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TA VARE PÅ SØKERHANDBOKA
Søkerhandboka 2003 inneheld alt du
treng å vite om opptaksreglar og
opptaksprosessen fram til opptaket
er avslutta i september. Ta difor vare
på handboka også etter at du har
sendt søknaden.

STUDIUM UTANOM DET
SAMORDNA OPPTAKET
Søkerhandboka inneheld
informasjon berre om studia i det
samordna opptaket. I eigne brosjyrar
frå lærestadene kan du finne
opplysningar om andre studietilbod
som kan søkjast på lokale skjema.

ER DU I TVIL OM DU ER
STUDIEKVALIFISERT?
Kontakt ein av lærestadene for å få
vurdert grunnlaget ditt, t.d. om du
har dekt fagkrav på annan måte enn
det som er nemnt på side 93. 
Viss det gjeld studium med
tilleggskrav, bør du kontakte
lærestaden som har studiet. Sjå også
om realkompetanse side 97.

WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO
På Samordna opptak sine nettsider
kan du søkje om studieplass, melde
adresseendring, omprioritere
studieønska dine og svare på tilbod
om studieplass/ventelisteplassering.
Du finn òg generell informasjon om
opptaket og nettutgåva av Søker-
handboka 2003.
Frå 25. juli finn du poenggrensene i
hovudopptaket og ledige plassar på
Restetorget, og frå ca 10. august
poenggrensene i supplerings-
opptaket.

SØKOFONEN 815 49 050
Søkofonen er den automatiske
tastafontenesta for det samordna
opptaket. Tenesta er open  i
perioden april-september. 
Den personlege koden din til
søkofonen får du i brevet saman
med omslagsarket. 
Ta difor vare på dette brevet.
Sjå elles rettleiinga for Søkofonen
side 111.

SMS 1933
Ved hjelp av Samordna opptaks
SMS-teneste kan du m.a. få
opplysningar om ledige studie-
plassar på Restetorget til din
mobiltelefon (sjå side 11). 
Send meldinga REG2003 til 1933 for
informasjon om korleis tenesta kan
nyttast. Registreringa kostar 3 kr.
Tenesta er tilgjengeleg for alle som
har norsk mobiltelefonnummer. 
Meir informasjon om tenesta finst på
www.samordnaopptak.no og
www.wap.no/opptak

TEKST-TV NRK 1 SIDE 480
Generell informasjon om det
samordna opptaket finn du på 
tekst-tv NRK 1 side 480.

Etter hovudopptaket 25. juli blir
sidene dagleg oppdaterte, m.a. med
oversikt over ledige studieplassar.

INFORMASJON PÅ SAMISK
Søkerhandboka 2003 og
søknadsskjema på samisk får du 
ved å vende deg til dei vanlege
distribusjonsstadene i regionen.
Nettutgåva av samisk søkjar-
handbok finn du på
www.samordnaopptak.no/sami
Informasjon på samisk finn du òg på
Søkofonen.

INFORMATION IN ENGLISH
The information in this catalogue
applies to applicants from the
Nordic countries and to foreign
applicants living in Norway and
holding a permanent residence
permit or a permit which constitutes
the basis for permanent residence. 
Please note that the information in
this catalogue does not apply to
foreign applicants without a permit
for permanent residence in Norway.
See also page 96.G
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forskningsdepartementet for å

administrere opptaket til grunn-

utdanninger ved universiteter,

vitenskapelige høgskoler og

statlige og private høgskoler.
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FORHÅNDSLØFTE 

Alle som søker forhåndsløfte må være studiekvalifisert

innen 1. mars. Det er ikke mulig å få forhåndsløfte

hvis du skal oppfylle opptakskravene med fag/kurs

våren 2003. Bare statlige og private høgskoler kan gi

forhåndsløfte. Du kan altså ikke krysse av for forhånds-

løfte på studieønsker til universitetene eller til Norges

Handelshøyskole, Norges Idrettshøgskole, Norges

landbrukshøgskole eller Norges Veterinærhøgskole. 

Av tidshensyn kan det heller ikke gis forhåndsløfte på

grunnlag av spesiell vurdering eller til realkompe-

tanse, eller til studier med opptaksprøve. 

Forhåndsløfte gis ikke i kvoter, bare i ordinært opptak.  

Du kan søke om forhåndsløfte hvis du: 

� er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke

permisjon 

� er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle

virksomheten i forbindelse med studier 

� har barn som trenger barnehageplass eller må 

bytte skole 

� må flytte med familie 

� har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet 

Behov for forhåndsløfte må dokumenteres, se side 105.

Hvis grunnene dine for forhåndsløfte blir underkjent,

blir søknaden overført til hovedopptaket 25. juli. 

For å få forhåndsløfte må du ha en poengsum som ville

vært i den øvre halvdelen blant poengsummene til

søkerne som ble tatt opp til studiet i 2002 i nasjonalt

hovedopptak eller suppleringsopptak. 

Svar på søknad om forhåndsløfte blir sendt ut før 1. mai.

Tildeling av forhåndsløfte er et bindende tilsagn om at

du får tilbud om studieplassen i hovedopptaket. Etter

hovedopptaket 25. juli må du på vanlig måte registrere

svar på nettet eller sende inn svarskjemaet innen 1.

august for å bekrefte at du tar imot studieplassen.  

Hvis du får forhåndsløfte på et lavere prioritert

studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til

høyere prioriteter, må du omprioritere på nett eller med

omprioriteringsskjema til Samordna opptak, slik at dette

studiet blir din førsteprioritet.    

Søknadsfrist bare for søkere med
• dokumenterte grunner for spesiell vurdering
• dokumenterte grunner for forhåndsløfte
• videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 96
• Rudolf Steinerskole
• IB (International Baccalaureate)
• realkompetanse, se side 97

1
mars

SPESIELL VURDERING 

Søkere kan be om spesiell vurdering når særlig

tungtveiende grunner gir grunn til å tro at søkerens

opptaksgrunnlag ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjon-

ene. For å få spesiell vurdering må du oppfylle

kravene til generell studiekompetanse og evt.

spesielle opptakskrav. 

Søkere som får avslag på søknad om spesiell vurdering,

deltar automatisk i den ordinære konkurransen om

opptak. 

For spesiell vurdering får du tilsendt blå omslagsark som

skal sendes til hvert enkelt lærested, se side 8. På grunn

av lang saksbehandlingstid kan det ikke gis forhåndsløfte

på grunnlag av spesiell vurdering.      

RUDOLF STEINERSKOLE 
Søkere med Rudolf Steinerskole blir behandlet i Nasjonal

komité for vurdering av Rudolf Steinerskolevitnemål.

Komiteen gir en anbefaling til lærestedene om generell

studiekompetanse og nivå. 

Søkere som avsluttet Rudolf Steinerskole 2002 eller

tidligere, må sende én bekreftet kopi av vitnemålet med

omslagsarket til Samordna opptak. Fagoversikt skal ikke

sendes med.

Søkere som avslutter Rudolf Steinerskole våren 2003, må

sende tomme omslagsark der de krysser av for

ettersending av videregående utdanning. Så snart

vitnemålene foreligger, vil de enkelte Steinerskolene

sende vitnemålene til Samordna opptak.   

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) 
Årets avgangselever kan få eksamensresultatet fra IB

sendt direkte til lærestedene som skal saksbehandle

søknaden. Innen 1. mai må du melde fra til IB-kontoret

på skolen du går på hvilke læresteder resultatet skal

sendes til. Søker du opptak innen 1. mars, vil du vite

hvilke(t) lærested(er) som skal saksbehandle søknaden

din før 1. mai. Resultatet vil dermed kunne sendes enten

elektronisk eller pr telefaks til lærestedet samme dag

som det foreligger, normalt første uka i juli. 

Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke sende ny søknad til 15. april. Hvis du like-
vel sender ny søknad med nye studieønsker og ny prioritering, vil denne erstatte den første
søknaden. I den nye søknaden må du derfor ta med alle studieønskene du vil beholde fra den
første søknaden.
Søknader om spesiell vurdering eller forhåndsløfte som er poststemplet etter 1. mars,
blir behandlet som ordinære 15. april-søknader. Det samme gjelder nye studieønsker på
ny søknad etter 1. mars.Sø
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Ordinær søknadsfrist
Søknader som er poststemplet etter 
15. april, blir ikke med i opptaket.15

april

RESERVERT STUDIEPLASS FRA 2002

Har du reservert studieplass fra i fjor, må du søke på

vanlig måte innen 15. april. 

Reservert studieplass er ikke det samme som

forhåndsløfte. Du skal derfor ikke krysse av for

forhåndsløfte på søknadsskjemaet. 

I omslagsarket legger du ved en kopi av brevet fra

lærestedet der du fikk studieplassen reservert. For dette

studiet trenger du ikke å legge ved vitnemål eller

attester. 

Du er garantert å få tilbud om den reserverte

studieplassen så lenge du følger prosedyrene med å

sende inn omslagsark og svarkort innen fristene. 

Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du

prioritere dette/disse foran det studiet der du har

reservert plass. 

For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge

ved vitnemål, attester og eventuell annen

dokumentasjon og følge vanlig prosedyre. 

Hvis du får tilbud om opptak ved et av de nye

studieønskene, mister du den reserverte studieplassen.  

OPPTAK TIL EXAMEN PHILOSOPHICUM

I nederste del av søknadsskjemaet er det et eget felt for

examen philosophicum (ex.phil.) som kan fylles ut med

en tresifret lærestedskode, se listen nedenfor.

Koden gjelder også for examen facultatum (ex.fac.) ved

de lærestedene som har dette studiet (se side 13 for mer

informasjon).

� Søker du bare ex.phil. (og ex.fac. der det fins) høs-

ten 2003 og ikke andre studier våren 2004, fører du

opp en tresifret lærestedskode i feltet, og fører ikke

opp studieønsker i feltene 1-15. 

� Ønsker du å studere ex.phil. (og ex.fac. der det fins)

høsten 2003 og andre studier våren 2004, må du

føre opp en tresifret lærestedskode i ex.phil.-feltet

og prioriterte studieønsker i feltene 1-15. 

� Ønsker du ex.phil. (og ex.fac. der det fins) som

reservealternativ høsten 2003 hvis du ikke får til-

bud på prioriterte studier, fører du opp en tresifret

lærestedskode i ex.phil.-feltet i tillegg til kodene for

de andre studieønskene i feltene 1-15. 

Dersom du søker og får opptak til et fag eller

profesjonsstudium ved et av lærestedene på lista

nedenfor, får du også automatisk rett til å ta ex.phil. (og

evt. ex.fac.) ved dette lærestedet. 

Fører du opp en lærestedskode som ikke står på lista

under, blir den strøket.  

Lærested Lærestedskode 

Ansgar Teologiske Høgskole 255 

Det Teologiske Menighetsfakultet 190

Høgskolen i Agder 201 

Høgskolen i Bodø 204 

Høgskolen i Lillehammer 210 

Høgskulen i Sogn og Fjordane 216 

Høgskolen i Telemark 220 

Høgskolen i Volda 223

Misjonshøgskolen i Stavanger 256 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 194 

Norsk lærerakademi 254 

Universitetet i Tromsø 186 

Også andre læresteder har ex.phil. og ex.fac. som en del
av sine studier, se lærestedenes nettsider.
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NB Bruk enten nettsøknad eller papirsøknad. 

Hvis du bruker begge deler, blir nettsøknaden den

gyldige, selv om papirsøknaden sendes sist.

Nettsøknaden vil automatisk forkaste din

papirsøknad. 

Sender du inn flere papirsøknader, vil den sist

daterte og underskrevne søknaden før

søknadsfristen være den gyldige.

Send ikke vitnemål og attester med søknads-

skjema. Disse skal du sende inn sammen med

omslagsarket, se side 8. Vitnemål og attester sendt

sammen med søknaden vil bli returnert søker.

FULLMAKT
Hvis du er forhindret fra å søke selv, eller senere i

opptaket ikke kan omprioritere eller svare på

tilbud innen fristene, kan du gi fullmakt til en

person som sender inn på dine vegne. 

Du må da sende inn et signert brev med navnet

på personen du gir fullmakten til 

i egen konvolutt til Samordna opptak.

NETTSØKNAD
Har du norsk personnummer, kan du fra ca. 1. februar

søke om opptak på Samordna opptaks nettsider:

www.samordnaopptak.no

Når du har registrert deg med ditt fødselsnummer og

selvvalgt passord, kan du fylle ut nettsøknaden. 

Når søknaden er korrekt utfylt og sendt Samordna

opptak via nettet, vil du få en kvittering til den e-

postadressen du har oppgitt. Kvitteringen kan brukes

som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. 

Du er selv ansvarlig for din nettsøknad. Vær derfor

nøye med valg av studiekoder, disse kan ikke endres

etter søknadsfristen.

Ved å bruke nettsøknad kan du rette på alle detaljer ved

søknaden helt fram til søknadsfristen 15. april. 

Du endrer prioriteringen av
studieønskene ved å endre
på prioritet-tallene.

Når du klikker på studie-
kodene i Søkerhandboka
på nett, legger studiene seg
på nettsøknaden i den
rekkefølge du velger dem.
Du kan eventuelt taste inn
studiekodene selv.

Ta godt vare på passord ditt!

Dersom du velger kontrollspørsmål når du fyller 

ut personopplysningene på nettsøknaden, kan 

du få nytt passord ved å kontakte SO på telefon

815 48 240. 

Se www.samordnaopptak.no for en fullstendig

brukerveiledning. 



PAPIRSØKNAD
Søknadsskjemaet skal leses maskinelt, merk derfor

følgende: 

� ikke brett skjemaet, bruk C4-konvolutt 

� fyll ut nøyaktig og tydelig med blå eller sort penn 

� skriv bokstaver og tall på samme måte som i eksem-

pelruta på skjemaet, husk STORE bokstaver 

� skriv ett tegn i hver rute, og ikke la tegnene gå utenfor

de svarte strekene 

� vær nøye med utfylling av studiekoder 

� ikke lag overstrykninger eller skriv i ruter som skal

være tomme 

� bruk årets skjema 

� vær nøyaktig med adresseutfylling, se veiledningen

under og på baksiden av søknadsskjemaet 

Søknaden skal sendes uten vedlegg til:
Samordna opptak  
Postboks 1175 Blindern  
0317 OSLO 

Søknader på annet enn originalt skjema (faks, e-post o.l.)

vil bli forkastet.  

FØDSELSDATO OG PERSONNUMMER 
Både fødselsdato og personnummer må fylles ut. Har du

ikke norsk personnummer, fyller du bare ut fødselsdato. 

KJØNN 
Alle må krysse av for kjønn.  

For søkere uten norsk personnummer er det ikke mulig å

registrere søknaden uten avkryssing for kjønn. 

MORSMÅL/ MÅLFORM 
Kryss av for samisk morsmål hvis du ønsker at Universi-

tetet i Tromsø og Samisk høgskole/Sami allaskuvla skal

bruke samisk i brev til deg.  

Kryss av for annet hvis du ikke har norsk eller samisk

morsmål. 

Kryss for bokmål/ nynorsk bestemmer hvilken målform

som senere vil bli brukt i brev til deg. 

NAVN 
Navn må skrives helt ut. Har du to etternavn uten binde-

strek, fører du opp det siste i feltet for etternavn. 

Mellomnavn kan forkortes hvis du får plassmangel. 

TELEFONNUMMER 
Feltene er beregnet for norske, åttesifrede telefonnummer.

Oppgi fasttelefon og mobilnummer hvis du har dette.

ADRESSE 
Omslagsark, tilbudsbrev og eventuelle andre utsendelser

vil gå til den adressen du oppgir på søknadsskjemaet. Du

er selv ansvarlig for at Samordna opptak har fått riktig og

fullstendig adresse. Retningslinjer for utfylling:

� For adresser i Norge må du fylle ut postnummer og

poststed (og evt. gate/vei/stedsnavn). 

� Landfeltet fylles ut bare for adresser i utlandet.

Postnummerfeltet skal da ikke fylles ut. 

� Adresselinjen etter c/o-feltet kan benyttes til

c/oadresse (hvis du bor på en adresse du ikke er er

registrert med hos postverket, fyll ut navnet på post-

kassens innehaver), postboksnummer,  informasjon

om hybelhus eller rom-/leilighetsnummer e.l.  

� Bruker du postboksadresse, skal du ikke fylle ut

gateadresse. 

Det er viktig at du (eller en kontaktperson) er tilgjengelig

under søknadsprossessen og når tilbud om studieplass

sendes ut. Se også om adresseendring side 10. 

OPPTAKSGRUNNLAG 
Sett kryss i ruten for norsk og nordisk videregående

utdanning, International Baccalaureate, videregående

utenlandsk utdanning (ikke-nordisk) eller Rudolf

Steinerskole.  

Som nordisk utdanning regnes utdanning fra Sverige,

Finland, Danmark, Island, Færøyene eller Grønland. 

REALKOMPETANSE 
Sett kryss bare hvis du ikke har generell studiekompetanse,

men er 25 år eller eldre og vil søke på grunnlag av real-

kompetanse. 

Etter å ha krysset av for realkompetanse, må du sende inn

de omslagsark du mottar til de lærestedene der du ønsker

å bli vurdert, se artikkel side 97. 

Krysset kan ikke endres, selv om du har krysset av feil. 

Du har ikke krav på realkompetansevurdering hvis du ikke

har krysset av riktig. 

FORHÅNDSLØFTE 
Sett kryss bare hvis du søker statlige eller private høgskoler

og fyller kravene til forhåndsløfte, se side 4. 

STUDIEØNSKER 
Du kan bare søke studier som står oppført i læresteds-

tabellene. Hvis du fører opp studier som ikke står i

Søkerhandboka 2003, blir de strøket. 

Fyll ut sekssifret studiekode for hvert studieønske. 

Vær nøye med utfylling av studiekoder; du er selv

ansvarlig for at det er samsvar mellom lærested, studienavn

og studiekode. 

Du kan føre opp inntil 15 studieønsker i prioritert

rekkefølge. Man får tilbud på det høyest prioriterte

studieønsket man har poeng nok til å komme inn på. 

Ved tilbud blir alle lavere prioriterte studieønsker strøket.

Se også om omprioriteringsskjema side 10. 

SPESIELL VURDERING 
Du må krysse av i feltet ved hvert studium der du ønsker

spesiell vurdering. Se side 4 og om blå omslagsark side 8. 

EXAMEN PHILOSOPHICUM 
Fyll ut den tresifrede lærestedskoden, se tabell side 5. 

DATO OG UNDERSKRIFT 
Søknaden må dateres og underskrives for å være gyldig.

Ved å underskrive bekrefter du at du har lest rettledningen

på baksiden og fylt ut skjemaet i samsvar med denne.

Sender du inn flere søknader, vil den sist daterte søknaden

være gjeldende.   
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Omslagsarkene sendes ut puljevis, dvs. at søkerne vil

motta dem på forskjellige tidspunkt, fra én til seks uker

etter at søknadsfristen er gått ut. 

Har du søkt til 1. mars uten å tilhøre en av kategoriene

med denne søknadsfristen, vil du få tilsendt omslagsark

samtidig som 15. april-søkerne. 

Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må

du snarest og innen 10. juni kontakte Samordna Opptak

på telefon 815 48 240.

Omslagsarket er din personlige kvittering for at

søknaden er mottatt og registrert. 

På omslagsarket står ditt søkernummer med seks siffer.

Dette må brukes ved alle henvendelser til

Samordna opptak eller lærestedet.

Med omslagsarket mottar du et brev som kan brukes

hvis du trenger dokumentasjon på at du har søkt høyere

utdanning for studieåret 2003/04, samt ett

omprioriteringsskjema og to endringssskjemaer. 

Kontrollér på omslagsarket at alle studieønskene dine er

registrert i riktig rekkefølge. Er det avvik fra søknaden,

må du sette X i avkryssingsboksen på omprioriterings-

skjemaet til høyre for underskriften, og sende dette inn

til Samordna opptak med samme innsendingsfrist. Vi

sjekker da søknadsskjemaet, og ser hva som er feil.

Omslagsarket har påtrykt de personopplysninger og

studieønsker vi har registrert ut fra søknaden din. 

Den nederste grå delen av første side på omslagsarket

har et felt med ferdig utfylt data om tidligere vedtak

angående generell studiekompetanse. Dette feltet er kun

for lærestedets bruk. 

Inni omslagsarket må du fylle ut tilleggsopplysninger og

legge ved attesterte kopier av vitnemål og attester. Har

du spørsmål om utfylling, må du kontakte institusjonen

som skal motta omslagsarket. 

Husk å signere. Du bekrefter da at alle innsendte

dokumenter (samt ettersendinger) inneholder korrekte

data om din utdanning/yrkespraksis.

Det er viktig at du innen fastsatt frist sender

omslagsarket til adressen som står øverst på forsiden.

Denne institusjonen vil være din saksbehandler gjennom

hele opptaket. 

Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hva du har

krysset av på søknaden.

Gult omslagsark: For studieønsker som ikke krever

særskilt søknadsbehandling.

Grønt omslagsark: For søkere til Arkitekthøgskolen i

Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og medisinstudiet. 

Har du søkt om spesiell vurdering til disse høgskolene,

vil du ikke motta blått omslagsark. 

OMSLAGSARK - Mottas senest 1. juni1
juni

Blått omslagsark: Ett for hvert lærested der du har søkt

om spesiell vurdering (se side 4). 

I omslagsarkene skal du legge egenerklæring samt

dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer

til opptak etter spesiell vurdering. 

I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen

som du sender i det gule omslagsarket.

Fiolett omslagsark: Ett for hvert lærested der du har

søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse 

(se side 97).

VERDT Å MERKE SEG 
� Send inn alle omslagsarkene selv om ikke alle

opplysninger du er registrert med er fullstendig

korrekte, eller om du har sendt inn en klage eller ny

søknad.

� Hvis du omprioriterer, eller hvis Samordna opptak

retter et feilregistrert studieønske, mottar du

vanligvis ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende

institusjon vil altså være den samme, også selv om

du etter omprioritering har strøket dette lærestedet. 

� Omslagsark sendes ut basert på det først registrerte

søknadsskjemaet. Hvis du av ulike grunner sender

inn flere søknadsskjemaer, vil disse først bli

behandlet etter at hovedregistreringen er ferdig i

slutten av mai. Du vil bare unntaksvis motta nytt

omslagsark etter at siste søknad er registrert.
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Spes.

vurd.

Realkompetansevurdering

Saksbe-

handlende

lærested
Krav-

kode
Studie-

kode

Lærested/Studium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig
 melding til S

amordna opptak.

Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden).

X
Forhånds-

løfte

X
Real-

kompetanse

X
Norsk/nordisk

utdanning
X

IB X
Utenlandsk

utdanning
X

Rudolf

Steinerskole

X
X

Utenlandsk

morsmål

Utenlandsk

statsborgerskap

X

X
Dokumenta-

sjonsstatus

Opptaksgrunnlag

Avslagskode

X
Saksbeh.

Sign.

X
Inst.

