutt for naturforvaltning (INA) studieveileder-ina@nmbu.no

Institutt for miljøvitenskap (IMV) studieveileder-imv@nmbu.no

Institutt for plantevitenskap (IPV) studieveileder-ipv@nmbu.no

Institutt for husdyr- og 
akvakulturvitenskap (IHA)

studieveileder-iha@nmbu.no

Institutt for landskapsplanlegging (ILP) studieveileder-ilp@nmbu.no

Handelshøyskolen (HH) studieveileder-hh@nmbu.no

For de som også vil besøke Campus Adamstuen vil det bli satt 

opp buss fra Campus Ås kl. 11:30.

Hvis du på forhånd ønsker å booke en individuell veiledning med 
studieveileder, kan du ta kontakt via epost-adressene under:
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Hvordan komme seg til NMBU fra E6 og fra Ås jernbanestasjon

Kart over Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Parkering Åpen dag

Fra Ås stasjonFra E-6

Gangvei fra E6 og   
Ås stasjon

Vitenparken

Arabidopsis/Bioteknologibygningen
Registrering og infopunkt

Tårnbygningen 
Diverse studieinformasjon



Hvordan komme seg til NMBU med bil, buss eller tog?
NMBU ligger i Ås kommune 3 mil sør for Oslo.

Tog fra Oslo Sentralbanestasjon: Ta lokaltog retning Moss med avgang kl 08:18 og gå av 
på Ås stasjon (det er 1 km fra stasjonen til NMBU). 

Tog fra Moss: Ta lokaltog retning Stabekk kl 08:30 og gå av på Ås stasjon. Det er også 
mulig å ta tog til Ski og buss 510 til NMBU (bussen tar 11 min). For andre tidspunkter sjekk 
nsb.no eller trafikanten.no

Buss fra Oslo bussterminal: Timekspressen, TE6 Oslo-Råde-Fredrikstad-Hvaler kl 08:00, eller  
TE3 Oslo-Moss-Sarpsborg  kl.08:05. Gå av på Korsegården. For andre tidspunkter sjekk 
nettbuss.no eller trafikanten.no

Bil fra Oslo følg skilting: E6 Gøteborg, kjør av E6 ved Ås, skilting: Universitetet, følg 
Osloveien mot Ås til du kommer til rundkjøring nr. 2 på Campus, der vil det stå skiltet til 
parkeringsplassen.

Noen av våre studenter vil stå på Ås stasjon og på Korsegården (busstoppet til 
Timeekspressen) for å vise dere veien til Campus Ås. Det vil også stå studenter i nærheten 
av parkeringsplassen som kan hjelpe dere med å finne veien.

Hjemreise
Buss til Oslo: Timekspressen TE6 går fra Korsegården til Oslo kl. 13:50, 14:50 og 15:50.   
TE3: kl 14:08, 14:34, 15:08, 15:34, 16:08

Buss sørover: Timeekspressen TE6 fra Korsegården mot Fredrikstad - Hvaler går kl. 13:28, 
14:28, 15:28 etc. TE3 går fra Korsegården sørover mot Sarpsborg kl. 12:33, 14:33, 15:33, 
15:40 og 16:33.

Toget mot Oslo-Skøyen går 13:50, 14:50, 15:50 etc
Toget mot Moss går 13:47, 14:47, 15:47 etc.
Eventuelt kan en ta buss 510 til Ski, som går hvert 15. minutt fra Universitetet, og ta tog 
derfra.


