Program Studiestartuke høsten 2020 – Bachelorprogrammene
på Institutt for geofag
Hjertelig velkommen til studiestart på institutt for geofag. Det som er markert gult
i programmet er den obligatoriske delen av programmet, men vi håper
selvfølgelig at dere vil være med på alt det andre også.
På grunn av pandemisituasjonen kan det forekomme endringer i programmet, da
vil vi distribuere informasjon til dere så fort vi kan.
Mandag 10/08
10:00

Tirsdag 11/08

Onsdag 12/08

Torsdag 13/08

Fredag 14/08

Fri

Fri

Fri

Gruppevise
omvisninger i
geosamlingene på
zoologisk
museum.

Velkomstmøte m/ felles
lunsj.
Auditorium 1,
Geologibygningen.

Vi møtes utenfor
Lids hus i botanisk
hage.
11:00

Geofysikk og klima
(GFK) møter 10-12 og
Geologi og geografi
(GEG) møter 12.1514.15

11.00:
Sightseeing på
Blindern med
faddergrupper.
Oppmøte
utenfor
Geologibygninge
n.

12:00

12.30: Felles
lunsj på
Fredrikke/annet
egnet sted. Ta
med deg
matpakke eller
kjøp deg lunsj i
kantina.

Forkurs
informatikk
11-14

Forkurs
informatikk
11-14

Digitalt opplegg
i zoom.

Digitalt opplegg
i zoom.
Vi treffes fysisk
i
Geologibygning
en for de som
ønsker det.
GFK AUD 1,
GEG AUD2
&U37

Hver gruppe vil
bestå av maks 20
personer, og
omvisningen varer
i ca 1,5 timer.

13:00

14:00

Fri
Minglefri – bli kjent
med faddergruppene!

14.30
Studieteknikkarrangement
med GFU.
Lenke til
zoommøte blir
tilsendt.

15:00

Velkomstsermoni på
universitetsplassen

15.30 Fri

Tur til Huk –
vi møtes ved
bussholdepla
ssen på Huk
mellom
14.30 og
15.00. Mat
og kos! Ta
med badetøy
hvis du vil! –

HUK forts

digital seremoni. Vi ser
felles på geo. I AUD1
(GEG), AUD2 og U37
(GFK)

Populærvitensk
apelig foredrag
med Henrik
Svensen.

Fadderopplegg i
en park etter
omvisning.

Lenke til
zoommøte blir
tilsendt.

16:00

Fri

Fri

17:00

Matservering for nye
studenter og faddere!

17:30 GÆA
games.

Oppmøte utenfor
Geologibygningen.

Vi møtes i
Fysikkbakken.

Dersom det er bra vær
drar vi til Sognsvann. Og
dersom det er mindre
bra vær er vi inne/ute
ved GEO-bygget på UiO.

18:00

Brettspillkveld i
geologibygninge
n.
Det blir
arrangert et

Quiz med
faddergruppen
ei
geologibygning
en.

Rebus med
faddergrupper.
Oppmøte foran
geologibygningen.

digitalt
alternativ.

Det blir
arrangert et
digitalt
alternativ.

Sosialt

Sosialt

19:00
Utover:

Sosialt

Sosialt