X
År

X
Termin

X
Grunnlag

Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet

OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE
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Endring av personopplysninger på omslagsarket (navn/adresse/telefon) 

kan du registrere på http://www.samordnaopptak.no 

eller sende skriftli
g til S

amordna opptak, se vedlagte brev.

Tlf.nr.

Tlf.nr. F.nr.

Spesiell vurdering

Skolep. Konk.p.

Grunnlag/

MangelSaksbe-

handlende

institusjonKrav-

kodeStudie-

kode

Lærested/Studium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak.

Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden).

X
X

Dokumenta-

sjonsstatus

GSK-grunnlag

Avslagskode

X
XAlders-

poeng

Kjønns-

poeng

X
Skal vurderes

nå

X
Saks.beh.

Sign.

X
Forhåndsløfte-

status

X
Utdannings-

poeng
X

Militær-

poeng
X

Folkehøgskole-

poengX
Inst. X

År X
Termin X

Grunnlag

Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet

Ik
ke
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å 
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e 
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Endring av personopplysninger på omslagsarket (navn/adresse/telefon) 

kan du registrere på http://www.so.uio.no 

eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev.

Tlf.nr.

Tlf.nr.

F.nr.

X
Forhånds-

løfte

X
Real-

kompetanse

X
Norsk/nordisk

utdanning
X

IB X
Utenlandsk

utdanning
X

Rudolf

Steinerskole

X
XUtenlandsk

morsmål

Utenlandsk

statsborgerskap

OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER OM SPESIELL VURDERING

Spes.

vurd.

Spes.
vurd.

RealkompetansevurderingSaksbe-

handlende

lærestedKrav-
kodeStudie-

kode

Lærested/Studium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak.

Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende lærested (se øverst på denne siden).

X
Forhånds-

løfte

X
Real-
kompetanse

X
Norsk/nordisk

utdanning
X

IB X
Utenlandsk

utdanning X
Rudolf

Steinerskole

X XUtenlandsk

morsmål

Utenlandsk

statsborgerskap

X
XDokumenta-

sjonsstatus

Opptaksgrunnlag

Avslagskode
X

Saksbeh.

Sign.

X
Inst. X

År X
Termin X

Grunnlag

Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet

OMSLAGSARK FOR DEG SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE
Ik
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Endring av personopplysninger på omslagsarket (navn/adresse/telefon) 

kan du registrere på http://www.samordnaopptak.no 

eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev.

Tlf.nr.

Tlf.nr.

F.nr.

Spes.
vurd.

Spe./
Tilb./Res.Kar.p.

Grunnlag/
Mangel

Saksbe-
handlende
institusjon

Krav-
kode

Studie-
kodeLærested/Studium Konk.p.

Spes./
Prak./
KjønnReal.B.p.Fd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X XDokumenta-
sjonsstatus

GSK-grunnlag
Avslagskode

X XAlders-
poeng

Kjønns-
poeng

X Skal vurderes
nå

X Saksbeh.
Sign.X Forhåndsløfte-

statusX Utdannings-
poeng X Militær-

poeng X Folkehøgskole-
poeng

Ikke skriv på denne siden, den skal brukes av lærestedet
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Endring av personopplysninger på omslagsarket (navn/adresse/telefon) 
kan du registrere på http://www.samordnaopptak.no 
eller sende skriftlig til Samordna opptak, se vedlagte brev.

Tlf.nr.

Tlf.nr.

F.nr.

Dersom det er registrert feil opplysninger, må du sende skriftlig melding til Samordna opptak.
Har du spørsmål om utfylling av side 2-4 i dette omslagsarket, må du kontakte saksbehandlende institusjon (se øverst på denne siden).

X Forhånds-
løfteX Real-

kompetanseX Norsk/nordisk
utdanning X IB X Utenlandsk

utdanning X Rudolf
Steinerskole X XUtenlandsk

morsmål
Utenlandsk
statsborgerskap

X
Inst.

X
År

X
Termin

X
Grunnlag
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� Vedlegg med omslagsarket returneres ikke, send derfor ikke originaler.

� Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved

offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv) som viser at dette er rett kopi.  

Stempelet skal vise hvor kopien er bekreftet, bare stempel med RETT KOPI godtas ikke.

� Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke.

� Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet.

� Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første

semester. Forfalskninger rammes av straffelovens § 182, og vil bli politianmeldt.

� Dersom du mister søkernummer eller søkofonkode, må du sende brev og kopi av legitimasjon med bilde til

Samordna opptak pr post (ikke telefaks eller e-post) hvor du ber om å få dette tilsendt.

� På side 104-105 finner du en oversikt som viser hva slags dokumentasjon som kreves vedlagt omslagsarket for at

søknaden din skal bli godkjent for behandling.

Ola Nordmann

Lillevik

10. januar 2003



For å garantere svarbrev til riktig adresse i hovedopptaket

må adresseendring sendes til Samordna opptak. 

Bruk nettsøknad på www.samordnaopptak.no eller

endringsskjemaet som du får tilsendt i to eksemplarer

sammen med omslagsarket. 

Du skal melde adresseendring bare hvis du endrer

permanent adresse i løpet av opptaket, eller hvis du av

andre årsaker vil ha brev fra Samordna opptak til en annen

adresse enn du har oppgitt på søknadsskjemaet. 

Hvis adresseendringen bare gjelder en avgrenset periode,

må du oppgi fra- og til-dato, ellers vil adresseendringen bli

registrert som permanent. 

Bruk endringsskjemaet også for å melde fra om evt.

feilregistrering av navn, telefonnummer eller avkryssing på

søknadsskjemaet. Se om dokumentasjon av navneskifte

side 104. 

Hvis du flytter før du har mottatt omslagsark, må du sende

melding om flytting til Samordna opptak i eget brev.

Oppgi da fullt navn, fødselsdato og personnummer. 

Hybeladresse etter studiestart skal meldes til lærestedet.
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Omprioriteringsfrist Ettersendingsfrist 

Hovedopptak                           Svarfrist 25
juli

1
august

Senest 25. juli mottar du resultatet av søknadsbe-

handlingen. Det er også tilgjengelig på din nettsøknad

på www.samordnaopptak.no

Du kan enten registrere svaret ditt her, eller du kan

sende svarskjemaet til Samordna opptak, poststemplet

senest 1. august. Svar på telefaks godtas ikke. 

Svarskjemaet angir evt. tilbud og hvilke studier du kan

stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere

prioriterte studieønsker bort. 

Du kan krysse av ja eller nei bare på de studiene som

er oppført, ikke føre opp nye eller bortfalte

studieønsker. Sett kryss ved alle studier som er

oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Hvis

du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i

suppleringsopptaket, mister du ugjenkallelig plassen

fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du

fyller ut svarskjemaet. Det er ikke anledning til å endre

på svaret når det først er sendt inn.

Til studier der det er konkurranse om studieplassene, er

det vanlig at lærestedene ”overbooker” og gir flere

tilbud enn antall studieplasser, dvs. at mange søkere må

trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene.

Hvis du av en eller annen grunn ikke har mottatt

svarbrev innen 1. august, og ikke kan svare på nett,

må du enten ringe 815 48 240 eller sende et brev til

Samordna opptak der du oppgir søkernummer, navn,

hvilket studium du evt. har fått tilbud på, studier du står på

venteliste til og hva du svarer på hvert enkelt studieønske.

Bruk nettsøknad på www.samordnaopptak.no

eller omprioriteringsskjema som du mottar

sammen med omslagsarket. Skjemaet skal

sendes til Samordna opptak og må ikke

brettes eller stiftes, bruk lukket konvolutt. 

Send helst ikke inn omprioriteringer flere ganger, vent

heller til nærmere fristen. Det er ikke anledning til å føre

opp nye studieønsker etter 15. april, slike vil bli strøket. 

Hvis du omprioriterer både på nettet og på papir, gjelder

nettregistringen. Har du mistet omprioriteringsskjemaet og

ikke har adgang til nettsidene; skriv en ny og fullstendig

prioriteringsliste på eget ark og send til Samordna opptak.

Oppgi ditt 6-sifrede søkernummer.

Ettersendingsfrist for utdanning og praksis

som du avslutter våren 2003. 

Ettersending skal sendes til de samme

institusjonene hvor du har sendt inn

omslagsark.

1
juli

Adresseendringsfrist10
juli

Ikke brett, stift eller lim svarkortet, dette skal leses optisk.
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Lokale supplerings-
opptak15

august

Til enkelte studier kan det foretas ytterligere

suppleringsopptak fra ca. 15. august og utover. Disse

opptakene skjer lokalt ved lærestedene. Du kan enten

registrere svaret ditt på www.samordnaopptak.no eller

returnere svarskjemaet til lærestedet du får tilbud ved.

På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk

tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt

tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt

tilbud. Men takker du ja til det nye tilbudet, faller det

gamle tilbudet automatisk bort.

Nasjonalt
suppleringsopptak10

august

Bare søkere som får nytt tilbud eller fornyet

saksbehandling etter hovedopptaket, vil få tilsendt

svarskjema i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 10.

august. Du får altså ikke tilsendt nytt svarskjema bare

ved endring i ventelisteplassering. 

Hvis du får nytt tilbud, mister du automatisk den

tidligere tildelte studieplassen. 

Du kan enten registrere svaret ditt på

www.samordnaopptak.no eller returnere svarskjemaet

til lærestedet du får tilbud ved.

Svarfristen i suppleringsopptaket er kort. Svar på telefax

eller e-post godtas ikke.

RESTETORGET
Restetorget gir oversikt over studier der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene, og det fremdeles

er ledige plasser. Disse studieplassene er tilgjengelig fra 25. juli på www.samordnaopptak.no, på Søkofonen

815 49 050, på tekst-tv NRK1 side 480 og på SMS 1933. Sende REST INFO til 1933 for nærmere informasjon

om hvordan du kan få tilsendt ledige studieplassene til din egen mobiltelefon (se også side 2). 

Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for

nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass ved et av disse studiene, må du kontakte

lærestedet direkte. Den første som tar kontakt, får den første plassen osv.

SØKOFONEN
Fra 25. juli kan du på Søkofonen (815 49 050) få opplysninger om eventuelle tilbud, ventelisteplasseringer,

oppmøte og annen relevant informasjon. Se instruksen side 111.

RESERVERING AV STUDIEPLASS TIL 2004
Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter, ved innkalling til militær-/siviltjeneste,

graviditet eller andre vektige grunner.

Søknad om reservering av studieplass (med dokumentasjon, se side 105) skal sendes til lærestedet der du har

fått studieplass.

NB Svarskjemaet må sendes inn til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass.

Nærmere informasjon om reservering av studieplass får du i svarbrevet 25. juli.

BYTTE AV STUDIEPLASS I HØGSKOLESEKTOR
I høgskolesektor er det anledning til å søke om bytte av studieplass til en annen høgskole hvis det etter siste

omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringer i familiesituasjon, for eksempel sykdom eller at ektefelle/samboer

må skifte arbeid.

Byttesøknaden skal sendes til høgskolen du ønsker å bytte til. Med søknaden må det følge dokumentasjon fra

arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig. 

I tillegg til at grunnene må godkjennes, er det en betingelse at:

� du har nok poeng til studiet du søker bytte til

� det er ledig plass ved studiet du søker bytte til

� man ikke er kommet så langt i studieåret at det ikke er faglig forsvarlig å bytte studieplass



For å bedre kvaliteten i norsk

høyere utdanning er det iverksatt en

omfattende reform ved universi-

tetene og høgskolene. Sentralt i

reformen står ny gradsstruktur,

tettere oppfølging av studentene,

nye eksamens- og evaluerings-

former, kvalitetssikringssystemer,

internasjonalisering og ny studie-

støtteordning. 

Opptaket til høyere utdanning etter

innføring av kvalitetsreformen vil for

de fleste grunnutdanningers ved-

kommende bli administrert gjennom

Samordna opptak på linje med

nåværende ordning. 

BEDRE STUDIEKVALITET 
Det skal være høy kvalitet på

utdanningene ved norske

universiteter og høyskoler med bruk

av varierte og oppdaterte under-

visningsmetoder. Lærestedene skal

legge til rette for en tettere opp-

følging av hver enkelt student. Det

skal inngås avtaler som klargjør

hvilket ansvar og hvilke forpliktelser

lærested og student har overfor

hverandre (utdanningsplan). 

NY GRADSSTRUKTUR
Det er innført nye grader for de

fleste utdanningsløp, med

bachelorgrad på lavere nivå med

normert studietid tre år og

mastergrad på høyere nivå med

normert studietid to år utover

bachelorgraden. Det finnes også

fem- til seksårige integrerte studier.

Det er innført et felles system for

beregning av normert studietid og

karakterer som harmoniserer med

utviklingen i Europa. 

Den nye karakterskalaen har seks

trinn: fra A til E for bestått og F for

ikke bestått. Dette erstatter

karaktersystemer med tall og

desimaler. 

Et fullt studieår blir normert til 60

studiepoeng, som avløser vekttall

som mål på normert studietid. 

ØKT ANSVAR OG FRIHET

Universitetene og høyskolene får

større frihet til å omstille seg for best

mulig bruk av ressursene. De har

fått større myndighet til å etablere

og nedlegge fag tilpasset student-

enes studieønsker og samfunnets

behov. 

Lærestedene skal ha systemer som

sikrer kvaliteten på undervisningen,

og studentevaluering skal være en

viktig del av dette. 

Det er etablert et uavhengig organ

for kvalitetssikring av høyere

utdanning, Norsk organ for kvalitet i

utdanningen (NOKUT). Organet

forutsettes å spille en viktig rolle når

det gjelder kvalitetssikring og

godkjenning av høgre utdanning i

Norge.

De høyere utdanningsinstitusjonene

har fått et større ansvar for

studentenes læringsmiljø, som

omfatter både faglige forhold,

velferd og arbeidsmiljø.

Institusjonene skal tilrettelegge

studiesituasjonen for studenter med

særskilte behov.

ØKT INTERNASJONALISERING
Alle studenter som ønsker det, vil få

mulighet til et opphold ved et

lærested i utlandet som en del av sin

grad. Utdanningsinstitusjonene skal

legge til rette for faglig innpassing,

og studentene skal vite på forhånd

at utenlandsoppholdet kan inngå i

graden. 

Antallet utenlandske studenter i

Norge skal også økes. De høyere

utdanningsinstitusjonene må derfor

ha et nettverk for studentutveksling

med institusjoner i ulike land. 

Norske universiteter og høgskoler

har  innført det internasjonale

vitnemålstillegget “Diploma

Supplement” for avsluttede,

godkjente studier. Dette vil lette

arbeidet med gjensidig godkjenning

av avsluttet utdanning og sikre

studentmobilitet. 

Innføring av det europeiske

systemet European Credit Transfer

System (ECTS) for studiepoeng og

karakterer vil gjøre det enklere å

innpasse fag tatt i utlandet i en

norsk grad, og omvendt. Også

innføringen av det nye

gradssystemet vil bidra til

internasjonalisering.

BEDRE STUDIEFINANSIERING  
Se Statens Lånekasse for Utdanning

sine nettsider www.lanekassen.no.

GJENNOMFØRING AV
REFORMEN
Noen institusjoner innførte ny

gradsstruktur for en del studier fra

høsten 2002. Fra høsten 2003 skal

reformen være innført ved alle

universiteter og høgskoler.

Mer informasjon om

Kvalitetsreformen finner du på

www.kvalitetsreformen.dep.no
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Spesiell
tilrettelegging
Så langt det er mulig og

rimelig skal institusjonene

legge studiesituasjonen til rette

for studenter med særskilte

behov. De som mener å ha

behov for spesiell

tilrettelegging bes kontakte det

aktuelle lærested umiddelbart

etter at de har fått tilbud om

studieplass.

KVALITETSREFORMEN I HØYERE UTDANNING 



STUDIELØP OG
GRADAR

BACHELORSTUDIUM
Frå og med hausten 2003 vil

universitet og høgskolar ha 100-200

ulike 3-årige studieprogram som vil

kunne gi deg den nye graden

bachelor. Denne kan du byggje ut

etter visse reglar til master og vidare

til doktorgrad.  

Mange 3-årige studieprogram vil

kunne gi ein bachelorgrad. Nokre av

dei vil ha ein fast oppbyggjing, i

andre kan du velje mellom ulike

emne etter å ha gjennomført første

delen av studiet. 

I studieprogramma der du kan velje

friare, må du setje saman studiet

etter retningsliner gitt av lærestaden

for å oppnå bachelorgraden. 

Nærare informasjon om studia finn

du i lærestadene sine eigne

studietilbodskatalogar.

Dei ulike bachelorstudia blir

presenterte innafor ulike tematiske

kategoriar i lærestadtabellane i

Søkerhandboka.

KANDIDATSTUDIUM
Det finst ei rekke 2-årige

fulltidsstudium ved høgskolane som

gir tittelen høgskolekandidat.

4-ÅRIG YRKESUTDANNING 
Mange av høgskolene har 4-årige

lærerutdanninger. Kandidatene kan

få tildelt bachelorgrad etter 3 år

dersom utdanningen tilfredsstiller

kravene til bachelorgrad i høg-

skolens forskrift. Lærerkompetanse

oppnås først etter 4 år.

PROFESJONSSTUDIUM
Profesjonsstudia er kjenneteikna av

fastlagde fagplanar over fleire år

innafor eit fagområde.

3-årig profesjonsstudium gir ein

bachelorgrad. Døme på slike

studium er sjukepleiarutdanning og

sosionomutdanning.

5-årige profesjonsstudium gir ein

mastergrad. Slike studium finn du

særleg ved universiteta innafor desse

fagområda: Farmasi, fiskerifag, infor-

matikk, ingeniørfag, jus, odontologi,

lektor- og adjunktutdanning samt

samfunnsøkonomi.

6-årige profesjonsstudium gir eigne

gradar. Medisin, veterinær, psykologi

og teologi gir gradane cand. med.,

cand. med. vet., cand. psychol. og

cand. theol. 

Nokre av desse kan ha eige opptak

undervegs i studiet.

MASTERGRADSSTUDIUM
Bachelorgraden kan ofte byggjast ut

med eit to års fulltids

mastergradsstudium (tidlegare

hovudfagsstudium). Studiet byggjer

på fagleg fordjuping i bachelor-

/cand.mag.-graden og omfattar

mellom anna ei sjølvstendig

vitskapleg avhandling. 

Universiteta, vitskaplege høgskolar

og mange statlege høgskolar vil tilby

mastergradstudium, med opptak på

eige skjema direkte til lærestaden.

Oversikter og nærare informasjon

finn du i eigne brosjyrar frå

lærestadene.

ÅRSSTUDIUM
Det finst også ei rekke årsstudium

ved lærestadane. Mange av dei kan

inngå i ein bachelorgrad. 

I tillegg kan nokre av dei vere

grunnlag for eit profesjonsstudium i

faget, til dømes psykologi.

EXAMEN PHILOSOPHICUM
Examen philosophicum (ex.phil.) og

examen facultatum (ex.fac.) er emne

som inngår i dei fleste universitets-

studia. 

Til saman utgjer ex.phil. og ex.fac.

20 studiepoeng, dvs mindre enn eitt

semesters studium (30 studiepoeng). 

Ta kontakt med aktuell lærestad for

informasjon om opptak til ex.phil./

ex.fac. og andre kortvarige studie-

tilbod.
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Dei to listene under er meint som hjelp til å
finne fram til studium i lærestadtabellane fra
side 35. Den første lista kan vere til hjelp når
du vil bruke den andre.

MERK DEG DETTE!
Utdanningsområde og fagområde er fastsett sentralt og

passer ikkje like bra for alle lærestader og studium.

Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du

meiner det høyrer heime, så kan det løna seg å sjekke

eit nærliggjande utdanningsområde eller fagområde.

I lærestadtabellane er studia grupperte under ulike

utdanningsområde. Lærestadene har sjølv valt det

utdanningsområdet som høver best for det einskilde

studiet. I tillegg har lærestadene knytta kvart studium

opp mot inntil tre ”fagområde”. 

I denne første lista kan du sjå dei fagområda som er

nytta for studiar innan dei einskilde utdanningsområda.

Er du interessert i studium innan utdanningsområdet

”Språk, litteratur”? Av lista vil du sjå at slike studium kan

finnast under fagområda ”Engelsk”, ”Fransk” osb. i den

andre lista. Du vil sjå at til dømes ”Bulgarsk” ikkje er eit

eige fagområde, men at du i staden bør leite under

”Austeuropeiske språk/kunnskap” og slå opp på dei

lærestadene som er lista opp der.

Utdanningsområda er lista opp i alfabetisk rekkjefølgje,

liksom fagområda under kvart utdanningsområde.

ALFABETISKE LISTER OVER UTDANNINGS-
OMRÅDE, FAGOMRÅDE OG STUDIUM

LISTE OVER UTDANNINGSOMRÅDE OG FAGOMRÅDE
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Estetiske fag, kunst- og musikkfag
Arkeologi
Biletkunst
Design
Drama/teater
Faglærar
Film
Kultur
Kunstfag
Kunsthistorie
Litteratur
Mediefag
Musikk
Produksjonsteknikk
Teatervitskap
Teknologi
Tekstil

Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag
Biologi
Fiskeri
Handel
Landbruk
Marknadsføring
Natur- og miljø
Næringsmiddelfag
Prosessteknikk
Realfag
Samfunnskunnskap 
Skogbruk
Teknologi
Økonomi

Historie, religion, idéfag
Administrasjon og leiing
Arkeologi
Filosofi
Historie
Kateket

Kultur
Kunstfag
Kunsthistorie
Livssyn
Midtausten språk/kunnskap
Musikk
Psykologi
Religionsvitskap
Russisk
Samfunnskunnskap 
Teatervitskap
Teologi

Hotell- og reiselivsfag
Hotellfag
Marknadsføring
Reiseliv

Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv
Administrasjon og leiing
Biologi
Friluftsliv
Idrett
Natur- og miljø
Psykologi
Samfunnskunnskap 
Økonomi

Informasjonsteknologi og informatikk
Administrasjon og leiing
Datateknikk
Design
Geografi
Informasjon
Informatikk
Kultur
Kunstfag
Matematikk
Mediefag
Mikroteknologi



Organisasjon
Pedagogikk
Psykologi
Sosiologi
Språk
Teknologi
Økonomi

Jus
Informatikk
Juridiske fag
Samfunnskunnskap 

Lærar- og lektorutdanning
Allmennlærar
Biologi
Drama/teater
Faglærar
Friluftsliv
Fysikk
Førskolelærar
Geografi
Hotellfag
Idrett
Informatikk
Kjemi
Kultur
Kunstfag
Lektorutdanning
Matematikk
Musikk
Natur- og miljø
Næringsmiddelfag
Pedagogikk
Realfag
Samfunnskunnskap 
Samisk
Språk
Yrkesfaglærar

Matematikk og naturfag
Administrasjon og leiing
Astronomi
Biologi
Bioteknologi
Datateknikk
Ernæring
Fiskeri
Fysikk
Geografi
Geologi
Informatikk
Kjemi
Landbruk
Lektorutdanning
Matematikk
Materialteknikk
Meteorologi
Natur- og miljø
Næringsmiddelfag
Petroleumsfag
Prosessteknikk
Realfag
Skogbruk
Statistikk
Teknologi
Økonomi

Mediefag, bibliotekfag og journalistfag
Bibliotekar/bibliotekkunnskap
Design
Film
Informasjon
Informatikk
Journalist
Juridiske fag
Kultur
Kunstfag
Litteratur
Mediefag
Organisasjon
Samfunnskunnskap 
Statistikk
Teknologi

Medisin, odontologi, helse- og sosialfag
Administrasjon og leiing
Audiograf
Barnevernspedagog
Bioingeniør
Dyrepleiar 
Ergoterapeut
Ernæring
Farmasi
Fysikk
Fysioterapeut
Husstell
Kjemi
Medisin
Natur- og miljø
Odontologi
Optikk
Organisasjon
Pedagogikk
Psykologi
Radiograf
Reseptar
Samfunnskunnskap 
Sjukepleiar
Sosiologi
Sosionom
Tannpleiar
Tannteknikar
Teknologi
Vernepleiar
Veterinær

Pedagogiske fag
Lektorutdanning
Pedagogikk
Samfunnskunnskap 
Spesialpedagogikk
Teatervitskap A
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Samfunnsfag, psykologi
Administrasjon og leiing
Afrikanske språk/kunnskap
Asiatiske språk/kunnskap
Austeuropeiske språk/kunnskap
Engelsk
Faglærar
Filosofi
Fransk
Geografi
Historie
Informasjon
Informatikk
Innovasjon
Italiensk
Juridiske fag
Kriminologi
Kultur
Kunstfag
Kunsthistorie
Likestilling
Livssyn
Mediefag
Midtausten språk/kunnskap
Organisasjon
Planleggjing
Psykologi
Religionsvitskap
Russisk
Samfunnskunnskap 
Sosialantropologi
Sosiologi
Spansk
Språk
Statsvitskap
Teknologi
Teologi
Tysk
U-Land
Vesteuropa
Vesteuropeiske språk/kunnskap
Økonomi

Språk, litteratur*
Asiatiske språk/kunnskap
Austeuropeiske språk/kunnskap
Engelsk
Finsk
Fransk
Informasjon
Informatikk
Italiensk
Kultur
Lektorutdanning
Lingvistikk
Litteratur
Marknadsføring
Mediefag
Midtausten språk/kunnskap
Norsk/nordisk
Russisk
Samisk
Spansk
Språk
Teiknspråk
Teknologi
Tolking
Tysk
Vesteuropeiske språk/kunnskap
Økonomi

Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Administrasjon og leiing
Arkitektur
Automatisering
Bioteknologi
Bygg
Datateknikk
Design
Elektro
Fiskeri
Fysikk
Geologi
Informatikk
Ingeniør
Innovasjon
Kjemi
Kybernetikk
Landbruk
Marinteknikk
Maritime fag og nautikk
Maskinteknikk
Matematikk
Materialteknikk
Mediefag
Mikroteknologi
Miljøteknikk
Næringsmiddelfag
Organisasjon
Petroleumsfag
Planleggjing
Produksjonsteknikk
Prosessteknikk
Realfag
Romteknologi
Teknologi
Transport
Tryggleik
Yrkesfaglærar
Økonomi

Økonomi og administrasjon
Administrasjon og leiing
Datateknikk
Fiskeri
Geografi
Handel
Husstell
Informasjon
Informatikk
Ingeniør
Innovasjon
Juridiske fag
Kostøkonom
Landbruk
Marknadsføring
Organisasjon
Petroleumsfag
Planleggjing
Psykologi
Revisjon
Samfunnskunnskap 
Sosialantropologi
Sosiologi
Språk
Statsvitskap
Teknologi
Transport
Økonomi
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Administrasjon og leiing
Administrasjon og ledelse, Rena, HH Å 49
Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 82
Arbeidslivsstudier, UiB B 82
Arealplanlegging og eiendomsfag, NLH M 77
Bedriftsøkonomi, HBO B 43
Bedriftsøkonomi, HSF Å 58
Eksportmarkedsføring, HiÅ B 73
Handel, service og logistikk, HiH B 48
Helseadministrasjon, UiTø B 88
Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 85
Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 40
Idrett, administrasjon og ledelse, Bø, HiT B 64
Idrett, trening og administrasjon, Bø, HiT B 64
Idrettsvitenskap - Sport Management, NIH B 76
Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 78
Informatikk og administrasjon, Bø, HiT B 64
Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT B 55
Kostøkonomutdanning, HiAk B 40
Kostøkonomutdanning, 2-årig, HiAk K 40
Offentleg administrasjon, HVO K 69
Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 85
Offentlig organisering og styring, HiL Å 51
Offentlig styring, HiO B 56
Organisasjon og administrasjon, HBO K 43
Planlegging og administrasjon m/fordjuping, HVO B 69
Politikk og administrasjon, HBO B 43
Politikk og forvaltning, HiO Å 56
Ressursforvaltning, HiF B 46
Revisjonsfag, HBO B 43
Samfunnsfag med personalledelse, HiS B 60
Samfunnsplanlegging, HVO M 69
Statsvitenskap, HSM Å 52
Velferdsadministrasjon, HiA B 38
Velferdsfag, HiO B 56
Økonomi og administrasjon, HiF B 46
Økonomi og administrasjon, HiH B 48
Økonomi og administrasjon, HiL B 51
Økonomi og administrasjon, HiST B 63
Økonomi og administrasjon, HiTø K 66
Økonomi og administrasjon, HiØ B 71
Økonomi og administrasjon, HSF B 58
Økonomi og administrasjon, HSM B 52
Økonomi og administrasjon, NHH B 76

Økonomi og administrasjon, NLH B 77
Økonomi og administrasjon, Borre, HVE B 67
Økonomi og administrasjon, Grimstad, HiA B 38
Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 44
Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 44
Økonomi og administrasjon, Kr.sand, HiA B 38
Økonomi og administrasjon, 2-årig, HSF K 58
Økonomi og administrasjon, 2-årig, HSM K 52
Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 56
Økonomi og ledelse, HiÅ Å 73
Økonomi og prosjektledelse, HiTø B 66
Økonomi og ressursforvaltning, NLH B 77
Økonomisk-administrative fag, NTNU B 78

Afrikanske språk/kunnskap
Afrikastudier, NTNU B 78
Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 85

Allmennlærar
Allmennlærarutdanning, HSF Y 58
Allmennlærarutdanning, HVO Y 69
Allmennlærerutd. - deltid med Internett - Notodden, HiT Y 64
Allmennlærerutd., deltid, Grimstad, HiA Y 38
Allmennlærerutd., Kr.sand, HiA Y 38
Allmennlærerutd. med musikk, HiB Y 41
Allmennlærerutd. med musikk, Hamar, HH Y 49
Allmennlærerutd. med realfag, HiST Y 63
Allmennlærerutdanning, HBO Y 43
Allmennlærerutdanning, HiB Y 41
Allmennlærerutdanning, HiF Y 46
Allmennlærerutdanning, HiNe Y 54
Allmennlærerutdanning, HiO Y 56
Allmennlærerutdanning, HiS Y 60
Allmennlærerutdanning, HiST Y 63
Allmennlærerutdanning, HiTø Y 66
Allmennlærerutdanning, HiØ Y 71
Allmennlærerutdanning, NLA Y 81
Allmennlærerutdanning, SA/SH B 82
Allmennlærerutdanning, deltid, HiNe Y 54
Allmennlærerutdanning, Eik, HVE Y 67
Allmennlærerutdanning, Elverum, HH Y 49
Allmennlærerutdanning, Hamar, HH Y 49
Allmennlærerutdanning, Levanger, HiNT Y 55
Allmennlærerutdanning med IKT, Drammen, HiBu Y 44
Allmennlærerutdanning med IKT, Hønefoss, HiBu Y 44
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LISTE OVER FAGOMRÅDE OG STUDIUM
Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre

fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista.

Under kvart fagområde er det ein alfabetisk sortert liste over alle

studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik:

Studienamn, Lærestad T(ype studium) Sidetal

• Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane,

evt. noko forkorta.

• Lærestadnamnet er gitt som ein 3- eller 4-tegns kode, den

same som er brukt i Lærestadtabellane.

• Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som

er brukte i Lærestadtabellane: Å=Årsstudium,

K=Kandidatstudium, B=Bachelorstudium,

Y=Yrkesutdanning og M=Masterutdanning.

• Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle

lærestaden startar. Av og til vil studiet du leiter etter vere på

sida etter.

MERK DEG DETTE!

Utdanningsområde og fagområde er fastsette sentralt og passar

ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn

studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løna

seg å sjekke eit nærliggjande utdanningsområde eller fagområde.



Allmennlærerutdanning, Målselv, samlinger, HiF Y 46
Allmennlærerutdanning, Notodden, HiT Y 64
Allmennlærerutdanning, Otta, HH Y 49
Allmennlærerutdanning, Porsgrunn, HiT Y 64
Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, HiTø Y 66
Allmennlærerutdanning, Stord, HSH Y 62
Allmennlærerutdanning, Tynset, HH Y 49

Arkeologi
Antikke studier, UiTø B 88
Antikkens kultur og klassiske tradisjon, UiO B 85
Arkeologi, NTNU B 78
Arkeologi, UiO B 85
Arkeologi, UiTø B 88
Estetiske studier, UiO B 85
Kultur- og idéstudier, UiO B 85
Middelalderstudier, UiB B 82

Arkitektur
Arkitekt, AHO M 35
Arkitekt, NTNU M 78
Teknologi - Byggteknikk og arkitektur, NLH M 77

Asiatiske språk/kunnskap
Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 85
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85

Astronomi
Fysikk, astronomi, meteorologi, UiO B 85

Audiograf
Audiografutdanning, HiST B 63

Austeuropeiske språk/kunnskap
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Russisk merkantilt, HiF Å 46
Språk, UiO B 85
Språk, UiTø B 88

Automatisering
Ingeniør, automatisering, HiB B 41
Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 73
Ingeniør, Automatiseringsteknikk, HiTø B 66
Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 64
Ingeniørutdanning, automasjon, HiÅ K 73

Barnevernspedagog
Barnevern, HSF B 58
Barnevernpedagog, HiF B 46
Barnevernspedagog, HiL B 51
Barnevernspedagogutdanning, HBO B 43
Barnevernspedagogutdanning, HiH B 48
Barnevernspedagogutdanning, HiO B 56
Barnevernspedagogutdanning, HiS B 60
Barnevernspedagogutdanning, HiST B 63
Barnevernspedagogutdanning, HiT B 64
Barnevernspedagogutdanning, HVO B 69
Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 56
Barnevernspedagogutdanning, Fredrikstad, HiØ B 71

Bibliotekar/bibliotekkunnskap
Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO Å 56
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 56
Bibliotekkunnskap, UiTø Å 88
Dokumentasjonsvitenskap, UiTø B 88

Biletkunst
Kunstvitenskap, UiTø B 88

Bioingeniør
Bioingeniørutdanning, HiB B 41
Bioingeniørutdanning, HiO B 56
Bioingeniørutdanning, HiST B 63
Bioingeniørutdanning, HiTø B 66
Bioingeniørutdanning, HiÅ B 73
Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 71

Biologi
Akvakultur, NLH B 77
Akvakultur, UiTø B 88
Biologi, HiA B 38
Biologi, NTNU B 78
Biologi, UiB B 82
Biologi, UiO B 85
Biologi, UiTø B 88
Biologi, Levanger, HiNT Å 55
Biologi m/kjemi, HiÅ Å 73
Biologi og kjemi, HBO Å 43
Biologi og kjemi, HiA Å 38
Biomatematikk, NTNU B 78
Bioteknologi, NLH B 77
Bioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 49
Fiskehelse, UiTø M 88
Havbruksbiologi, UiB B 82
Idrettsvitenskap - Idrettsbiologi, NIH B 76
Landskapsplanlegging, HSF B 58
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Marin biologi og foredling, HiÅ B 73
Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 49
Molekylærbiologi, UiB B 82
Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 85
Natur og miljø, UiO B 85
Naturvitskaplege basisemne, HSF Å 58
Plantevitenskap, NLH B 77
Skog, miljø og industri, NLH B 77
Økologi og naturforvaltning, NLH B 77

Bioteknologi
Bioteknologi, NTNU M 78
Bioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 49
Ingeniør, bioinformatikk, Levanger, HiNT B 55
Ingeniør, bioteknologi, Levanger, HiNT B 55
Ingeniør, kjemi, HiO B 56
Ingeniør, kjemi, Sarpsborg, HiØ B 71
Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 49
Molekylær bioteknologi, UiTø M 88
Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 85

Bygg
Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 78
Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 53
Ingeniør, bygg, HiB B 41
Ingeniør, bygg, HiN B 53
Ingeniør, bygg, HiO B 56
Ingeniør, bygg, HiS B 60
Ingeniør, bygg, HiST B 63
Ingeniør, bygg, HiT B 64
Ingeniør, bygg, HiÅ B 73
Ingeniør, bygg, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, bygg, Sarpsborg, HiØ B 71
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Ingeniør, bygg 2-årig, Grimstad, HiA K 38
Ingeniør 2-årig, bygg, HiS K 60
Ingeniørfag, bygg, HiG B 47
Ingeniørutdanning, bygg, HiÅ K 73
Integrert bygningsteknologi, HiN M 53
Teknologi - Byggteknikk og arkitektur, NLH M 77

Datateknikk
Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 78

Data- og elektroteknikk, HiN M 53
Datateknikk, NTNU M 78
Elektronikk og datateknologi, UiO B 85
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, HiAk B 40
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig, HiAk K 40
Informasjonsteknologi, HiO B 56
Informasjonsteknologi, HiS M 60
Informatikk, HiG B 47
Informatikk, UiO B 85
Informatikk, UiTø B 88
Informatikk, UiTø M 88
Informatikk, mikroelektronikk, UiO M 85
Informatikk, Mo i Rana, HiNe B 54
Informatikk, Mo i Rana, årsstudium, HiNe Å 54
Informatikk, systemutv. og datakomm., UiO M 85
Informatikk, teknisk programvare, UiO M 85
Ing., data, Borre, HVE B 67
Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 53
Ingeniør, Data, HiTø B 66
Ingeniør, data, HiB B 41
Ingeniør, data, HiO B 56
Ingeniør, data, HiS B 60
Ingeniør, data, HiST B 63
Ingeniør, data, HiÅ B 73
Ingeniør, data, Førde, HSF B 58
Ingeniør, data, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør data, Kongsberg, HiBu B 44
Ingeniør, data, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, datateknikk, HiN B 53
Ingeniør, IKT, Grimstad, HiA M 38
Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 64
IT og info.systemer, HiA B 38
Mediedesign, HiG B 47
Medie-managment, HiG B 47
Medieteknikk, HiG M 47
Medieteknikk, 3-årig, HiG B 47
Økonomi og IKT, HiTø B 66

Design
Design, Interiørarkitektur/møbeldesign, KHiO B 74
Design, Klær og kostymer, KHiO B 74
Design og søm av klær, HiO Å 56
Design og teknologi, Eik, HVE Å 67
Design og veving av tekstiler, HiO Å 56
Design, Visuell kommunikasjon, KHiO B 74
Industridesign, AHO M 35
Ing.design og produksjonstekn., HiN M 53
Ingeniør, bygg, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, bygg 2-årig, Grimstad, HiA K 38
Ingeniør Produktutvikling m. design, HiÅ B 73
Ingeniør, teknisk design, Sarpsborg, HiØ B 71
Kunst og design, HiO B 56
Kunst og design, årsstudium, HiO Å 56
Kunst og handverk, HVO Å 69

Media, IKT og design, HVO B 69
Mediedesign, HiG B 47
Produktdesign, HiAk B 40
Teknisk design, NTNU M 78
Teknologi - Maskin og prosessteknikk, NLH M 77
Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu K 44

Drama/teater
Drama, DMMH Å 37
Drama, HiNe Å 54
Drama, HVO Å 69
Drama og teater, NTNU B 78

Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 56
Drama og teaterkommunikasjon, årsst., HiO Å 56
Faglærer praktisk-estetiske fag, HiTø Y 66
Førskolelærerutd. fordypning drama, forming & mus., DMMH B 37

Dyrepleiar 
Dyrepleierutdanning, NVH K 80

Elektro
Data- og elektroteknikk, HiN M 53
Elektronikk, NTNU M 78
Ing., el.-autom., Borre, HVE K 67
Ing., elektro, Borre, HVE B 67
Ing., elektronikk, Borre, HVE K 67
Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 53
Ingeniør, automatiseringstekn., HiÅ B 73
Ingeniør, Automatiseringsteknikk, HiTø B 66
Ingeniør, elektro, HiO B 56
Ingeniør, elektro, HiS B 60
Ingeniør, elektro, HiST B 63
Ingeniør, elektro, HiT K 64
Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 58
Ingeniør, elektro, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44
Ingeniør elektro, Kongsberg, 2-årig, HiBu K 44
Ingeniør, elektro, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, elektronikk, HiB B 41
Ingeniør, elektronikk, HiN B 53
Ingeniør, elektronikk, HiT B 64
Ingeniør, elektronikk, Levanger, HiNT B 55
Ingeniør, elektronikk, 2-årig, HiST K 63
Ingeniør, elkrafttek. 2-årig, HiT K 64
Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 41
Ingeniør, elkraftteknikk, HiN B 53
Ingeniør, elkraftteknikk, HiT B 64
Ingeniør, energiteknikk, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, teleteknikk, HiÅ B 73
Ingeniørfag, elektro, HiG B 47
Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiTø M 88

Engelsk
Engelsk, HiA Å 38
Engelsk, HiB Å 41
Engelsk, HiF Å 46
Engelsk, HiH Å 48
Engelsk, HiNe Å 54
Engelsk, HiS Å 60
Engelsk, HiØ Å 71
Engelsk, HSF Å 58
Engelsk, HVO Å 69
Engelsk, UiO Å 85
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Engelsk, Bø, HiT Å 64
Engelsk grunnfag, EIK, HVE Å 67
Engelsk grunnfag, Hamar, HH Å 49
Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 44
Engelsk i lærerutdanning, HiØ Å 71
Engelsk, Levanger, HiNT Å 55
Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Engelsk, Stord, HSH Å 62
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Oversetting og fagspråk - engelsk, HiA B 38
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85
Språk, UiTø B 88
Språk og kultur - engelsk fordypning, HiA B 38
Språk og litteratur, fordypning i engelsk, HiS B 60

Ergoterapeut
Ergoterapeututdanning, HiB B 41
Ergoterapeututdanning, HiO B 56
Ergoterapeututdanning, HiST B 63
Ergoterapeututdanning, HiTø B 66
Ergoterapeututdanning, RHS B 81

Ernæring
Ernæring, UiO B 85
Ernæring, mat og kultur (heimkunnskap), HiA Å 38
Matvitenskap, NLH B 77

Faglærar
Fagl. utd. i formg./kunst/håndv., Notodden, HiT B 64
Fagl. utd. praktisk-estetiske fag,  Notodden, HiT Y 64
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 64
Faglærer praktisk-estetiske fag, HiTø Y 66
Faglærer praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 62
Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 56
Faglærerutd. i kroppsøving, HH B 49
Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, HiA Y 38
Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag, HiNe Y 54
Lektorutdanning i realfag, UiTø M 88

Farmasi
Farmasi, UiB M 82
Farmasi, UiO M 85
Farmasi, UiTø M 88
Reseptarutdanning, HiO B 56

Film
Animasjonsutdanning, HVO B 69
Film, NTNU B 78
Film, medier og kommunikasjon, HiO Å 56
Fjernsynsregi, HiL B 51
Fjernsynsteknikk, HiL B 51
Kulturprosjektledelse, HiL B 51
Visuell kultur/film og fjernsyn, HiL B 51

Filosofi
Antikke studier, UiB B 82
Ex.phil./ex.fac, ATH Å 35
Ex.phil./ex.fac., UiTø Å 88
Filosofi, UiO B 85
Filosofi, UiTø B 88
Idefag, UiB B 82
Middelalderstudier, UiB B 82

Finsk
Språk, UiTø B 88

Fiskeri
Akvakultur, HBO B 43
Akvakultur, HiF K 46
Akvakultur, HSF B 58
Akvakultur, NLH B 77
Akvakultur, UiTø B 88
Eksportmarkedsføring, HBO B 43
Fiskehelse, UiB M 82
Fiskehelse, UiTø M 88
Fiskeri og akvakultur, basisår, HBO Å 43
Fiskerifag, HBO B 43
Fiskerifag, UiTø B 88
Fiskeriøkonomi, HBO B 43
Havbruksbiologi, UiB B 82
Ingeniør, Havbruksteknologi, HiTø B 66
Marin bedriftsledelse, UiTø B 88
Marin biologi og foredling, HiÅ B 73
Oppdrett og ledelse, HiF B 46
Teknologi - Vann og miljøteknikk, NLH M 77

Fransk
Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 85
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Fransk, HiA Å 38
Fransk for næringslivet, NHH Å 76
Fransk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85
Språk, UiTø B 88
Språk og kultur - fransk fordypning, HiA B 38
Språk og litteratur, fordypning i fransk, HiS B 60

Friluftsliv
Barne- og ungdomsidrett, Elverum, HH B 49
Friluftsliv, HiF Å 46
Friluftsliv, kultur og natur, Bø, HiT Å 64
Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 55
Friluftsliv med naturlære, HiØ Å 71
Friluftsliv og naturguiding, HiA Å 38
Førskolelærerutd. fordypning natur & utekativitet, DMMH B 37
Idrett, HiA B 38
Idrett, HSF B 58
Idrett og friluftsliv,  Bø, HiT B 64
Idrett, årsstudium, HSF Å 58
Idrettsvitenskap - Friluftslivvegledning, NIH B 76
Kroppsøving og friluftsliv, HVO B 69
Natur og friluftsliv,  Bø, HiT B 64
Rekreasjon og helsefremmende arbeid,Elv., HH B 49

Fysikk
Elektronikk og datateknologi, UiO B 85
Fysikk, NTNU B 78
Fysikk, UiTø B 88
Fysikk, astronomi, meteorologi, UiO B 85
Fysikk med matematikk, HiA Å 38
Fysikk og matematikk, NTNU M 78
Geofag, UiB B 82
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Matematikk og naturfag, årsstudium, UiB Å 82
Matematikk og naturvitenskap, UiB B 82
Matematisk- naturvitenskapelige fag, NLH B 77
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Materialer og energi for fremtiden, UiO B 85
Radiografutdanning, HiTø B 66
Romfysikk, UiTø M 88
Teknologi - Fysikk, informatikk og matematikk, NLH M 77

Fysioterapeut
Fysioterapeututdanning, HiB B 41
Fysioterapeututdanning, HiO B 56
Fysioterapeututdanning, HiST B 63
Fysioterapeututdanning, HiTø B 66
Fysioterapeututdanning, deltid, HiTø B 66
Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 56

Førskolelærar
Førskolelærer, deltid, Eik, HVE B 67
Førskolelærer, deltid- med Internett,  Notodden, HiT B 64
Førskolelærer, praktiske/ estetiske fag , Notodden, HiT B 64
Førskolelærer, Stord, HSH B 62
Førskolelærerutd. fordypning drama, forming & mus., DMMH B 37
Førskolelærerutd. fordypning natur & utekativitet, DMMH B 37
Førskolelærerutd., Grimstad, HiA B 38
Førskolelærerutd., Kr.sand., HiA B 38
Førskolelærerutdanning, DMMH B 37
Førskolelærerutdanning, HBO B 43
Førskolelærerutdanning, HiB B 41
Førskolelærerutdanning, HiF B 46
Førskolelærerutdanning, HiO B 56
Førskolelærerutdanning, HiS B 60
Førskolelærerutdanning, HiTø B 66
Førskolelærerutdanning, HiØ B 71
Førskolelærerutdanning, NLA B 81
Førskolelærerutdanning , Drammen, HiT B 64
Førskolelærerutdanning,  Porsgrunn, HiT B 64
Førskolelærerutdanning, deltid, HiB B 41
Førskolelærerutdanning, deltid, HiNe B 54
Førskolelærerutdanning, deltid, HiO B 56
Førskolelærerutdanning, deltid, HiØ B 71
Førskolelærerutdanning, deltid Alta, HiF B 46
Førskolelærerutdanning, Eik, HVE B 67
Førskolelærerutdanning, Hamar, HH B 49
Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT B 55
Førskolelærerutdanning, nettbasert, HH B 49
Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 64
Førskulelærarutdanning, HSF B 58
Førskulelærarutdanning, HVO B 69
Førskulelærarutdanning på deltid i regionen, HVO B 69
Samisk førskolelærerutdanning, SA/SH B 82

Geografi
Geofag og naturressurser, UiO B 85
Geografi, UiB B 82
Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 55
Geografi, Steinkjer, HiNT B 55
Geografiske informasjonssystemer/GIS, HiÅ B 73
Geomatikk, HiG B 47
Geomatikk, Bø, HiT B 64
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Natur og miljø, UiO B 85
Natur- og miljøvern med GIS , Bø, HiT B 64

Planlegging og administrasjon m/fordjuping, HVO B 69
Ressursgeologi, HSF B 58
Samfunnsgeografi, UiO B 85
Samfunnsplanlegging, HVO M 69

Utvikling og miljø, UiO Å 85
Utviklingsstudier, UiO B 85

Geologi
Geofag, UiB B 82
Geofag og naturressurser, UiO B 85
Geofag og petroleumsteknologi, NTNU M 78
Geologi, NTNU B 78
Geologi, UiTø B 88
Miljø og naturressurser, NLH B 77
Natur og miljø, UiO B 85
Ressursgeologi, HSF B 58

Handel
Bedriftsøkonomi, HBO B 43
Eksportmarkedsføring, HBO B 43
Handel, service og logistikk, HiH B 48

Historie
Antikke studier, UiB B 82
Antikke studier, UiTø B 88
Antikkens kultur og klassiske tradisjon, UiO B 85
Arbeidslivsstudier, UiB B 82
Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 85
Europastudier (EU), UiO B 85
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Historie, HBO B 43
Historie, HiA B 38
Historie, HiS Å 60
Historie, HVO Å 69
Historie, UiO B 85
Historie, UiTø B 88
Historie,  Bø, HiT Å 64
Historie, Borre, HVE B 67
Historie grunnfag, Borre, HVE Å 67
Historie, kultur og samfunn, HVO B 69
Historie og kultur, fordypning i historie, HiS B 60
Historie og kultur, fordypning i KRL, HiS B 60
Historie- og kulturfag, UiB B 82
Historie- og kulturfag, årsstudium, UiB Å 82
Historie, årsstudium, HBO Å 43
Historie, årsstudium, HiA Å 38
Idéhistorie, Bø, HiT Å 64
Internasjonale studier, UiO B 85
Kristendom, religion og livssyn, HiØ Å 71
Kunsthistorie, UiO B 85
Middelalderstudier, UiB B 82
Midtøstenkunnskap, UiB B 82
Russlandsstudier, UiTø B 88
Samfunnsfag, HSF Å 58
Samtidshistorie, HiL Å 51
Vesteuropeiske middelalderstudier, UiO B 85

Hotellfag
Hotelladministrasjon, HiF B 46
Hotelledelse, HiS B 60
Turisme og reiseliv, HSF B 58
Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmf., deltid, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmiddelfag, HiAk B 40

Husstell
Ernæring, mat og kultur (heimkunnskap), HiA Å 38
Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 40
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Idrett
Barne- og ungdomsidrett, Elverum, HH B 49
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 64
Friluftsliv, HiF Å 46
Friluftsliv og idrettsfag, HiF B 46
Idrett, HiA B 38
Idrett, HiNe B 54
Idrett, HSF B 58
Idrett, administrasjon og ledelse, Bø, HiT B 64
Idrett, Bø, HiT Å 64
Idrett grunnfag, HH Å 49
Idrett grunnfag, Eik, HVE Å 67
Idrett og friluftsliv,  Bø, HiT B 64
Idrett, trening og administrasjon, Bø, HiT B 64
Idrett, årsstudium, HiNe Å 54
Idrett, årsstudium, HSF Å 58
Idrett/kroppsøving, HBO Å 43
Idrett/kroppsøving, HiA Å 38
Idretts- og bevegelsesvitenskap, NTNU B 78
Idrettsvitenskap, NIH Å 76
Idrettsvitenskap - Friluftslivvegledning, NIH B 76
Idrettsvitenskap - Idrett, Individ og Samfunn, NIH B 76
Idrettsvitenskap - Idrettsbiologi, NIH B 76
Idrettsvitenskap - Sport Management, NIH B 76
Idrettsvitenskap - Trener, NIH B 76
Kroppsøving, HiB Å 41
Kroppsøving, HiØ Å 71
Kroppsøving, HVO Å 69
Kroppsøving, Levanger, HiNT B 55
Kroppsøving, Levanger, årsstudium, HiNT Å 55
Kroppsøving og friluftsliv, HVO B 69
Kroppsøving, Stord, HSH Å 62
Kroppsøving/Idrett, HiF Å 46
Kroppsøving/idrett, HiO Å 56
Kroppsøving/idrett, HiS Å 60
Rekreasjon og helsefremmende arbeid,Elv., HH B 49

Informasjon
Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO Å 56
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 56
Digitale medier, UiO B 85
Dokumentasjonsvitenskap, UiTø B 88
Info.- og kommunikasjonsteknologi, UiB M 82
Informasjon og samfunnskontakt, Rena, HH K 49
Informasjonsbehandling, HiST K 63
Informasjonsbehandling, HSF B 58
Informasjonsbehandling, årsstudium, HSF Å 58
Informasjonsbehandling, 2-årig, HSF K 58
Informasjonsteknologi og økonomi, HiF B 46
Informasjonsutdanning, HVO B 69
Informasjonsvitenskap, UiB B 82
Info/samf.kontakt.m/org.kommunikasj.Rena, HH B 49
Ing.Industriell øk. og info.ledelse, Grimstad, HiA M 38
Journalistikk, HiO B 56
Journalistikk, UiO B 85
Kommunikasjonsteknologi og nye medium, UiB B 82
Medieestetikk, UiO B 85
Medievitenskap, UiB B 82
Medievitenskap, UiO B 85
Multimedieteknologi og -design, Grimstad, HiA B 38
Språk og informasjon, UiB B 82
Økonomi og informasjonsbehandling, HSF B 58

Informatikk
Administrativ databehandling, Rena, HH Å 49
Bioteknologi, NLH B 77
Datalingvistikk og språkteknologi, UiB B 82
Demokrati og rettigheter i infosamfunnet, UiO B 85
Digitale medier, UiO B 85
Drift og vedl. av edb-systemer, HiST K 63
Elektronikk og datateknologi, UiO B 85
Geografiske informasjonssystemer/GIS, HiÅ B 73
Geomatikk, NLH B 77
Geomatikk, Bø, HiT B 64
Handel, service og logistikk, HiH B 48
Info.- og kommunikasjonsteknologi, UiB M 82
Informasjons - og kommunikasjonstekn., HVO Å 69
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, HiAk B 40
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig, HiAk K 40
Informasjonsbehandling, HiST K 63
Informasjonsbehandling, HSF B 58
Informasjonsbehandling, årsstudium, HSF Å 58
Informasjonsbehandling, 2-årig, HSF K 58
Informasjonsteknologi, HBO B 43
Informasjonsteknologi, HiF B 46
Informasjonsteknologi, HiNT Å 55
Informasjonsteknologi, HiO B 56
Informasjonsteknologi, HiS M 60
Informasjonsteknologi, Hønefoss, HiBu B 44
Informasjonsteknologi, Hønefoss, årsst., HiBu Å 44
Informasjonsteknologi og økonomi, HBO B 43
Informasjonsteknologi og økonomi, HiF B 46
Informasjonsteknologi, Steinkjer, HiNT B 55
Informasjonsteknologi, årsstudium, HiF Å 46
Informasjonsvitenskap, UiB B 82
Informatikk, HiG B 47
Informatikk, HiØ B 71
Informatikk, HSM B 52
Informatikk, NTNU B 78
Informatikk, UiB B 82
Informatikk, UiO B 85
Informatikk, UiTø B 88
Informatikk, UiTø M 88
Informatikk,  Bø, HiT B 64
Informatikk, Borre, HVE B 67
Informatikk, Bø,  2-årig, HiT K 64
Informatikk med multimedia, Rena, HH B 49
Informatikk med systemarbeid, Rena, HH B 49
Informatikk, mikroelektronikk, UiO M 85
Informatikk, Mo i Rana, HiNe B 54
Informatikk, Mo i Rana, årsstudium, HiNe Å 54
Informatikk og administrasjon, Bø, HiT B 64
Informatikk og matem. metoder, HiA B 38
Informatikk, Rena, HH K 49
Informatikk, systemutv. og datakomm., UiO M 85
Informatikk, teknisk programvare, UiO M 85
Informatikk, årsstudium, HSM Å 52
Informatikk årsstudium, HiØ Å 71
Informatikk, årsstudium,  Bø, HiT Å 64
Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 82
Ingeniør, Data, HiTø B 66
Ingeniør, data, HiO B 56
Ingeniør, data, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, data, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, IKT, Grimstad, HiA M 38
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Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 64
Ingeniørfag, data, HiG B 47
Internettadministrasjon, Steinkjer, HiNT B 55
Internettadministrasjon, Steinkjer, årsstudium, HiNT Å 55
IT - Språk, logikk, psykologi, UiO B 85
IT og info.systemer, HiA B 38
IT-kandidat, Mo i Rana, 2 årig, HiNe K 54
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 85
Matematikk med informatikk, UiO Å 85
Matematikk med informatikk, UiTø B 88
Mediedesign, HiG B 47
Medie-managment, HiG B 47
Medieteknikk, HiG M 47
Medieteknikk, 3-årig, HiG B 47
Naturfag og IKT,  Notodden, HiT B 64
Opplevelsesprod.og interaktive medier H/R, HH B 49
Politikk og administrasjon, HBO B 43
Teknologi - Fysikk, informatikk og matematikk, NLH M 77
Teknologi - Geomatikk (kartfag), NLH M 77
Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 85
Økonomi og administrasjon med IKT, Rena, HH B 49
Økonomi og informasjonsbehandling, HSF B 58
Økonomi og informatikk, HiS B 60
Økonomi og IT, Steinkjer, HiNT B 55

Ingeniør
Industriell økonomi, HiS M 60
Informasjonsteknologi, HiS M 60
Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 53
Ingeniør, automatisering, HiB B 41
Ingeniør, bygg, HiB B 41
Ingeniør, bygg, HiN B 53
Ingeniør, bygg, HiO B 56
Ingeniør, bygg, HiS B 60
Ingeniør, bygg, HiST B 63
Ingeniør, bygg, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, bygg 2-årig, Grimstad, HiA K 38
Ingeniør, data, HiB B 41
Ingeniør, data, HiO B 56
Ingeniør, data, HiS B 60
Ingeniør, data, HiST B 63
Ingeniør data, Kongsberg, HiBu B 44
Ingeniør, data, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, datateknikk, HiN B 53
Ingeniør, elektro, HiO B 56
Ingeniør, elektro, HiS B 60
Ingeniør, elektro, HiST B 63
Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44
Ingeniør elektro, Kongsberg, 2-årig, HiBu K 44
Ingeniør, elektro, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, elektronikk, HiB B 41
Ingeniør, elektronikk, HiN B 53
Ingeniør, elektronikk, 2-årig, HiST K 63
Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 41
Ingeniør, elkraftteknikk, HiN B 53
Ingeniør, energi og miljø, HiO B 56
Ingeniør, energiteknologi, HiT B 64
Ingeniør, kjemi, HiB B 41
Ingeniør, kjemi, HiO B 56
Ingeniør, kjemi, HiS B 60
Ingeniør, kjemi, HiST B 63
Ingeniør, kjemi, Sarpsborg, HiØ B 71

Ingeniør, marinteknikk, HiB B 41
Ingeniør, maskin, HiB B 41
Ingeniør, maskin, HiN B 53
Ingeniør, maskin, HiO B 56
Ingeniør, maskin, HiS B 60
Ingeniør, maskin, HiST B 63
Ingeniør, maskin, HSH B 62
Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, HiA K 38
Ingeniør maskin, Kongsberg, HiBu B 44
Ingeniør maskin, Kongsberg, 2-årig, HiBu K 44
Ingeniør, maskin, 2-årig, HiO K 56
Ingeniør, maskin, 2-årig, HiST K 63
Ingeniør, metallurgi/mat.tekn., HiST B 63
Ingeniør, miljø og havbrukstek, HiB B 41
Ingeniør, petroleumsteknologi, HiS B 60
Ingeniør, produksjonsteknikk, HiB B 41
Ingeniør, romteknologi, HiN B 53
Ingeniør, sikkerhet, HSH B 62
Ingeniør, teknisk design, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, teknisk realfag, HiS B 60
Ingeniør, transp.tekn./logistikk, HiST B 63
Ingeniør 2-årig, bygg, HiS K 60
Ingeniørfag, bygg, HiG B 47
Ingeniørfag, data, HiG B 47
Ingeniørfag, elektro, HiG B 47
Ingeniørfag, maskin, HiG B 47
Ingeniørutdanning, maskin, HiÅ K 73
Ing.Industriell øk. og info.ledelse, Grimstad, HiA M 38
Offshoreteknologi, HiS M 60
Petroleumsteknologi, HiS M 60
Samfunnssikkerhet, HiS M 60

Innovasjon
Innovasjon,entrepenørsk.,foretaksutv.Rena, HH Å 49
Politikk og samfunnsendring, HSM B 52
Tekn. innovasjon og entreprenørskap, Sarpsborg, HiØ B 71

Italiensk
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85

Journalist
Fotojournalistikk, HiO B 56
Journalistikk, HiO B 56
Journalistikk; avis- og nettlinje, MHG B 74
Journalistikk; radio- og fjernsynslinje, MHG B 74
Journalistutdanning, HiS B 60
Journalistutdanning, HVO B 69

Juridiske fag
Arealplanlegging og eiendomsfag, NLH M 77
Demokrati og rettigheter i infosamfunnet, UiO B 85
Digitale medier, UiO B 85
Internasjonale studier, UiO B 85
Juridiske fag, Hønefoss, HiBu Å 44
Jus, UiO M 85
Jus, UiTø M 88
Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 85
Offentlig forvaltning, UiB B 82
Offentlig styring, HiO B 56
Politikk og forvaltning, HiO Å 56
Politikk og samfunnsendring, HSM B 52
Rettsstudiet, UiB M 82
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Kateket
Kristendoms-, religions- og livssynsk., MF B 36
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, MHS B 75
Kristendomskunnskap, NLA Å 81
Teologi, MF M 36
Teologi, MHS M 75
Teologi og kyrkjefag, HVO B 69
Teologi, 3-årig, MHS B 75

Kjemi
Analytisk kjemi, HiA B 38
Biologi, UiTø B 88
Biologi m/kjemi, HiÅ Å 73
Biologi og kjemi, HBO Å 43
Biologi og kjemi, HiA Å 38
Bioteknologi, NLH B 77
Farmasi, UiB M 82
Farmasi, UiTø M 88
Ingeniør, bioinformatikk, Levanger, HiNT B 55
Ingeniør, bioteknologi, Levanger, HiNT B 55
Ingeniør, kjemi, HiB B 41
Ingeniør, kjemi, HiO B 56
Ingeniør, kjemi, HiS B 60
Ingeniør, kjemi, HiST B 63
Ingeniør, kjemi, HiT B 64
Ingeniør, kjemi, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniør, kjemi, 2-årig, HiT K 64
Kjemi, HiA Å 38
Kjemi, NTNU B 78
Kjemi, NTNU M 78
Kjemi, UiB B 82
Kjemi, UiO B 85
Kjemi, UiTø B 88
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Materialer og energi for fremtiden, UiO B 85
Miljø og naturressurser, NLH B 77
Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 85
Natur og miljø, UiO B 85
Naturvitskaplege basisemne, HSF Å 58

Kostøkonom
Kostøkonomutdanning, HiAk B 40
Kostøkonomutdanning, 2-årig, HiAk K 40

Kriminologi
Kriminologi, UiO B 85

Kultur
Antikke studier, UiTø B 88
Det flerkulturelle Norge i fortid og nåtid, UiTø B 88
Ex.phil., HiL Å 51
Film, medier og kommunikasjon, HiO Å 56
Historie, HiA B 38
Historie, kultur og samfunn, HVO B 69
Historie og kultur, fordypning i historie, HiS B 60
Historie og kultur, fordypning i KRL, HiS B 60
Historie- og kulturfag, UiB B 82
Historie- og kulturfag, årsstudium, UiB Å 82
Historie, årsstudium, HiA Å 38
Idefag, UiB B 82
Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika, NLA Å 81
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika, NLA Å 81
Internasjonale studier, UiO B 85
Kultur- og idéstudier, UiO B 85

Kultur og kommunikasjon, UiO B 85
Kulturarbeid,  Bø, HiT B 64
Kulturarbeid, Bø,  2-årig, HiT K 64
Kulturformidling, UiB B 82
Kulturkunnskap, HBO B 43
Kulturkunnskap, årsstudium, HBO Å 43
Kulturminneforvaltning, NTNU B 78
Kunst- og kulturforvaltning, HiS B 60
Nynorsk skriftkultur, HVO M 69
Opplevelsesprod.og interaktive medier H/R, HH B 49
Religion og kultur, HVO B 69
Russlandsstudier, UiTø B 88
Samfunn, språk og kultur, HiØ B 71
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiTø B 88
Språk og kultur - engelsk fordypning, HiA B 38
Språk og kultur - fransk fordypning, HiA B 38
Språk og kultur - nordisk fordypning, HiA B 38
Språk og kultur - tysk fordypning, HiA B 38
Språk- og kulturfag, Hamar, HH B 49
Tverrkulturell kommunikasjon, MHG Å 74
Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag, deltid, HiAk B 40

Kunstfag
Animasjonsutdanning, HVO B 69
Billedvev, form og farge, HiO Å 56
Design og søm av klær, HiO Å 56
Design og veving av tekstiler, HiO Å 56
Drama, DMMH Å 37
Drama, HiA Å 38
Drama, HVO Å 69
Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 56
Drama og teaterkommunikasjon, årsst., HiO Å 56
Drama 1, HiB Å 41
Estetiske studier, UiO B 85
Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 56
Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, HiA Y 38
Folkekunst,  Rauland, årsstudium, HiT Å 64
Folkekunst, Rauland, HiT B 64
Kultur- og idéstudier, UiO B 85
Kunst, medier og kommunikasjon, NTNU B 78
Kunst og design, HiO B 56
Kunst og design, årsstudium, HiO Å 56
Kunst og handverk, HVO Å 69
Kunst og håndverk, HBO Å 43
Kunst og håndverk, HiA B 38
Kunst og håndverk, HiB Å 41
Kunst og håndverk, HiØ Å 71
Kunst og håndverk,  Notodden, HiT Å 64
Kunst og håndverk, Levanger, HiNT Å 55
Kunst og håndverk, årsstudium, HiA Å 38
Kunst- og kulturforvaltning, HiS B 60
Kunstfag, Farge, KHiO B 74
Kunstfag, Grafikk, KHiO B 74
Kunstfag, Keramikk, KHiO B 74
Kunstfag, Metall, KHiO B 74
Kunstfag, Tekstil, KHiO B 74
Kunsthistorie, HiS Å 60
Kunstvitenskap, UiTø B 88
Multimedieteknologi og -design, Grimstad, HiA B 38
Tegning, bilde, Notodden, HiT Å 64
Visuelle kunstfag, Notodden, HiT B 64
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Kunsthistorie
Antikke studier, UiB B 82
Antikkens kultur og klassiske tradisjon, UiO B 85
Estetiske fag, UiB B 82
Estetiske fag, årsstudium, UiB Å 82
Estetiske studier, UiO B 85
Kultur- og idéstudier, UiO B 85
Kulturformidling, UiB B 82
Kunst- og kulturforvaltning, HiS B 60
Kunsthistorie, HiS Å 60
Kunsthistorie, UiO B 85
Kunstvitenskap, UiTø B 88
Moderne kunst og estetikk, UiB B 82

Kybernetikk
Ingeniør, Automatiseringsteknikk, HiTø B 66
Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44
Ingeniør i kybernetikk og industriell IT, HiT M 64
Teknisk kybernetikk, NTNU M 78

Landbruk
Arktisk naturbruk og landbruk, UiTø M 88
Husdyrfag, NLH B 77
Husdyrfag, Steinkjer, HiNT B 55
Husdyrfag, Steinkjer, årsstudium, HiNT Å 55
Jordskifte, HiB K 41
Landbrukstekn. m/bed.øk, Blæstad(Hamar), HH B 49
Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar), HH B 49
Landbruksøk. og næringsutvikl., Steinkjer, HiNT B 55
Landbruksøkonomi, Bø, HiT K 64
Landbruksøkonomi, Steinkjer, HiNT Å 55
Landskapsplanlegging, HSF B 58
Plantevitenskap, NLH B 77
Økologisk landbr.m/bed.øk,Blæstad(Hamar), HH B 49
Økologisk landbruk, Blæstad (Hamar), HH B 49

Lektorutdanning
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Lektor/adjunktutd.,kultur,språk,samf.fag, UiO M 85
Lektorutdanning i naturfag og matematikk, UiTø M 88
Lektorutdanning i realfag, UiTø M 88
Lektorutdanning i språk og samfunnsfag, UiTø M 88
Naturvitenskap og teknologi, NTNU M 78
Realfag, NTNU M 78
Rådgiving, NTNU M 78
Spesialpedagogikk, NTNU M 78
Språk, NTNU M 78

Likestilling
Kjønn, feminisme og likestilling, UiO B 85

Lingvistikk
Datalingvistikk og språkteknologi, UiB B 82
Språk, UiO B 85
Språk, UiTø B 88
Språk, årsstudium, UiB Å 82

Litteratur
Allmenn litteraturvitenskap, UiO Å 85
Dokumentasjonsvitenskap, UiTø B 88
Estetiske fag, UiB B 82
Estetiske fag, årsstudium, UiB Å 82
Estetiske studier, UiO B 85
Litteratur, HiA B 38
Litteratur, UiO B 85
Litteratur, UiTø B 88
Litteratur og kultur, HVO B 69
Litteratur, årsstudium, HiA Å 38
Litteraturformidling, UiO B 85
Litteraturstudier, UiB B 82
Moderne kunst og estetikk, UiB B 82
Nordisk språk/litteratur, HBO Å 43
Nynorsk skriftkultur, HVO M 69
Språk og litteratur, NTNU B 78
Språk og litteratur, UiTø B 88
Språk og litteratur, fordypning i engelsk, HiS B 60
Språk og litteratur, fordypning i fransk, HiS B 60
Språk og litteratur, fordypning i nordisk, HiS B 60
Språk og litteratur, fordypning i tysk, HiS B 60

Livssyn
Ex. Phil., HBO Å 43
Ex.phil./ex.fac, ATH Å 35
Historie og kultur, fordypning i KRL, HiS B 60
Historie- og kulturfag, årsstudium, UiB Å 82
Kristendom, UiO Å 85
Kristendom,  religion og livssyn, årsstudium, HiA Å 38
Kristendom, religion og livssyn, ATH Å 35
Kristendom, religion og livssyn, HiA B 38
Kristendom, religion og livssyn, HiØ Å 71
Kristendoms-, religions- og livssynsk., MF B 36
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, HiS Å 60
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, MHS B 75
Kristendomskunnskap, HVO Å 69
Kristendomskunnskap, NLA Å 81
Religion og interkulturell kommunikasjon, MHS B 75
Religion og kultur, HVO B 69
Religionsstudier, UiO B 85
Teologi, MF M 36
Teologi, MHS M 75
Teologi med KRL, ATH B 35
Teologi og kristendom, UiO B 85
Teologi og kyrkjefag, HVO B 69
Teologi, 3-årig, MHS B 75

Marinteknikk
Ingeniør, Havbruksteknologi, HiTø B 66
Ingeniør, marinteknikk, HiB B 41
Ingeniør, maskin, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, HiA K 38
Ingeniør, Nautikk, HiTø B 66
Ingeniørutdanning, marintekn., HiÅ K 73
Marin teknikk, NTNU M 78

Maritime fag og nautikk
Ingeniør, Nautikk, HiTø B 66
Maritim utd. marinteknisk drift, Borre, HVE B 67
Maritim utd., nautikk, Borre, HVE B 67
Maritim utdanning, nautikk, HiÅ B 73
Maritim utdanning, nautikk, HSH B 62
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Marknadsføring
Eksportmarkedsføring, HBO B 43
Eksportmarkedsføring, HiÅ B 73
Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Fransk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Handel, service og logistikk, HiH B 48
Internasjonal markedsføring, Bø, HiT B 64
Turisme og reiseliv, HSF B 58
Tysk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Øk./adm. m/markedsf. og internasj., Rena, HH B 49
Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 44
Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 44

Maskinteknikk
Ing., fly-og hurtigbåtteknikk, Grimstad, HiA B 38
Ing., maskin, Borre, HVE B 67
Ing., maskin, 2- årig, Borre, HVE K 67
Ingeniør,  maskin, 2-årig, HiT K 64
Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 53
Ingeniør, maskin, HiB B 41
Ingeniør, maskin, HiN B 53
Ingeniør, maskin, HiO B 56
Ingeniør, maskin, HiS B 60
Ingeniør, maskin, HiST B 63
Ingeniør, maskin, HiT B 64
Ingeniør, maskin, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig, HiA K 38
Ingeniør maskin, Kongsberg, HiBu B 44
Ingeniør maskin, Kongsberg, 2-årig, HiBu K 44
Ingeniør, maskin, 2-årig, HiO K 56
Ingeniør, maskin, 2-årig, HiST K 63
Ingeniør Produktutvikling m. design, HiÅ B 73
Ingeniørfag, maskin, HiG B 47
Produktutvikling og produksjon, NTNU M 78
Teknologi - Maskin og prosessteknikk, NLH M 77

Matematikk
Biomatematikk, NTNU B 78
Fysikk med matematikk, HiA Å 38
Fysikk og matematikk, NTNU M 78
Industriell matematikk, UiTø M 88
Informatikk, HSM B 52
Informatikk, UiB B 82
Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 82
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Lektorutdanning i naturfag og matematikk, UiTø M 88
Matematikk, HiA B 38
Matematikk, HiS Å 60
Matematikk, HiØ Å 71
Matematikk, HVO Å 69
Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 85
Matematikk, Levanger, HiNT Å 55
Matematikk med informatikk, UiO Å 85
Matematikk med informatikk, UiTø B 88
Matematikk og naturfag, årsstudium, UiB Å 82
Matematikk og naturvitenskap, UiB B 82
Matematikk og statistikk, NTNU B 78
Matematikk og statistikk, UiTø B 88
Matematikk, årsstudium, HiA Å 38
Matematikkdidaktikk, HiA M 38
Matematisk- naturvitenskapelige fag, NLH B 77
Teknologi - Fysikk, informatikk og matematikk, NLH M 77

Materialteknikk
Ingeniør, metallurgi/mat.tekn., HiST B 63
Materialer og energi for fremtiden, UiO B 85
Materialteknologi, NTNU M 78

Mediefag
Animasjonsutdanning, HVO B 69
Digitale medier, UiO B 85
Estetiske studier, UiO B 85
Film, medier og kommunikasjon, HiO Å 56
Fjernsyns- og multimedieproduksjon, HiS B 60
Fjernsynsregi, HiL B 51
Fjernsynsteknikk, HiL B 51
Fotojournalistikk, HiO B 56
Geografiske informasjonssystemer/GIS, HiÅ B 73
Informasjonsutdanning, HVO B 69
Ingeniør, IKT, Grimstad, HiA M 38
Journalistikk, HiO B 56
Journalistikk, UiO B 85
Journalistikk; avis- og nettlinje, MHG B 74
Journalistikk; radio- og fjernsynslinje, MHG B 74
Journalistutdanning, HVO B 69
Kommunikasjon, HiA B 38
Kommunikasjonsteknologi og nye medium, UiB B 82
Kultur og kommunikasjon, UiO B 85
Kulturformidling, UiB B 82
Kulturprosjektledelse, HiL B 51
Kunst, medier og kommunikasjon, NTNU B 78
Media, IKT og design, HVO B 69
Medieestetikk, UiO B 85
Mediefag, HiF Å 46
Mediefag, Rena, HH Å 49
Mediekommunikasjon; avis- og nettlinje, MHG Å 74
Mediekommunikasjon; radio- og fjernsynslinje, MHG Å 74
Mediekunnskap, HiA Å 38
Mediekunnskap, HVO Å 69
Mediekunnskap, Eik, HVE Å 67
Medieproduksjon, NTNU B 78
Medievitenskap, UiB B 82
Medievitenskap, UiO B 85
Multimedieteknologi og -design, Grimstad, HiA B 38
Opplevelsesprod.og interaktive medier H/R, HH B 49
Språk, kommunikasjon og media, HVO B 69
Språk og informasjon, UiB B 82
Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu K 44
Visuell kultur, UiB B 82
Visuell kultur/film og fjernsyn, HiL B 51

Medisin
Medisin, NTNU 78
Medisin, UiB 82
Medisin, UiTø 88
Medisin, Amsterdam, NTNU 78
Medisin, Dundee, Skottland, NTNU 78
Medisin, Irland, NTNU 78
Medisin, Leicester, NTNU 78
Medisin, Newcastle, Australia, NTNU 78
Medisin, start høst, UiO 85
Medisin, start vår, UiO 85

Meteorologi
Fysikk, astronomi, meteorologi, UiO B 85
Natur og miljø, UiO B 85
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Midtausten språk/kunnskap
Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 85
Midtøstenkunnskap, UiB B 82
Språk, UiB B 82

Mikroteknologi
Informatikk, mikroelektronikk, UiO M 85
Ing., mikroteknologi, Borre, HVE B 67

Miljøteknikk
Energi og miljø, NTNU M 78
Ingeniør, energi og miljø, HiO B 56
Ingeniør, Havbruksteknologi, HiTø B 66
Ingeniør, miljø og havbrukstek, HiB B 41
Ingeniør, teknologi i energi og miljøteknologi, HiT M 64
Teknologi - Vann og miljøteknikk, NLH M 77

Musikk
Allmennlærerutd. med musikk, Hamar, HH Y 49
Estetiske studier, UiO B 85
Folkemusikk, Rauland, HiT B 64
Folkemusikk, Rauland, årsstudium, HiT Å 64
Førskolelærerutd. fordypning drama, forming & mus., DMMH B 37
Kultur- og idéstudier, UiO B 85
Musikk, HBO Å 43
Musikk, HiA B 38
Musikk, HiØ Å 71
Musikk, HVO B 69
Musikk, Levanger, HiNT B 55
Musikk, Levanger, årsstudium, HiNT Å 55
Musikk, Stord, HSH Å 62
Musikk, årsstudium, HiA Å 38
Musikk, årsstudium, HVO Å 69
Musikkpedagogikk 1, HiB Å 41
Musikkteknologi, NTNU B 78
Musikkvitenskap, HiNe B 54
Musikkvitenskap, NTNU B 78
Musikkvitenskap, UiO B 85
Musikkvitenskap, deltid, UiO Å 85
Musikkvitenskap, årsstudium, HiNe Å 54

Natur- og miljø
Arktisk naturbruk og landbruk, UiTø M 88
Biologi, UiO B 85
Biologi, UiTø B 88
Friluftsliv med naturlære, HiØ Å 71
Friluftsliv og naturguiding, HiA Å 38
Førskolelærerutd. fordypning natur & utekativitet, DMMH B 37
Helse- og miljøvern, Bø, HiT B 64
Idrett, HiA B 38
Idrettsvitenskap - Friluftslivvegledning, NIH B 76
Kystsoneforvaltning, UiB B 82
Landskapsplanlegging, HSF B 58
Lektorutdanning i naturfag og matematikk, UiTø M 88
Miljø og naturressurser, NLH B 77
Miljø- og ressursfag, UiB B 82
Miljøbioteknologi, Blæstad (Hamar), HH B 49
Miljøforvaltning, Blæstad (Hamar), HH B 49
Natur-, helse- og miljøvernfag, basis, Bø, HiT K 64
Natur og friluftsliv,  Bø, HiT B 64
Natur og miljø, UiO B 85
Natur- og miljøfag, HiNe Å 54
Natur- og miljøfag, HSF K 58
Natur- og miljøfag, HVO Å 69

Natur- og miljøvern med GIS , Bø, HiT B 64
Natur- og miljøvernfag,  Bø, HiT Å 64
Naturfag, Blæstad (Hamar), HH Å 49
Naturforvaltning, Bø, HiT B 64
Naturforvaltning, Steinkjer, HiNT B 55
Naturforvaltning, Steinkjer, årsstudium, HiNT Å 55
Naturvitenskap og teknologi, NTNU M 78
Naturvitskaplege basisemne, HSF Å 58
Plantevitenskap, NLH B 77
Ressursgeologi, HSF B 58
Skog, miljø og industri, NLH B 77
Skogbruk, Steinkjer, årsstudium, HiNT Å 55
Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HH B 49
Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang) årsstudium, HH Å 49
Økologi og naturforvaltning, NLH B 77
Økologisk landbruk, Blæstad (Hamar), HH B 49

Norsk/nordisk
Nordisk, HiA M 38
Nordisk, HiS Å 60
Nordisk, UiO Å 85
Nordisk språk/litteratur, HBO Å 43
Nordisk, årsstudium, HiA Å 38
Norsk, HiØ Å 71
Norsk, HVO Å 69
Norsk, Bø, HiT Å 64
Norsk grunnfag, Hamar, HH Å 49
Norsk, Hønefoss, HiBu Å 44
Norsk som andrespråk, UiO Å 85
Språk, UiO B 85
Språk, UiTø B 88
Språk og kultur - nordisk fordypning, HiA B 38
Språk og litteratur, fordypning i nordisk, HiS B 60

Næringsmiddelfag
Fiskehelse, UiB M 82
Fiskerifag, HBO B 43
Marin biologi og foredling, HiÅ B 73
Matvitenskap, NLH B 77
Næringsmiddelteknologi, HiST B 63
Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmf., deltid, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmiddelfag, HiAk B 40

Odontologi
Odontologi, UiB M 82
Odontologi, start høst, UiO M 85
Odontologi, start vår, UiO M 85

Optikk
Optometriutdanning, Kongsberg, HiBu B 44

Organisasjon
Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 82
Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 82
Bedriftsøkonomi og logistikk, HiTø B 66
Helseadministrasjon, UiTø B 88
Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 78
Info/samf.kontakt.m/org.kommunikasj.Rena, HH B 49
Offentlig organisering og styring, HiL Å 51
Organisasjon og administrasjon, HBO K 43
Politikk og samfunnsendring, HSM B 52
Statsvitenskap, UiTø B 88
Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 85
Velferdsfag, HiO B 56
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Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 44
Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 44

Pedagogikk
Allmennlærarutdanning, HVO Y 69
Allmennlærerutdanning, HiO Y 56
Allmennlærerutdanning med IKT, Hønefoss, HiBu Y 44
Barnevernspedagogutdanning, HiO B 56
Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 56
Design og teknologi, Eik, HVE Å 67
Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 56
Førskolelærerutdanning, DMMH B 37
Førskolelærerutdanning, HiO B 56
Førskolelærerutdanning, deltid, HiO B 56
Førskulelærarutdanning, HVO B 69
Førskulelærarutdanning på deltid i regionen, HVO B 69
Pedagogikk, HiA Å 38
Pedagogikk, HiL Å 51
Pedagogikk, NLA Å 81
Pedagogikk, UiO B 85
Pedagogikk, UiTø B 88
Pedagogikk grunnfag, Eik, HVE Å 67
Rådgiving, NTNU M 78
Spesialpedagogikk, NTNU M 78
Teaterarbeid barn og unge, Eik, HVE Å 67
Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 85
Ungdomskunnskap, Eik, HVE Å 67

Petroleumsfag
Geofag og naturressurser, UiO B 85
Geofag og petroleumsteknologi, NTNU M 78
Ingeniør, petroleumsteknologi, HiS B 60
Ingeniør, Prosess/gassteknologi, HiTø B 66
Offshoreteknologi, HiS M 60
Olje og gass, UiB B 82
Petroleumslogistikk, Kristiansund, HSM B 52
Petroleumsteknologi, HiS M 60

Planleggjing
Arealplanlegging og eiendomsfag, NLH M 77
Bedriftsøkonomi og logistikk, HiTø B 66
Landskapsarkitektur, NLH M 77
Offentleg administrasjon, HVO K 69
Planlegging og administrasjon m/fordjuping, HVO B 69
Samfunnsplanlegging, HVO M 69
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiTø B 88
Teknologi - Byggteknikk og arkitektur, NLH M 77
Teknologi - Vann og miljøteknikk, NLH M 77
Utviklingsstudier, HiA B 38

Produksjonsteknikk
Ing.design og produksjonstekn., HiN M 53
Ingeniør, produksjonsteknikk, HiB B 41
Ingeniør Produktutvikling m. design, HiÅ B 73
Produktdesign, HiAk B 40

Prosessteknikk
Fiskerifag, HBO B 43
Ingeniør i prosessteknikk, HiT M 64
Ingeniør, maskin, HSH B 62
Ingeniør, Prosess/gassteknologi, HiTø B 66
Olje og gass, UiB B 82
Teknologi - Maskin og prosessteknikk, NLH M 77

Psykologi
Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 82
Arbeidslivsstudier, UiB B 82
Etnisitet og flerkulturelle samfunn, UiO Å 85
Idrettsvitenskap - Idrett, Individ og Samfunn, NIH B 76
IT - Språk, logikk, psykologi, UiO B 85
Kultur og kommunikasjon, UiO B 85
Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 85
Psykologi, HiL Å 51
Psykologi, UiO B 85
Psykologi, UiTø B 88
Psykologi: Introduksjonsstudium, UiB Å 82
Psykologi, årsenhet, UiO Å 85
Årsstudium i psykologi, NTNU Å 78

Radiograf
Radiograf, HiG B 47
Radiografutdanning, HiB B 41
Radiografutdanning, HiO B 56
Radiografutdanning, HiST B 63
Radiografutdanning, HiTø B 66

Realfag
Akvakultur, NLH B 77
Biologi, UiB B 82
Biologi, UiO B 85
Biologi og kjemi, HiA Å 38
Elektronikk og datateknologi, UiO B 85
Fiskerifag, UiTø B 88
Fysikk, astronomi, meteorologi, UiO B 85
Fysikk med matematikk, HiA Å 38
Geofag, UiB B 82
Geofag og naturressurser, UiO B 85
Geomatikk, NLH B 77
Havbruksbiologi, UiB B 82
Industriell matematikk, UiTø M 88
Informatikk, UiB B 82
Ingeniør, Prosess/gassteknologi, HiTø B 66
Ingeniør, teknisk realfag, HiS B 60
Kjemi, UiB B 82
Kjemi, UiO B 85
Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiTø M 88
Lektor/adjunktutd., realfag, UiO M 85
Lektorutdanning i realfag, UiTø M 88
Matematikk, HiS Å 60
Matematikk, HVO Å 69
Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 85
Matematikk med informatikk, UiO Å 85
Matematikk og naturfag, årsstudium, UiB Å 82
Matematikk og naturvitenskap, UiB B 82
Matematikk, årsstudium, HiA Å 38
Materialer og energi for fremtiden, UiO B 85
Miljø- og ressursfag, UiB B 82
Molekylær bioteknologi, UiTø M 88
Molekylærbiologi, UiB B 82
Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 85
Natur og miljø, UiO B 85
Natur- og miljøfag, HVO Å 69
Naturfag, Blæstad (Hamar), HH Å 49
Naturfag og IKT,  Notodden, HiT B 64
Olje og gass, UiB B 82
Realfag, NLH Å 77
Realfag, NTNU M 78
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Romfysikk, UiTø M 88
Teknologi - Geomatikk (kartfag), NLH M 77
Økologi og naturforvaltning, NLH B 77

Reiseliv
Reiseliv, HiL B 51
Reiseliv, Bø, HiT B 64
Reiseliv og turisme, HiF B 46
Reiseliv og turisme, HiH B 48
Reiselivsledelse, HiS B 60
Turisme og reiseliv, HSF B 58

Religionsvitenskap
Historie, HiA B 38
Idefag, UiB B 82
Kristendom, religion og livssyn, ATH Å 35
Kristendom, religion og livssyn, HiA B 38
Kristendomskunnskap, HVO Å 69
Kristendomskunnskap, NLA Å 81
Kultur- og idéstudier, UiO B 85
Midtøstenkunnskap, UiB B 82
Religion og interkulturell kommunikasjon, MHS B 75
Religion og kultur, HVO B 69
Religionsstudier, UiO B 85
Religionsvitenskap, UiTø B 88
Teologi med KRL, ATH B 35
Teologi og kyrkjefag, HVO B 69

Reseptar
Reseptarutdanning, HiO B 56
Reseptarutdanning, Namsos, HiNT B 55

Revisjon
Revisjon, HiA B 38
Revisjon, HiS B 60
Revisjon, HSM B 52
Revisjon, Bø, HiT B 64
Revisjonsfag, HBO B 43
Økonomi og administrasjon med revisjon, HiH B 48
Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 56

Romteknologi
Data- og elektroteknikk, HiN M 53
Ingeniør, Alta, alle linjer, HiN B 53
Ingeniør, romteknologi, HiN B 53
Romfysikk, UiTø M 88

Russisk
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Russlandsstudier, UiTø B 88
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85
Språk, UiTø B 88

Samfunnskunnskap 
Afrikastudier, NTNU B 78
Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 85
Demokrati og rettigheter i infosamfunnet, UiO B 85
Europakunnskap med fremmedspråk, NTNU B 78
Europastudier (EU), UiO B 85
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Ex.phil. - Bø, HiT Å 64
Fiskerifag, UiTø B 88
Historie, kultur og samfunn, HVO B 69
Idrettsvitenskap - Idrett, Individ og Samfunn, NIH B 76

Informasjon og samfunnskontakt, Rena, HH K 49
Info/samf.kontakt.m/org.kommunikasj.Rena, HH B 49
Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika, NLA Å 81
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika, NLA Å 81
Internasjonale studier, UiO B 85
Internasjonalt samarbeid og forståelse, Eik, HVE Å 67
Kjønn, feminisme og likestilling, UiO B 85
Kommunikasjon og samfunn, Rena, HH Å 49
Lektor/adjunktutd.,kultur,språk,samf.fag, UiO M 85
Lektorutdanning i språk og samfunnsfag, UiTø M 88
Offentleg administrasjon, HVO K 69
Offentlig organisering og styring, HiL Å 51
Pedagogikk, NLA Å 81
Politikk og forvaltning, HiO Å 56
Politikk og samfunnsendring, HSM B 52
Samf.fag m/fordypn. i historie, HiB Å 41
Samfunnsfag, HiA Å 38
Samfunnsfag, HiØ Å 71
Samfunnsfag, HSF Å 58
Samfunnsfag, HVO Å 69
Samfunnsfag, UiB Å 82
Samfunnsgeografi, UiO B 85
Samfunnsvitenskap, NTNU M 78
Samfunnsvitskap, HVO Å 69
Samfunnsøkonomi, UiTø B 88
Samfunnsøkonomi, 3-årig, UiO B 85
Sammenliknende politikk, UiB B 82
Sosiologi, UiB B 82
Statsvitenskap, HBO B 43
Statsvitenskap, HiØ Å 71
Statsvitenskap, HSM Å 52
Statsvitenskap, UiTø B 88
Statsvitenskap, Kongsberg, HiBu B 44
Statsvitenskap, årsstudium, HBO Å 43
Statsvitenskap, årsstudium, HiA Å 38
Tverrkulturell kommunikasjon, MHG Å 74
Ungdomssosiologi, HSF Å 58
Utviklingsstudier, HiA B 38
Utviklingsstudier, UiO B 85
Utviklingsstudiet, årsstudium, HiA Å 38
Velferdsfag, HiO B 56
Økonomi og administrasjon, NLH B 77
Økonomi og ressursforvaltning, NLH B 77

Samisk
Allmennlærerutdanning, SA/SH B 82
Samisk, SA/SH B 82
Samisk førskolelærerutdanning, SA/SH B 82
Språk, UiTø B 88

Sjukepleiar
Sjukepleiarutdanning, HiÅ B 73
Sjukepleie, deltid, Førde, HSF B 58
Sjukepleie, Førde, HSF B 58
Sykepleie, DHS B 36
Sykepleier, HiG B 47
Sykepleier, deltid, Gjøvik, HiG B 47
Sykepleier, deltid, Hadeland, HiG B 47
Sykepleier, deltid, N.Gudbrandsdal, HiG B 47
Sykepleier, deltid, Valdres, HiG B 47
Sykepleierutd., Arendal, HiA B 38
Sykepleierutd., Kr.sand, HiA B 38
Sykepleierutdanning, BBSH B 35
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Sykepleierutdanning, DH B 37
Sykepleierutdanning, HiAk B 40
Sykepleierutdanning, HiB B 41
Sykepleierutdanning, HiF B 46
Sykepleierutdanning, HiH B 48
Sykepleierutdanning, HiN B 53
Sykepleierutdanning, HiO B 56
Sykepleierutdanning, HiS B 60
Sykepleierutdanning, HiST B 63
Sykepleierutdanning, HiT B 64
Sykepleierutdanning, HiTø B 66
Sykepleierutdanning, HSH B 62
Sykepleierutdanning, HSM B 52
Sykepleierutdanning, LDH B 75
Sykepleierutdanning, MSH B 75
Sykepleierutdanning - deltid, HiH B 48
Sykepleierutdanning, Bodø, HBO B 43
Sykepleierutdanning, Borre, HVE B 67
Sykepleierutdanning, deltid, HiO B 56
Sykepleierutdanning, deltid, HiT B 64
Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 71
Sykepleierutdanning, deltid, Namsos, HiNT B 55
Sykepleierutdanning, deltid Ås, HiAk B 40
Sykepleierutdanning, Drammen, HiBu B 44
Sykepleierutdanning, Elverum, HH B 49
Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 71
Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HH B 49
Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 55
Sykepleierutdanning, Mo i Rana, HBO B 43
Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 55
Sykepleierutdanning, Stord, HSH B 62
Sykepleierutdanning, Tynset, HH B 49

Skogbruk
Arktisk naturbruk og landbruk, UiTø M 88
Skog, miljø og industri, NLH B 77
Skogbruk, Evenstad (Koppang), HH B 49
Skogbruk, Evenstad (Koppang) årsstudium, HH Å 49
Skogbruk, Steinkjer, HiNT B 55
Skogbruk, Steinkjer, årsstudium, HiNT Å 55

Sosialantropologi
Etnisitet og flerkulturelle samfunn, UiO Å 85
Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika, NLA Å 81
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika, NLA Å 81
Internasjonale studier, UiO B 85
Kultur og kommunikasjon, UiO B 85
Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 85
Religion og interkulturell kommunikasjon, MHS B 75
Sosialantropologi, UiB B 82
Sosialantropologi, UiO B 85
Sosialantropologi, UiTø B 88
Tverrkulturell kommunikasjon, MHG Å 74
Utvikling og miljø, UiO Å 85
Utviklingsstudier, HiO Å 56
Utviklingsstudier, UiO B 85

Sosiologi
Etnisitet og flerkulturelle samfunn, UiO Å 85
Internasjonale studier, UiO B 85
Kultur og kommunikasjon, UiO B 85
Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 85
Samfunnsfag, UiB Å 82

Samfunnsfag med personalledelse, HiS B 60
Sosiologi, HBO B 43
Sosiologi, HiS Å 60
Sosiologi, UiB B 82
Sosiologi, UiO B 85
Sosiologi, UiTø B 88
Sosiologi, Borre, HVE B 67
Sosiologi grunnfag, Borre, HVE Å 67
Sosiologi, Steinkjer, HiNT Å 55
Sosiologi, årsstudium, HBO Å 43
Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 85
Ungdomssosiologi, HSF Å 58

Sosionom
Sosialfag, DHS B 36
Sosialfag, HiF B 46
Sosialfag, HiL B 51
Sosialfag, deltid, DHS B 36
Sosialfag, deltid i Tromsø, HiF B 46
Sosialfag (sosionomutdanning), HiS B 60
Sosionomutd., HiA B 38
Sosionomutdanning, HBO B 43
Sosionomutdanning, HiB B 41
Sosionomutdanning, HiO B 56
Sosionomutdanning, HiST B 63
Sosionomutdanning, HSF B 58
Sosionomutdanning, HVO B 69
Sosionomutdanning, Fredrikstad, HiØ B 71

Spansk
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85

Spesialpedagogikk
Spesialpedagogikk, UiO B 85

Språk
Engelsk, HiB Å 41
Engelsk, HiH Å 48
Engelsk, HiØ Å 71
Engelsk, UiO Å 85
Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 44
Engelsk i lærerutdanning, HiØ Å 71
Europakunnskap med fremmedspråk, NTNU B 78
Europastudier (EU), UiO B 85
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Fransk for næringslivet, NHH Å 76
IT - Språk, logikk, psykologi, UiO B 85
Lektor/adjunktutd.,kultur,språk,samf.fag, UiO M 85
Lektorutdanning i språk og samfunnsfag, UiTø M 88
Litteratur og kultur, HVO B 69
Litteraturstudier, UiB B 82
Marin bedriftsledelse, UiTø B 88
Nordisk, HiA M 38
Nordisk, UiO Å 85
Norsk, HiØ Å 71
Norsk, Hønefoss, HiBu Å 44
Norsk som andrespråk, UiO Å 85
Nynorsk skriftkultur, HVO M 69
Oversetting og fagspråk - engelsk, HiA B 38
Oversetting og fagspråk - tysk, HiA B 38
Russisk og samfunnsforståelse, HiF B 46
Samfunn, språk og kultur, HiØ B 71
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Språk, NTNU M 78
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85
Språk, kommunikasjon og media, HVO B 69
Språk og informasjon, UiB B 82
Språk og kultur - engelsk fordypning, HiA B 38
Språk og kultur - fransk fordypning, HiA B 38
Språk og kultur - nordisk fordypning, HiA B 38
Språk og kultur - tysk fordypning, HiA B 38
Språk- og kulturfag, Hamar, HH B 49
Språk og litteratur, NTNU B 78
Språk og litteratur, UiTø B 88
Språk og litteratur, fordypning i engelsk, HiS B 60
Språk og litteratur, fordypning i fransk, HiS B 60
Språk og litteratur, fordypning i nordisk, HiS B 60
Språk og litteratur, fordypning i tysk, HiS B 60
Språk og økonomi, UiTø B 88
Språk, årsstudium, UiB Å 82
Språkteknologi, NTNU B 78
Tysk, HiØ Å 71
Tysk for næringslivet, NHH Å 76

Statistikk
Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO Å 56
Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 85
Matematikk og statistikk, NTNU B 78
Matematikk og statistikk, UiTø B 88
Matematisk- naturvitenskapelige fag, NLH B 77

Statsvitskap
Europastudier (EU), UiO B 85
Internasjonale studier, UiO B 85
Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 85
Offentlig styring, HiO B 56
Organisasjon og administrasjon, HBO K 43
Politikk og administrasjon, HBO B 43
Politikk og samfunnsendring, HSM B 52
Politisk økonomi, NTNU B 78
Politisk økonomi, UiB B 82
Samfunn, språk og kultur, HiØ B 71
Samfunnsanalyse, HiL B 51
Samfunnsfag, UiB Å 82
Sammenliknende politikk, UiB B 82
Statsvitenskap, HBO B 43
Statsvitenskap, HiA B 38
Statsvitenskap, HiH Å 48
Statsvitenskap, HiØ Å 71
Statsvitenskap, HSM Å 52
Statsvitenskap, UiO B 85
Statsvitenskap, UiTø B 88
Statsvitenskap, Kongsberg, HiBu B 44
Statsvitenskap, årsstudium, HBO Å 43
Statsvitenskap, årsstudium, HiA Å 38
Utviklingsstudier, UiO B 85

Tannpleiar
Tannpleie, UiO B 85
Tannpleierstudiet, UiB K 82
Tannpleierutdanning, HiTø K 66

Tannteknikar
Tannteknikerutdanning, HiO B 56

Teatervitskap
Antikkens kultur og klassiske tradisjon, UiO B 85
Estetiske fag, UiB B 82
Estetiske fag, årsstudium, UiB Å 82
Estetiske studier, UiO B 85
Kultur- og idéstudier, UiO B 85
Moderne kunst og estetikk, UiB B 82
Teaterarbeid barn og unge, Eik, HVE Å 67
Teatervitenskap, UiO Å 85

Teiknspråk
Tegnspråk, HiB Å 41
Tegnspråk for hørende, HiST Å 63
Tegnspråk og tolking, UiO B 85

Teknologi
Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 78
Akvakultur, UiTø B 88
Bioingeniørutdanning, HiO B 56
Bioingeniørutdanning, HiTø B 66
Data- og elektroteknikk, HiN M 53
Datalingvistikk og språkteknologi, UiB B 82
Datateknikk, NTNU M 78
Design og teknologi, Eik, HVE Å 67
Elektronikk, NTNU M 78
Elektronikk og datateknologi, UiO B 85
Energi og økonomi, Grimstad, HiA B 38
Fiskehelse, UiTø M 88
Fysikk og matematikk, NTNU M 78
Geomatikk, HiG B 47
Geomatikk, NLH B 77
Industriell matematikk, UiTø M 88
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, HiAk B 40
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig, HiAk K 40
Informasjonsteknologi, HiO B 56
Informasjonsteknologi, Hønefoss, HiBu B 44
Informasjonsteknologi, Hønefoss, årsst., HiBu Å 44
Informasjonsvitenskap, UiB B 82
Informatikk, HiG B 47
Informatikk, UiO B 85
Informatikk, UiTø M 88
Informatikk, systemutv. og datakomm., UiO M 85
Ing., fly-og hurtigbåtteknikk, Grimstad, HiA B 38
Ing.design og produksjonstekn., HiN M 53
Ingeniør, automatisering, HiB B 41
Ingeniør, bygg, HiB B 41
Ingeniør, bygg, HiO B 56
Ingeniør, bygg, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, Data, HiTø B 66
Ingeniør, data, HiB B 41
Ingeniør, data, HiO B 56
Ingeniør, elektro, HiO B 56
Ingeniør, elektronikk, HiB B 41
Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 41
Ingeniør, energi og miljø, HiO B 56
Ingeniør, energiteknikk, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, IKT, Grimstad, HiA M 38
Ingeniør, kjemi, HiB B 41
Ingeniør, marinteknikk, HiB B 41
Ingeniør, maskin, HiB B 41
Ingeniør, maskin, HiO B 56
Ingeniør, maskin, Grimstad, HiA B 38
Ingeniør, maskin, 2-årig, HiO K 56
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Ingeniør, miljø og havbrukstek, HiB B 41
Ingeniør, Nautikk, HiTø B 66
Ingeniør, produksjonsteknikk, HiB B 41
Ingeniør, teknisk design, Sarpsborg, HiØ B 71
Ingeniørfag, bygg, HiG B 47
Ingeniørfag, data, HiG B 47
Ingeniørfag, elektro, HiG B 47
Ingeniørfag, maskin, HiG B 47
Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 78
Integrert bygningsteknologi, HiN M 53
Kjemi, NTNU M 78
Kommunikasjon og mikroelektronikk, UiTø M 88
Kommunikasjonsteknologi og nye medium, UiB B 82
Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 85
Materialer og energi for fremtiden, UiO B 85
Materialteknologi, NTNU M 78
Matvitenskap, NLH B 77
Media, IKT og design, HVO B 69
Medie-managment, HiG B 47
Medieteknikk, 3-årig, HiG B 47
Molekylær bioteknologi, UiTø M 88
Musikkteknologi, NTNU B 78
Naturvitenskap og teknologi, NTNU M 78
Radiografutdanning, HiTø B 66
Tannteknikerutdanning, HiO B 56
Tekn. innovasjon og entreprenørskap, Sarpsborg, HiØ B 71
Teknisk kybernetikk, NTNU M 78
Teknologi - Geomatikk (kartfag), NLH M 77
Teknologi, organisasjon og læring, UiO B 85
Økonomi og IKT, HiTø B 66

Tekstil
Billedvev, form og farge, HiO Å 56
Design, Klær og kostymer, KHiO B 74
Design og søm av klær, HiO Å 56
Design og veving av tekstiler, HiO Å 56
Folkekunst,  Rauland, årsstudium, HiT Å 64
Folkekunst, Rauland, HiT B 64
Kunstfag, Tekstil, KHiO B 74

Teologi
Ex.phil./ex.fac, ATH Å 35
Kristendom, UiO Å 85
Kristendom, religion og livssyn, ATH Å 35
Kristendoms-, religions- og livssynsk., MF B 36
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, MHS B 75
Kristendomskunnskap, NLA Å 81
Teologi, MF M 36
Teologi, MHS M 75
Teologi med KRL, ATH B 35
Teologi og kristendom, UiO B 85
Teologi, 3-årig, MHS B 75

Tolking
Tegnspråk og tolking, UiO B 85

Transport
Elektronisk handel og innkjøpsledelse, HSM Å 52
Handel, service og logistikk, HiH B 48
Ingeniør, transp.tekn./logistikk, HiST B 63
Petroleumslogistikk, Kristiansund, HSM B 52
Transportøkonomi og logistikk, HSM B 52
Økonomi og administrasjon, HiB B 41
Økonomi og administrasjon, HSM B 52

Tryggleik
Ingeniør, sikkerhet, HSH B 62

Tysk
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Litteratur og kultur, HVO B 69
Oversetting og fagspråk - tysk, HiA B 38
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85
Språk, UiTø B 88
Språk og kultur - tysk fordypning, HiA B 38
Språk og litteratur, fordypning i tysk, HiS B 60
Tysk, HiA Å 38
Tysk, HiS Å 60
Tysk, HiØ Å 71
Tysk, HVO Å 69
Tysk for næringslivet, NHH Å 76
Tysk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71

U-Land
Interkulturell forståelse, vekt på Sør-Amerika, NLA Å 81
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika, NLA Å 81
Internasjonalt samarbeid og forståelse, Eik, HVE Å 67
Tverrkulturell kommunikasjon, MHG Å 74
Utvikling og miljø, UiO Å 85
Utviklingsstudier, HiA B 38
Utviklingsstudier, HiO Å 56
Utviklingsstudier, UiB B 82
Utviklingsstudier, UiO B 85
Utviklingsstudiet, årsstudium, HiA Å 38

Vernepleiar
Vernepleie, HSF B 58
Vernepleier, HiL B 51
Vernepleierutd., Arendal, HiA B 38
Vernepleierutdanning, HiAk B 40
Vernepleierutdanning, HiB B 41
Vernepleierutdanning, HiH B 48
Vernepleierutdanning, HiST B 63
Vernepleierutdanning, HiT B 64
Vernepleierutdanning, HSM B 52
Vernepleierutdanning, RHS B 81
Vernepleierutdanning - desentr. Helgeland/Harstad, HiH B 48
Vernepleierutdanning, deltid, HiAk B 40
Vernepleierutdanning, deltid, HiB B 41
Vernepleierutdanning, deltid  i Vestfold 4 år, HiT B 64
Vernepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 71
Vernepleierutdanning, deltid Sandvika, HiAk B 40
Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 71
Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT B 55

Vesteuropa
Europastudier (EU), UiO B 85

Vesteuropeiske språk/kunnskap
Europeiske og amerikanske studier, UiO B 85
Språk, UiB B 82
Språk, UiO B 85

Veterinær
Veterinærstudiet, NVH M 80

Yrkesfaglærar
Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutd. i formgivingsfag, deltid, HiAk B 40
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Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmf., deltid, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutd. i hotell- og næringsmiddelfag, HiAk B 40
Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag, HiN B 53

Økonomi
Bedriftsøkonomi, HBO B 43
Bedriftsøkonomi, HiTø Å 66
Bedriftsøkonomi, HSF Å 58
Bedriftsøkonomi, HSM Å 52
Bedriftsøkonomi,  Bø, HiT Å 64
Bedriftsøkonomi, Blæstad (Hamar), HH Å 49
Bedriftsøkonomi og logistikk, HiTø B 66
Bedriftsøkonomi, Rena, HH Å 49
Eksportmarkedsføring, HiÅ B 73
Elektronisk handel og innkjøpsledelse, HSM Å 52
Energi og økonomi, Grimstad, HiA B 38
Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Europastudier (EU), UiO B 85
Fiskeriøkonomi, HBO B 43
Fransk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Handel, service og logistikk, HiH B 48
Helseadministrasjon, UiTø B 88
Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 85
Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 40
Idrettsvitenskap - Sport Management, NIH B 76
Industriell økonomi, HiS M 60
Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 78
Informasjonsteknologi og økonomi, HBO B 43
Informasjonsteknologi og økonomi, HiF B 46
Informatikk, HSM B 52
Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 82
Ing.Industriell øk. og info.ledelse, Grimstad, HiA M 38
Innovasjon,entrepenørsk.,foretaksutv.Rena, HH Å 49
Internasjonale studier, UiO B 85
Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT B 55
Kostøkonomutdanning, HiAk B 40
Kostøkonomutdanning, 2-årig, HiAk K 40
Landbrukstekn. m/bed.øk, Blæstad(Hamar), HH B 49
Landbruksøk. og næringsutvikl., Steinkjer, HiNT B 55
Landbruksøkonomi, Bø, HiT K 64
Marin bedriftsledelse, UiTø B 88
Matematikk, informatikk og teknologi, UiO B 85
Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 85
Offentlig styring, HiO B 56
Petroleumslogistikk, Kristiansund, HSM B 52
Politikk og administrasjon, HBO B 43
Politisk økonomi, NTNU B 78
Politisk økonomi, UiB B 82
Rekreasjon og helsefremmende arbeid,Elv., HH B 49
Revisjon, HiA B 38
Revisjon, HiS B 60
Revisjon, HiØ B 71
Revisjon, HSM B 52
Revisjon, Bø, HiT B 64
Revisjonsfag, HBO B 43
Revisjonsfag, Rena, HH B 49
Samfunnsøkonomi, UiB M 82
Samfunnsøkonomi, UiO M 85
Samfunnsøkonomi, UiTø B 88
Samfunnsøkonomi, årsstudium, UiB B 82
Samfunnsøkonomi, 3-årig, UiO B 85

Språk og økonomi, UiTø B 88
Transportøkonomi og logistikk, HSM B 52
Tysk og internasjonal markedskommunikasjon, HiØ B 71
Utvikling og miljø, UiO Å 85
Utviklingsstudier, UiO B 85
Utviklingsstudiet, årsstudium, HiA Å 38
Øk./adm. m/markedsf. og internasj., Rena, HH B 49
Økologisk landbr.m/bed.øk,Blæstad(Hamar), HH B 49
Økonomi og administrasjon, HiB B 41
Økonomi og administrasjon, HiF B 46
Økonomi og administrasjon, HiL B 51
Økonomi og administrasjon, HiS B 60
Økonomi og administrasjon, HiST B 63
Økonomi og administrasjon, HiTø K 66
Økonomi og administrasjon, HiØ B 71
Økonomi og administrasjon, HSF B 58
Økonomi og administrasjon, HSH B 62
Økonomi og administrasjon, HSM B 52
Økonomi og administrasjon, NHH B 76
Økonomi og administrasjon, NLH B 77
Økonomi og administrasjon , Bø, HiT K 64
Økonomi og administrasjon, Borre, HVE B 67
Økonomi og administrasjon, Bø, HiT B 64
Økonomi og administrasjon, Grimstad, HiA B 38
Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 44
Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 44
Økonomi og administrasjon, Kr.sand, HiA B 38
Økonomi og administrasjon med IKT, Rena, HH B 49
Økonomi og administrasjon, Rena, HH B 49
Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT B 55
Økonomi og administrasjon, Steinkjer, 2-årig, HiNT K 55
Økonomi og administrasjon, 2-årig, HSF K 58
Økonomi og administrasjon, 2-årig, HSM K 52
Økonomi og administrasjon 2-årig, Rena, HH K 49
Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 56
Økonomi og IKT, HiTø B 66
Økonomi og informasjonsbehandling, HSF B 58
Økonomi og informatikk, HiS B 60
Økonomi og IT, Steinkjer, HiNT B 55
Økonomi og ledelse, HiÅ Å 73
Økonomi og prosjektledelse, HiTø B 66
Økonomi og ressursforvaltning, NLH B 77
Økonomisk-administrative fag, NTNU B 78
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LÆRESTEDENE

er sortert alfabetisk. For hvert

lærested er det oppgitt utvalgte

kontaktopplysninger m.m. Over

tabellene er det gitt en summarisk

oversikt over påbyggingsmuligheter. 

STUDIENE 
er gruppert under opp til 16

utdanningsområder for hvert lære-

sted, sortert alfabetisk. 

Innen de enkelte utdannings-

områdene er studiene sortert

alfabetisk etter studienavn. 

STUDIENAVN 
er så langt som mulig lik lærestedets

offisielle navn på studiet, med visse

tillempninger for å gjøre navne-

bruken enhetlig. 

Hvis undervisningsstedet skiller seg

vesentlig fra lærestedets admin-

istrative beliggenhet (se adressen),

er undervisningssted oppgitt som

del av studienavnet. 

STUDIEKODE 
er den sekssifrede koden du fører

opp på nett- og papirskjemaet. 

De tre første sifrene angir lære-

stedet, de tre neste angir studiet. 

TYPE STUDIUM 
Vi har følgende studietyper: 

Bachelor 3-årig 

Master  5-årig 

Yrkesutd 4-årig 

Kandidat 2-årig 

Årsstudium 1-årig 

Avvik fra normal varighet er angitt

under INNHOLD/MERKNAD

KRAVKODE 

angir en kode for de formelle opp-

takskravene til studiet. Forklaring av

kravkodene finner du på side 94-95. 

STUDIEPLASSER 
angir normalt hvor mange plasser

studiet hadde ved tilsvarende

opptak i fjor. Årets antall kan avvike

fra i fjor. 

For nye studier er antall studie-

plasser 2003 brukt, eller det står

ingen verdi i denne kolonnen.

POENGGRENSER 2002 –
PRIMÆRVITNEMÅL

angir poenggrensen i primærvitne-

målskvoten etter det nasjonale

suppleringsopptaket i 2002. Søkere

kan ha kommet inn med lavere

poengsummer enn dette ved senere,

lokale suppleringsopptak. 

Hvis det står åpent i denne kolon-

nen, var det på forhånd bestemt at

alle studiekvalifiserte skulle få tilbud

om studieplass. 

Hvis det står alle, fikk alle studie-

kvalifiserte tilbud. 

Hvis feltet er blankt, var det ikke

noe opptak i denne kvoten i 2002. 

Hvis det står nytt, er studiet

nyopprettet i 2003, eller det var ikke

med i det samordnede opptaket i

2002, eller opptaket til studiet er

omorganisert siden 2002. 

Verdiene åpent eller alle betyr ikke

nødvendigvis at studiet vil være

åpent eller at alle vil komme inn

også i 2003. 

POENGGRENSER 2002 – 
ORDINÆR 

angir poenggrensene etter det

nasjonale suppleringsopptaket i

2002. Søkere kan ha kommet inn

med lavere poengsummer enn dette

ved senere, lokale supplerings-

opptak. 

Åpent, alle, blankt felt eller nytt er

mulige verdier også her, med de

samme forbehold som i kolonnen

for primærvitnemål. 

INNHOLD/MERKNAD 
Angir rene fordypninger og

spesialiseringer, samt evt. suppler-

ende opplysninger angående varig-

het og type studium. 

FOTNOTE 
I eventuelle fotnoter gis andre opp-

lysninger om studiet som kan ha

betydning ved søknad.
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NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAKSKRAV TIL
GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG
HØGSKOLER
Med hjemmel i § 37 i loven om universiteter og

høgskoler har departementet fastsatt ny forskrift om

opptakskrav til universiteter og høgskoler. Denne nye

forskriften gjelder fra 1. januar 2003 og er vedlagt

Rundskriv F-33-02 som er datert 14. november 2002.

Den nye forskriften er en sammenslåing av forskriften

om generell studiekompetanse, forskriften om unntak

fra generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav

og forskriften om betinget opptak med mindre

endringer. 

INNFØRING AV NYE SPESIELLE OPPTAKSKRAV
FRA OG MED OPPTAKET TIL STUDIEÅRET
2005/2006. 
Med den nye forskriften vil følgende studier få nye

spesielle opptakskrav som gjelder i tillegg til kravet om

generell studiekompetanse: 

Farmasistudiet vil fra og med opptak til studieåret 

2005-2006 ha 2MX/2MY/3MZ + 2FY + 3KJ som spesielt

opptakskrav. 

Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere

som tilfredsstiller gammelt opptakskrav være kvalifisert

for opptak.  

Informatikkstudiene vil fra og med opptaket til

studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ som spesielt

opptakskrav. 

Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere

med generell studiekompetanse være kvalifisert for

opptak til disse studiene.  

Realfag, natur- og miljøfag vil fra og med opptaket til

studieåret 2005/2006 ha 2MX/2MY/3MZ+

3MX/3FY/3KJ/3BI som spesielt opptakskrav. 

Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere

med generell studiekompetanse være kvalifisert for

opptak til disse studiene. 

Søkere med teknisk fagskole vil til ingeniørutdanning

(med integrert mastergrad) ved de statlige høgskolene få

krav om bestått 3MX fra og med opptak til studieåret

2005-2006. 

Til og med opptak til studieåret 2004-2005 vil søkere

med 2-årig teknisk fagskole være kvalifisert for opptak

til disse studiene. 

De fireårige økonomisk-administrative utdanningene

(tidligere siviløkonomutdanning ved Høgskolen i Agder

og Høgskolen i Bodø) vil fra og med opptak til

studieåret 2005-2006 få krav om 2MX/2MY/3MZ. 

Til og med opptaket til studieåret 2004/2005 vil søkere

med generell studiekompetanse være kvalifisert for

opptak til disse studiene.  

BORTFALL AV KRAV OM FORPRAKSIS TIL
DYREPLEIERUTDANNING 
Fra og med opptak til studieåret 2003/2004 er

dyrepleierstudiet ved Norges Veterinærhøgskole 2-årig

uten krav om forpraksis.

Opptakskrav er dermed generell studiekompetanse, og

studiet får ordinær primærvitnemålskvote på 40 % for

søkere som er 21 år eller yngre i søknadsåret.  

BORTFALL AV KARAKTERKRAV
I den nye opptaksforskriften er det tidligere karakter-

kravet i norsk for søkere med utdanning utenfor Norden

fjernet.

Søkere som dokumenterer norsk-kravet med norsk som

andrespråk i videregående skole, fyller dermed kravet

med bestått-karakter, dvs. 2 eller bedre.

Det er heller ikke lenger karakterkrav for søkere som

har bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske

studenter ved universitetene, eller har bestått eksamen

fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunns-

kunnskap for utenlandske studenter.

DISPENSASJONSADGANG 
Med den nye opptaksforskriften blir det mulig å gjøre

unntak fra kravet om generell studiekompetanse i helt

spesielle tilfeller for søkere under 25 år. Dette er en

unntaksbestemmelse og ikke en åpen adgang til studier

for alle som mangler generell studiekompetanse. 

Det må i hvert enkelt tilfelle dokumenteres at søkeren

på grunn av varig sykdom, varig funksjonshemming

eller lignende ikke er i stand til å fullføre kravene til

generell studiekompetanse. 

Det må også dokumenteres at søkeren har de

nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre

studiet.  

OPPRETTELSE AV FELLES KLAGENEMND 
Utdannings- og forskningsdepartementet arbeider med

ny forskrift om felles klagenemnd for opptak til grunn-

utdanninger ved universiteter og høgskoler som deltar i

den nasjonale opptaksmodellen. Vi regner med at denne

forskriften vil bli fastsatt slik at den kan gjelde fra og

med opptak til studieåret 2003-04.  
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� Andre vidaregåande utdanningsløp enn dei som er

nemnde ovafor, samt fagbrev/sveinebrev, gir gene-

rell studiekompetanse når fagkrava er dekte anten

innafor eller i tillegg til det 3-årige løpet. 

� Diplom frå International Baccalaureate (IB) med

norsk A- eller B-språk på minst Standard level. 

IB-søkjarar utan norsk på vitnemålet må dokumente-

re norskkunnskapar, sjå side 96. 

� 3-årig vidaregåande Rudolf Steinerskole når vitnemå-

let er anbefalt av Nasjonal komite for vurdering av

Rudolf Steinerskolevitnemål og godkjent av universi-

tet eller høgskole. 

� Vidaregåande skole frå dei nordiske landa som gir

generelt opptaksgrunnlag for universitet og høgsko-

lar i heimlandet. Fagkrava kan dekkjast av tilsvaran-

de fag frå nordisk vidaregåande skole. 

Søkjarar som fyller 23 år eller meir i

opptaksåret, kan få generell

studiekompetanse når dei har minst 5

års kombinasjon av yrkespraksis/

utdanning og har dekt alle fagkrava. 

Som yrkespraksis tel òg omsorgsarbeid

og fullført militær-/ sivilteneste.

Deltidsarbeid blir rekna om til heiltid

med utgangspunkt i 37,5 timars veke,

men 90 % stilling eller meir reknast som

full jobb. Deltidsarbeid under 50 %

stilling eller arbeidsforhold under eit

halvt år tel normalt ikkje. 

Som utdanning i 23/5-regelen tel

fullførte og beståtte årskurs i vidare-

gåande skole, høgare utdanning av

minst eitt års lengde og folkehøgskole.

Studiekompetansefaga med eit samla

veketimetal på 35 veketimar kan utgjere

eitt utdanningsår viss det ikkje er

overlapping med fag som inngår i heile

årskurs som skal telje med i dei 5 åra.  

Høgskole- og universitetsutdanning byggjer på bestått vidaregåande utdanning. Frå og med opptaket i 1996 vart det
innført eit felles regelverk om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universitet og høgskolar. Alle
studium med kravkode GENS i lærestadstabellane har kun generell studiekompetanse som opptakskrav.
Til nokre studium er det spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse, mens nokre studium er unna-
tekne frå kravet om generell studiekompetanse. Sjå kravkodeoversikta side 94-95. Dersom du tidlegare er blitt
vurdert for generell studiekompetanse/immatrikulering, bør du leggje ved svarbrevet frå lærestaden i omslagsarket.

I generell studiekompetanse er det krav om både utdanning/praksis og bestemte fag. 
Fagkrava må anten vere dekte innafor eller takast i tillegg til krav om utdanning/praksis.
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UTDANNING/PRAKSIS
• fullført og bestått 3-årig vidaregåande utdan-

ning eller

• fagbrev/sveinebrev eller

• yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen

(fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års kom-

binasjon av praksis/utdanning)

FAGKRAV
felles allmenne fag:

• norsk (hovudmål, sidemål og munnleg, 14

veketimar)

• engelsk (5 veketimar)

• samfunnsfag (samfunnslære 2 veketimar og

nyare historie 4 veketimar)

• matematikk (5 veketimar)

• naturfag (5 veketimar)

VIDEREGÅENDE UTDANNING SOM GIR GENERELL STUDIEKOMPETANSE

ANDRE UTDANNINGSLØP SOM KAN GI GENERELL STUDIEKOMPETANSE

23/5-REGELEN

Fullført og bestått vitnemål frå utdanningsløpa nedafor

dekkjer begge krava og gir generell studiekompetanse: 

� 3-årig vidaregåande skole, Reform 94, følgjande

utdanningsløp: 

- studieretning for allmenne, økonomiske og

administrative fag 

- studieretning for idrettsfag 

- studieretning for musikk, dans og drama 

- studieretning for formgjevingsfag med VKI og VKII

teikning, form og farge 

- studieretning for naturbruk avslutta med VKII

naturforvaltning 

- bestått grunnkurs og VKI frå yrkjesfagleg studie-

retning og bestått VKII allmennfagleg påbygging 

- studieretning for media og kommunikasjon avslutta

med VKII media og kommunikasjon 

� 3-årig vidaregåande skole, studieretning for

allmenne fag (tradisjonell eller endra struktur),

ordningar inntil 1996 

� Examen artium frå linjedelt gymnas og frå

økonomisk gymnas, ordningar inntil 1978 

� 3-årig vidaregåande skole, studieretning for handels-

og kontorfag (alle tre årskurs må vere beståtte),

ordningar inntil 1996 

� 4-årig vidaregåande skole (grunnkurs, vidaregåande

kurs I, vidaregåande kurs IIB og påbyggingsår),

studieretning for landbruksfag og naturbruk, ordning

inntil 1996 

� Teknisk fagskole, ny ordning 

UTANLANDSK UTDANNING
Søkjarar med vidaregåande

utdanning frå land utanfor

Norden må dokumentere bestått

utdanning på nivå med norsk 

3-årig vidaregåande opplæring.

Utdanninga blir vurdert ut frå

lister godkjende av departemen-

tet. Søkjarane må også doku-

mentere tilfredsstillande kunn-

skapar i norsk og engelsk. Sjå

informasjon på engelsk side 97. 

OG



Fagkrava er frå studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94. Karakteren må være 2
(ng) eller betre. Opptaksorganet har også plikt til å vurdere om anna utdanning (t.d. frå høgskole/universitet)
eller annan dokumentasjon av kunnskapar kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire av fagkrava. 
Er du i tvil om du har dekt eitt eller fleire krav i generell studiekompetanse; ta kontakt med ein av lærestadene.
Oversikta nedanfor viser korleis faga kan vere dekte i andre strukturar og skoleslag. 

� Norsk er dekt i studieretning for

handels- og kontorfag når faget

er bestått i alle tre årskursa;

grunnkurs, VKI og VKII. 

Kravet om 14 veketimar norsk

gjeld ikkje for søkjarar som har

lese norsk og samisk med 11 +

11 veketimar. 

� Engelsk er dekt med 4 + 3

veketimar frå studieretning for

allmenne fag, eller som studie-

retningsfag med minst 5 veke-

timar i VKI eller VKII. 

I studieretning for handels- og

kontorfag er engelsk dekt når

faget er bestått i alle tre års-

kursa; grunnkurs, VKI og VKII. 

� Samfunnsfag er dekt når søkja-

ren har historie II eller historie I

+ geografi frå det tidlegare linje-

gymnaset. 

I tradisjonell struktur var sam-

funnsfag tredelt, og søkjaren må

ha anten samfunnsfag III eller

samfunnsfag I + II. 

I gamle strukturar (våren 1992

eller tidlegare) må søkjaren ha

bestått minst to av faga sam-

funnslære, geografi, eldre hi-

storie eller nyare historie slik at

summen blir minst 5 veketimar.

Dersom ein har eksamen frå

1993 eller seinare, er det berre

samfunnslære og nyare historie

(2 + 4 veketimar) som blir god-

kjent. 

I studieretning for handels- og

kontorfag er kravet dekt når

sosialøkonomi og organisasjons-

lære er bestått på VKII. Viss ein

av desse ikkje er bestått, er sam-

funnslære dekt med bestått sam-

funns- og næringslære; nyare

historie må takast i tillegg. 

På forkurs for ingeniørhøgskole

er samfunnslære dekt med sam-

funnsfag før 1993, nyare historie

må takast i tillegg. Frå og med

1993 dekkjer samfunnsfag på

offentlege forkurs både sam-

funnslære og nyare historie.  

� Naturfag er dekt med kjemi og

biologi frå det tidlegare linje-

gymnaset. 

Naturfag er dekt når to av dei tre

faga fysikk/kjemi/biologi er

bestått som studieretningsfag på

høgare nivå i studieretning for

allmenne fag. 

I studieretning for landbruksfag

(før Reform 94) er kravet dekt

med naturfaglege område som

botanikk, biologi, miljølære,

fysikk o.l. med til saman 5

veketimar. 

På skogskolar er kravet dekt

med faget skogskjøtsel. 

I studieretning for sosial- og hel-

sefag (før Reform 94) er kravet

dekt med alle veketimetal på 5

eller meir. 

På teknisk fagskole og forkurs

for ingeniørhøgskole er kravet

dekt med fysikk og kjemi når

begge faga er bestått. Søkjarar

som har ei ikkje-bestått utdan-

ning frå studieretning for han-

dels- og kontorfag, må ta natur-

fag for å oppnå generell

studiekompetanse etter 23/5-

regelen.  

� Matematikk er dekt når faget er

tatt på høgare nivå som studie-

retningsfag med minst 5 veke-

timar på VKI og/eller VKII. 

I studieretning for handels- og

kontorfag er kravet dekt når

matematikk I og rekneskapslære

er bestått på grunnkurs, eller

matematikk og statistikk er

bestått på VKI, eller matematikk

valfag er bestått på VKII. 

Frå teknisk fagskole og forkurs

for ingeniørhøgskole er kravet

dekt når matematikk er bestått. 
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OM FAGKRAVA

HØGARE UTDANNING 

Søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse etter

reglane ovafor, men som er over 25 år og har eksamen

frå høgskole- eller universitetsstudium av minst eitt års

lengd (eller to halvårige studium), har generell

studiekompetanse. 

Utdanning av same omfang frå andre lærestader kan òg

gi generell studiekompetanse:  

� utdanningar som er godkjende i samsvar med § 9 i

lov om private høgskolar  

� utdanningar som har tilråding frå det tidlegare

Nasjonalt koordinerande utval for godkjenning av

eksamenar (NKU). Vitnemål frå utdanning som låg

til grunn for opptaket til høgare utdanning, må også

leggjast ved omslagsarket. 

Søkjarar som er tekne opp til høgare utdanning med

grunnlag i unntaksreglar om generell studiekompetanse,

og som har fullført og bestått ei slik utdanning på minst

to år, har generell studiekompetanse uavhengig av alder.  

VEG I, II OG III 
Søkjarar som før 1. juni 1997 er tatt opp til, eller kan

dokumentere å ha fått vurdert sitt opptaksgrunnlag til

universitet eller vitskapleg høgskole på grunnlag av

anna utdanning (tidlegare veg I, II eller III-vurderingar),

har generell studiekompetanse. 

Det same gjeld søkjarar som vart tekne opp til studium

ved tidlegare distriktshøgskolar og høgskolesenter med

heimel i § 4 b) underpunkt 20 i tidlegare forskrift om

opptak til regionale høgskolar av 12.12.91 (sist endra

22.12.93).  

ANDRE VEGAR TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE



ALMUSB
Dokumentasjon av kunnskaper og
ferdigheter i musikk etter nærmere
regler fastsatt av institusjonen
ALMUSH
Dokumentert faglig nivå på hoved-
instrument/selvvalgt instrument og
sang 
ANIM
Godkjent dokumentasjon av inn-
sendte arbeider (portfolie) 
ARKA
Opptaksprøve, se side 102. 
Alle søkere må henvende seg til
Arkitekthøgskolen i Oslo for å bestille
hjemmeoppgave innen 15. april 
ARKI
Opptaksprøve, se side 102. 
Alle søkere må henvende seg til
Arkitekthøgskolen i Oslo for å bestille
hjemmeoppgave innen 15. april 
ARKN
3MX og 2FY 
Søkere med bestått 2-årig teknisk
fagskole etter gammel ordning og
3MX  er kvalifisert uten hensyn til
kravet  om generell studiekompetanse
eller spesielle opptakskrav 
BIOI
2MX/2MY/3MZ og 
enten 2BI eller 2FY eller 2KJ 
BVDE
Enten to års relevant fulltids forpraksis
eller minimum 50 % arbeidstilknytning
i studietida
DESI
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for utdanningen i
interiørarkitektur og møbeldesign.
Hjemmeoppgaven er tilgjengelig på
www.khio.no/shks eller direkte fra
høgskolen fra ca. 1. mars, se side 102. 
DESK
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for utdanningen i klær
og kostymer. Hjemmeoppgaven er
tilgjengelig på www.khio.no/shks
eller direkte fra høgskolen fra ca. 1.
mars, se side 102.

DESV
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for utdanningen i
visuell kommunikasjon. Hjemme-
oppgaven er tilgjengelig på
www.khio.no/shks eller direkte fra
høgskolen fra ca. 1. mars, se side 102.
EDBDR
Ingen spesielle opptakskrav. Søkere
med bestått 2-årig teknisk fagskole
etter gammel ordning er kvalifisert
uten hensyn til generell studie-
kompetanse 
ENGF
Engelsk studieretningsfag (5 + 5
uketimer) 
FARMA
2MX/2MY/3MZ og 2FY og 2KJ  
og enten 3MX eller 3MY eller 3BI eller
3FY eller 3 KJ 
FHTØ
2MX/2MY/3MZ og 2KJ 
og 
enten 2BI eller 2FY 
FOTO
Opptaksprøve: fotoportefølje, hjem-
meprøve  og skoleprøve. Alle søkere
må henvende seg  skriftlig til Høg-
skolen i Oslo innen 15. april  for å
bestille hjemmeoppgave m.v. 
FRAN
Fransk B-språk (4 + 4 uketimer) eller
fransk C-språk (4 + 4 + 4 uketimer)
FRANL
Fransk B-språk (4 + 4 uketimer) eller
fransk C-språk (4 + 4 uketimer) 
FTIL
Dokumenterte kunnskaper og ferdig-
heter i formgivningsfag eller kunstfag
etter nærmere regler fastsatt av
institusjonen. 
Se høgskolens informasjonsmateriell
for nærmere informasjon 
FØDE
Ett års relevant fulltids forpraksis og
minimum 20 % arbeidstilknytning i
studietida 

GENS
Generell studiekompetanse uten
spesielle opptakskrav 
HING
3MX og 2FY 
Søkere med bestått teknisk fagskole
eller bestått forkurs for ingeniør- og
maritim utdanning er kvalifisert uten
hensyn til generell studiekompetanse
eller spesielle opptakskrav. Se også
side 106 
HOTA
Minst ett års relevant praksis 
IDRE
Opptaksprøve. 
Nærmere beskjed fra lærestedet 
INGENIØR
2-årig, se tabell nederst 
JORD
Søkere med bestått teknisk fagskole
etter gammel ordning er kvalifisert
uten hensyn til generell studiekompe-
tanse 
KOST
Fagbrev som institusjonskokk eller
tilsvarende 
KUNFA
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for fargeutdanningen.
Unntak fra kravet om generell  studie-
kompetanse, men krav om dokumen-
terte kunnskaper i norsk og engelsk.
Hjemmeoppgaven er tilgjengelig på
www.khio.no/shks eller direkte fra
høgskolen fra ca. 1. mars, se side 102.
KUNGR
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for utdanningen i
grafikk. Unntak fra kravet om generell
studiekompetanse, men krav om
dokumenterte kunnskaper i norsk og
engelsk. Hjemmeoppgaven er tilgjen-
gelig på www.khio.no/shks eller
direkte fra høgskolen fra ca. 1. mars,
se side 102. 
KUNKE
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for keramikkut-
danningen. Unntak fra kravet om
generell studiekompetanse, men krav
om dokumenterte kunnskaper i norsk
og engelsk. Hjemmeoppgaven er
tilgjengelig på www.khio.no/shks
eller direkte fra høgskolen fra ca. 1.
mars, se side 102.
KUNME
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for metallutdanningen.
Unntak fra kravet om generell
studiekompetanse, men krav om
dokumenterte kunnskaper i norsk  og
engelsk. Hjemmeoppgaven er
tilgjengelig på www.khio.no/shks
eller direkte fra høgskolen fra ca. 1.
mars, se side 102. 
KUNTE
Godkjent hjemmeoppgave og bestått
opptaksprøve for tekstilutdanningen.
Unntak fra kravet om generell
studiekompetanse, men krav om
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Generell studiekompetanse dekker opptakskravet til alle studier med kravkode
GENS i lærestedstabellene.
I denne oversikten finner du kravkodene for studier med spesielle opptakskrav.
Når ikke annet er nevnt, kommer de spesielle opptakskravene i tillegg til
kravet om generell studiekompetanse. Disse kan være praksiskrav, opptaks-
prøve, dokumenterte ferdigheter eller fagkrav (bestått med karakteren 2 eller
bedre). Når det spesielle opptakskravet er fagkrav, skal karakteren(e) alltid
regnes inn i gjennomsnittskarakteren.
Opptaksorganet kan også vurdere annen utdanning eller dokumentasjon
av kunnskaper.
Kravkodene gjelder årets opptak. For nærmere orientering om kravene; kontakt
lærestedet som tilbyr utdanningen. Se også side 106-107 om andre betingelser
for å fullføre et studium.

� Når fagkrav står angitt med skråstrek, f.eks. 2MX/2MY/3MZ, betyr

det at kravet er dekket med ett av fagene. 

� Når 2MX eller 3MX er fagkrav, er kravet også dekket med 2MN

eller 3MN. 

� Når 2MY er fagkrav, er kravet normalt dekket med 2MS eller 3MZ.  



dokumenterte kunnskaper i norsk  og
engelsk. Hjemmeoppgaven er
tilgjengelig på www.khio.no/shks
eller direkte fra høgskolen fra ca. 1.
mars, se side 102. 
MARI
2MX og 2FY 
Søkere med bestått teknisk fagskole
eller bestått forkurs for ingeniør- og
maritim utdanning er kvalifisert uten
hensyn til generell studiekompetanse
eller spesielle opptakskrav. Se også
side 106 
MAT2XY
2MX/2MY/3MZ 
MEROD
2MX/2MY/3MZ og 2FY og 3KJ 
MEDTEK
I tillegg til dokumentasjon av generell
studiekompetanse må søkere sende
inn i fire eksemplarer: 
1. En fyldig CV som inneholder alt du
mener er relevant for oss å vite om
deg 
2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider
om deg selv og hvorfor du søker
studiet. CV og essay danner grunnlag
for utvelgelse til intervju/
opptaksprøve, se side 102. 
MUSI
Opptaksprøve. 
Nærmere beskjed fra lærestedet 
NÆRM
Ingen spesielle opptakskrav. Søkere
med bestått teknisk fagskole etter
gammel ordning eller bestått forkurs
for ingeniør- og maritim utdanning
eller 1-årig tilpasningskurs fra Institutt
for næringsmiddelfag, er  kvalifisert
uten hensyn til generell  studie-
kompetanse 
PROD
Opptaksprøve, se side 102. 
Alle søkere må skaffe seg teksten til
opptaksprøven. Frist for innsendelse
er 15. mai. Se www.hiak.no/afp
PROGR
I tillegg til dokumentasjon av generell
studiekompetanse må søkere sende
inn i fire eksemplarer: 
1. En fyldig CV som inneholder alt du
mener er relevant for oss å vite om
deg 
2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider
der du skriver om deg selv og hvorfor
du søker studiet. CV og essay danner
grunnlag for utvelgelse til intervju/
opptaksprøve, se side 102. 
RESO
2MX eller 2MY eller 3MZ eller 2FY
eller 2KJ 
SAMI
Samisk som førstespråk i
videregående skole, studieretning for
allmenne, økonomiske og administra-
tive fag (3 + 4 + 4 uketimer) 
eller 
samisk språk ved forkurs for høyere
utdanning eller språktest i samisk 

SIVING
3MX og 2FY 
Søkere med bestått 2-årig teknisk
fagskole etter gammel ordning og
3MX eller 1-årig  forkurs for ingeniør-
og maritim høgskoleutdanning er
kvalifisert uten hensyn til kravet om
generell studiekompetanse eller
spesielle opptakskrav. 
Søkere med 2- eller 3-årig høgskole-
ingeniørutdanning kan søke
innpassing til høyere årskurs. For
ytterligere krav kontakt det enkelte
lærested 
SIVINL
3MX og 2FY
Søkere med bestått 2-årig teknisk
fagskole og 3MX er også kvalifisert
SODH
Minimum 50 % relevant arbeids-
tilknytning i studietiden og/eller
minimum 2 års relevant fulltids
forpraksis i løpet av de siste 5 år
TANN
2MX eller 2MY eller 3MZ eller 2FY
eller 2KJ 
TYSK
Tysk B-språk (4 + 4 uketimer) 
eller 
tysk C-språk (4 + 4 + 4 uketimer) 

TYSL
Tysk B-språk (4 + 4 uketimer) 
eller 
tysk C-språk (4 + 4 uketimer) 
VETE
2MX/2MY/3MZ og 3KJ 
VISKOM
Godkjent hjemmeoppgave. 
Søkere må henvende seg til
høgskolen i Buskerud innen 15. april
for å bestille hjemmeoppgave 
YLFO
Fag-/svennebrev eller annen 3- årig
yrkeskompetanse i formgivningsfag
og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet 
YLHN
Fag-/svennebrev eller annen 3- årig
yrkeskompetanse i hotell- og nærings-
middelfag og 2 års yrkespraksis etter
fagbrevet 
YLHS
Fag-/svennebrev eller annen 3- årig
yrkeskompetanse i helse- og sosialfag
og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet 
YLTEK
Fag-/svennebrev eller annen 3- årig
yrkeskompetanse i teknologiske fag
og 2 års yrkespraksis etter fagbrevet  Sp
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For opptak til 2-årig ingeniørutdanning kreves relevant linje fra 2-årig teknisk fagskole,

uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. 

Følgende kravkoder viser hvilke linjer fra teknisk fagskole som de enkelte høgskoler

har definert som relevante til de forskjellige studiene. 

kravkode studium høgskole linje fra teknisk fagskole 
AUTÅ 225 093 Ålesund elektro, automatisering, el-kraft, sterkstrøm  
BYGA 201 023 Agder husbygg, anlegg 
BYGS 217 023 Stavanger bygg- og anleggstekniske linjer 
BYGÅ 225 023 Ålesund husbygg, anlegg  
ELBU 205 025 Buskerud elektro, elektronikk og automatisering, el-kraft, 

datateknikk; mekatronikk kan vurderes 
ELKT 220 026 Telemark el-kraft, sterkstrøm; automatisering og 

elektronikk kan vurderes 
ELKV 222 026 Vestfold el-kraft, elektronikk, automatisering 
ELST 219 025 Sør-Trøndelag elektronikk, automatisering 
ELTE 220 025 Telemark elektro, elektronikk, automatisering; 

mekatronikk kan vurderes 
ELVE 222 025 Vestfold elektronikk 
KJTE 220 091 Telemark kjemi, prosess 
MASA 201 032 Agder maskin, maskinteknikk, sveiseteknologi, 

sveiseteknikk, VVS , bil, drifts- og 
vedlikeholdsteknikk, mekatronikk. 

MASB 205 032 Buskerud maskin, maskinteknikk, mekatronikk, 
sveiseteknologi, rørteknologi, drifts- og 
vedlikeholdsteknikk 

MASO 215 032 Oslo maskin, maskinteknikk, mekatronikk, drifts- og 
vedlikeholdsteknikk, bil, VVS 

MAST 219 032 Sør-Trøndelag maskin, maskinteknikk, VVS, drifts- og 
vedlikeholdsteknikk 

MASV 222 032 Vestfold maskin, bil, sveiseteknikk, VVS 
MASÅ 225 032 Ålesund maskin, maskinteknikk 
MATE 225 031 Ålesund maskin 
MATEL 220 032 Telemark maskinteknikk, maskinteknisk drift           



Utenlandsk utdanning må tilsvare

norsk 3-årig videregående skole for

å gi generell studiekompetanse til

norske universiteter og høgskoler.

Ifølge retningslinjer fra Utdannings-

og forskningsdepartementet er

videregående utdanning fra noen

land tilstrekkelig for å dekke hele

opptaksgrunnlaget, mens

videregående utdanning fra andre

land bare dekker deler av

opptaksgrunnlaget. Begge grup-

pene må imidlertid dokumentere

kunnskaper i norsk og engelsk.

Søkere som bare dekker deler av

opptaksgrunnlaget med sin videre-

gående utdanning, må ta fag i norsk

videregående skole for å få generell

studiekompetanse. 

Er du i tvil om du dekker hele eller

bare deler av opptaksgrunnlaget,

kan du få nærmere opplysninger fra

universitet/ høgskole eller fra

Samordna opptak. 

Hvis det viser seg at du må ta ekstra

fag for å få generell studiekompe-

tanse, kan det lønne seg å be om en

vurdering i god tid før du skal søke

opptak høyere utdanning. 

Når du skal sende inn omslagsarket

ditt, se side 8, må du sende

vitnemål/ diplom både fra

videregående skole (upper secon-

dary school/high school) og

eventuell høyere utdanning fra

utlandet. 

Se også side 104 om dokumentasjon

av utenlandsk utdanning. 

NORSK 

Hvis din utenlandske utdanning

dekker hele opptaksgrunnlaget,

må du dokumentere norskkunn-

skaper med én av følgende prøver:

� Bestått eksamen fra læreplan i

norsk som andrespråk på VKII-

nivå. I skriftlig avgjør eksamens-

karakteren om faget er bestått,

det samme gjelder i muntlig hvis

man trekkes ut til eksamen 

� Bestått eksamen fra trinn 3 i

norsk for utenlandske studenter

ved universitetene 

� Bestått eksamen fra 1-årig høg-

skolestudium i norsk språk og

samfunnskunnskap for uten-

landske studenter  

� Skriftlig test i norsk for fremmed-

språklige, høyere nivå

(”Bergenstesten”) med minst 450

poeng, se adresse side 109 

Søkere med IB-diplom uten norsk,

og som ikke har gjennomgått norsk

grunnskole, kan også dokumentere

norsk med en av disse prøvene.

Hvis din utenlandske utdanning

bare dekker deler av opptaks-

grunnlaget, må du ta norsk som

andrespråk på VKII-nivå. 

Lærestedet kan også godkjenne

annen dokumentasjon av

norskkunnskaper, f.eks. eksamen i

norsk fra utenlandsk universitet eller

høgskole eller minst to års studier

ved norsk universitet/høgskole der

undervisning og eksamen har vært

på norsk. 

Har du utenlandsk videregående

skole som dekker hele opptaks-

kravet, men har gjennomgått norsk

grunnskole, har du dekket norsk-

kravet. 

ENGELSK 

For å få generell studiekompetanse

må du dokumentere at du har

engelskkunnskaper på nivå med

engelsk grunnkurs i norsk

videregående skole. 

Hvis engelsk ikke er tilstrekkelig

dekket i den utenlandske

utdanningen, kan du ta en av

følgende prøver: 

� Engelsk grunnkurs i videregåen-

de skole, (5 uketimer) med

karakteren 2 eller bedre i både

skriftlig og muntlig 

� Test of English as a Foreign

Language (TOEFL) med minst

500 poeng på papirbasert test

eller minst 170 poeng på data-

basert test, se adresse side 109 

� International English Language

Testing Service (IELTS), acade-

mic, med minimum score på 5.0,

se adresse side 109 

Også andre engelsktester kan god-

kjennes etter individuell vurdering.
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På søknadsskjemaet skal du krysse av i ruta for utenlandsk utdanning hvis du har vide-
regående skole fra et land utenfor Norden. Du skal også krysse av i denne ruta hvis du
har tatt fag eller utdanning i Norge i tillegg til din utenlandske utdanning for å få generell
studiekompetanse. 
Utdanning fra Norden (Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, Grønland) eller
International Baccalaureate (IB) gjelder i denne sammenheng ikke som utenlandsk
utdanning, disse skal krysses av i egne ruter. 
Har du norsk videregående utdanning, men høyere utdanning fra utlandet, skal du heller
ikke krysse av i ruta for utenlandsk utdanning. 
Søknadsfristen for søkere med utenlandsk videregående utdanning er 1. mars.  



The information in this catalogue

does not apply to foreign applicants

without a permanent or renewable

residence permit in Norway. Some

universities and colleges offer

specifically designed programmes

for foreign students. These program-

mes are taught in English and

admission does not require perma-

nent residence. It is not possible to

apply to these programmes on the

regular Norwegian application form.

For information about these pro-

grammes and application proce-

dures, you have to contact the

university or college offering the

programme one wishes to apply to.

Applicants with foreign secondary

education, holding a permanent or

renewable residence permit, must

apply for admission on the regular

Norwegian application form. The

application deadline is 1 March.

Applicants must meet the minimum

requirements for entrance to higher

education in Norway (generell

studiekompetanse). Applicants must

also fulfil the language requirements

in Norwegian and English. 

For admission to some study

programmes you need specific

subjects or work experience in

addition to the general

requirements. 

Applicants from European countries

are eligible for admission upon

completion of the secondary school

leaving certificate that provides the

basis for admission to university

studies in the home country.

Entrance requirements for applicants

from non-European countries may

include one or two years of

university studies in addition to

secondary school. Applicants who

do not fulfil the entrance

requirements can take

supplementary examinations in

Norwegian upper secondary school.

Applicants must document all their

relevant education with officially

certified copies of certificates,

diplomas, transcripts etc. in the

original language and authorised

translations if the original documents

are not in English or a Scandinavian

language. Both upper secondary and

higher education must be

documented. Applicants must fulfil

all requirements before 1 July.

Please note that admission to some

programmes is highly competitive.

To find out if you are qualified for

admission to higher education in

Norway, you may contact Samordna

opptak (Universities and Colleges

Admission Service) or one of the

universities or colleges. For further

information, see

www.samordnaopptak.no/english
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REALKOMPETANSE 
Realkompetanse er all den

relevante kompetansen en person

har skaffet seg gjennom lønnet

eller ulønnet arbeid, utdanning,

organisasjonserfaring eller på

annen måte.

Søkere som ikke har generell

studiekompetanse og som fyller

minst 25 år i løpet av opptaksåret,

kan søke om opptak på grunnlag

av realkompetanse.

Dersom studiet har spesielle

opptakskrav, må disse også

oppfylles. 

Hvert enkelt lærested bestemmer

selv hva som gir realkompetanse

til sine studier. Dette betyr at

samme type studium kan ha ulike

krav til realkompetanse. En

vurdering ved ett lærested gjelder

derfor ikke for opptak til andre

læresteder.

For å få informasjon om de

konkrete kravene til realkompe-

tanse, må du ta kontakt med det

enkelte lærested. 

Selv om du får godkjent

realkompetanse til et bestemt

studium, betyr ikke dette at du

automatisk får tilbud om studie-

plass. Dersom det er flere søkere

enn antall studieplasser, skjer

rangering i forhold til andre

søkere etter en skjønnsmessig

vurdering. 

Studiene omtalt i Søkerhandboka

er som regel teoretiske

utdanninger, men kan ha innslag

av praksis. For å få tilbud om

studieplass, kreves det normalt

generell studiekompetanse. 

Godkjent realkompetanse er en

alternativ måte å kvalifisere seg

på. Studiene krever relativt stor

arbeidsinnsats og studieforløpet

vil være det samme for alle

studentene uansett opptaks-

grunnlag.  

SLIK SØKER DU 
Søknad om opptak sendes uten

vedlegg til Samordna opptak

innen 1. mars. Du skal krysse av

for realkompetanse som opptaks-

grunnlag.  Du kan også søke via

internettsidene til Samordna

opptak: www.samordnaopptak.no

Etter at søknaden er registrert, vil

du få tilsendt ett omslagsark for

hvert lærested du har søkt.

Omslagsarkene skal du fylle ut og

sende med vedlegg direkte til kvar

lærestad som du har søkt opptak

til. Du må lese nøye og følge opp

all informasjon som du får tilsendt

sammen med omslagsarket og

ellers i løpet av opptaksprosessen.

Alle skjemaer må være

tilfredsstillende utfylt, og alt som

skal gi grunnlag for opptak må

dokumenteres med attesterte

kopier. Det er søkers ansvar å vise

lærestedet at han/hun har

realkompetanse for et bestemt

studium. Vi anbefaler deg å lese

grundig avsnittet om dokumen-

tasjon i Søkerhandboka side 104

og om bekreftede kopier side 9. 

Dersom du krysser av for real-

kompetanse selv om du har/får

generell studiekompetanse, blir

søknaden overført til vanlig opp-

tak og poengberegnet hvis det er

mulig.   

INFORMATION IN ENGLISH 



KARAKTERPOENG

Gjennomsnittskarakteren blir rekna

ut på grunnlag av middelverdien for

kvart fag, slik at gjennomsnittet blir

summen av alle middelverdiane delt

på antal fag, multiplisert med 10.

Det blir rekna ut middelverdi i alle

fag som har meir enn ein karakter:

Standpunkt- og eksamenskarakter,

og skriftleg og munnleg karakter i

framandspråk. 

Norskfaget tel som tre fag:

Hovudmål, sidemål og munnleg. 

For felles allmenne fag skal berre

karakterar på høgaste nivå reknast

med. 

Tverrfaglege eksamenar blir rekna

som eigne fag. Alle karakterane i

opptaksgrunnlaget, både grunnlaget

for generell studiekompetanse og

ekstra fag som er spesielle opptaks-

krav, skal reknast med i gjennom-

snittskarakteren. Det same gjeld fag

som skal gi fordjupings- og realfags-

poeng. 

Ved forbetringar i enkeltfag kan det

ikkje nyttast standpunkt- og eksa-

menskarakterar frå ulike år. Ny eksa-

menskarakter som privatist kan erstat-

te middelverdien av gamal stand-

punkt og eksamenskarakter viss dette

gir høgare gjennomsnittskarakter. 

Ver merksam på at forbetringar ikkje

blir rekna med i primærvitne-

målskvoten, sjå side 99. 

FORDJUPINGSPOENG

Utrekninga av fordjupingspoeng er

lik til alle studium der søkjarane får

utrekna karakterpoeng.

Fordjupingspoeng blir tildelte på

grunnlag av beståtte

studieretningsfag som har ein

godkjent fordjuping over to år

(normalt minst 8 veketimar) frå

allmennfagleg studieretning i

vidaregåande skole, eller frå

studieretning for allmenne,

økonomiske og administrative fag i

Reform 94, eller for spesielle

fagkombinasjonar i andre

studieretningar. 

Full kvote uansett studieretning er 4

fordjupingspoeng. 

Har du spørsmål om fordjupingsfag;

ta kontakt med ein rådgjevar i

vidaregåande skole. 

REFORM 94 
Søkjarar med studieretning for

allmenne, økonomiske og

administrative fag får inntil 4

fordjupingspoeng frå og med sitt

andre fordjupingsfag etter desse

reglane:

� 2 poeng for kvart studieretnings-

fag på 8-10 veketimar

� 3 poeng for studieretningsfag på

15 veketimar

� 4 poeng for studieretningsfag på

20 veketimar

Ein kan òg få 1 fordjupingspoeng

for studieretningsfag på 5 veketimar

i forlenginga av det obligatoriske

studieretningsfaget, og 1 poeng for

3SOK når dette faget er teke i tillegg

til 2SK+3SK. 

Søkjarar med andre studieretning-

ar får fordjupingspoeng for allmen-

nfaglege fordjupingsfag når dei har

dekt fagkrava på studieretninga og

studiekompetansefaga. Dette gjeld

òg for søkjarar som har bestått

grunnkurs og VKI frå ein yrkesfagleg

studieretning og VKII allmennfagleg

påbygging. 

STUDIERETNINGAR FØR
REFORM 94 
Søkjarar med allmennfagleg

studieretning kan få 2 poeng pr

fordjupingsfag frå og med si andre

fordjuping. (Den første fordjupinga

er eit krav for å få vitnemål og gir

ikkje fordjupingspoeng.). 

Søkjarar med examen artium frå

tradisjonelt gymnas eller eksamen

frå økonomisk gymnas får auto-

matisk 4 fordjupingspoeng. 

Søkjarar med bestått 3-årig utdan-

ning frå studieretning for handels-

og kontorfag får 2 fordjupings-

poeng når dei har teke 3 veketimar

2. framandspråk i grunnkurs og 3

veketimar matematikk i VKII. Dei

kan òg få fordjupingspoeng for

allmennfaglege fordjupingsfag i
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Reglane for poengutrekning er fastsette 14. desember 1999 av Kyrkje,- utdannings- og for-
skingsdepartementet i forskrift om felles rangeringsreglar. Ein oppdatert versjon ligg
føre som vedlegg til rundskriv F-53-01 av 20. desember 2001. 
Nokre studium har spesielle reglar eller reknar ikkje poeng, sjå sidene 102.

HOVUDPRINSIPPA
� Søkjarar med bestått 3-årig vidaregåande utdanning får karakterpoeng på grunnlag av vitnemål(a) som

dekkjer dei tre åra. 

� Søkjarar som er studiekvalifiserte med fagbrev/sveinebrev får karakterpoeng på grunnlag av karakterane

på årskursbevisa for grunnkurs og VKI pluss fag som dekkjer opptakskrava eller som skal gi fordjupings-

poeng/realfagspoeng. 

� Søkjarar med nordisk utdanning, Diplom frå International Baccalaureate eller fransk baccalauréat får

karakterpoeng etter omrekningsskalaer, sjå nettutgåva av Søkerhandboka på www.samordnaopptak.no

� Søkjarar med Rudolf Steinerskole eller utdanning frå land utanfor Norden blir vurderte individuelt. 

� Søkjarar som er studiekvalifiserte etter 23/5-regelen får karakterpoeng berre viss dei har karakter i alle

studiekompetansefaga. Søkjarar med bestått 3-årige vidaregåande utdanning eller fag/sveinebrev kan òg

bli poengrekna etter 23/5-regelen dersom dei fyller krava til alder og utdanning/praksis, og dersom dette

gir høgare konkurransepoengsum. 



tillegg til sin 3-årige utdanning, med

unntak av bedriftsøkonomi, som

ikkje gir fordjupingspoeng for

søkjarar med rekneskapslina. 

For søkere med andre studie-

retninger viser  vi til § 3-7 og 3-8 i

Forskrift F-53-01: Felles regelverk for

rangering av søkere til grunnutdan-

ninger ved universiteter og høgskoler.  

ANDRE OPPTAKSGRUNNLAG
Søkjarar som kvalifiserer seg med

fagbrev/sveinebrev eller etter

23/5-regelen og som skal poeng-

reknast, får fordjupingspoeng frå og

med sitt første allmennfaglege for-

djupingsfag. 

Søkjarar med International

Baccalaureate kan få inntil 4 poeng

på grunnlag av fagleg fordjuping og

bonuspoeng. 

Søkjarar med utanlandsk utdan-

ning som kan poengreknast, vil få

fordjupingspoeng etter nærare

reglar. 

REALFAGSPOENG

I tillegg til dei ordinære fordjupings-

poenga som er nemnde ovafor, blir

det gitt ekstra poeng for fordjuping i

matematikk, biologi, fysikk og kjemi

frå studieretning for allmenne,

økonomiske og administrative fag.

Det blir gitt 0,5 poeng for kvart av

faga 2MX/2MY/2MZ,

3MX/3MY/3MZ, 2BI, 3BI, 2FY, 3FY,

2KJ og 3KJ. 

Ordninga gjeld òg søkjarar som

tidlegare har tatt 2MN/2MS og

3MN/3MS og for elevar med examen

artium frå real- eller naturfagline. 

Søkjarar med studieretning

naturbruk, VKII naturforvaltning, får

1 realfagspoeng. I tillegg kan desse

søkjarane få realfagspoeng for mate-

matikk og fysikk, og anten biologi

eller kjemi. 

Søkjarar med International

Baccalaureate får 0,5 poeng når faga

er tatt på lågare nivå (Standard

Level) og 1 poeng når faga er tatt på

høgare nivå (High Level). 

Full kvote for realfagspoeng er 4

poeng 

BONUSPOENG
2 bonuspoeng til søkjarar med

bestått 3-årig opplæring frå

studieretning for musikk, dans og

drama til desse utdanningane:

� allmennlærarutdanning (òg med

musikk og realfag)

� førskolelærarutdanning

� faglærarutdanning i praktisk-

estetiske fag

� ergoterapiutdanning

� kulturstudium, folkemusikk og

folkekunst ved Høgskolen i

Telemark 

� ballettpedagogutdanning ved

Høgskolen i Bodø

� årseiningar og halvårseiningar i

drama og musikk når opptaks-

grunnlaget er generell studie-

kompetanse

� drama/teater og folkedans ved

Noregs teknisk-naturvitskapelege

universitet 

KJØNNSPOENG

2 tilleggspoeng til kvinnelege

søkjarar til ingeniørutdanning

(unntatt kjemi og optikk), maritim

høgskoleutdanning, studium i jord-,

skog- og utmarksfag, informatikk

ved Høgskolen i Østfold,

landbruksfag ved statlege høgskolar,

5-årig studium i informatikk ved UiO

og master i teknologi ved NTNU

(unntatt kjemi, teknisk design og

arkitektur). 

PRIMÆRVITNEMÅLSKVOTE
Primærvitnemålskvoten er for

kvalifiserte søkjarar som ikkje fyller

meir enn 21 år i søknadsåret og 

� har eit vitnemål utan forbetra

karakterar (alle faga må vere tatt

for første gong) 

� har fullført og bestått utdanninga

innafor den normerte opp-

læringstida på 3 år (for nokre

utdanningsløp 4 år) 

Innafor ei 5-årsramme (rekna frå

avslutta grunnskole) kan det gjerast

unntak for følgjande dokumenterte

grunnar:

� inntil eitt år med internasjonal

utveksling, folkehøgskole, første-

gangstjeneste eller omsorgsarbeid 

� inntil eitt år ved omval av

grunnkurs eller VKI 

� inntil to års sjukdomsavbrot 

Søkjarar som ikkje når opp i

primærvitnemålskvoten, blir

automatisk overførte til ordinært

opptak, der dei får eventuelle

tilleggspoeng medrekna. 

Ein søkjar som er 21 år eller yngre

kan levere både primærvitnemål (til

primærvitnemålskvoten) og forbetra

vitnemål (til den ordinære kvoten).

Primærvitnemålskvoten er på 

40 %, med unntak av medisin der

kvoten er 50 %. 

Følgjande studium har ikkje

primærvitnemålskvote: 

� 2-årige ingeniørutdanningar 

� Kostøkonomutdanninga ved

Høgskolen i Akershus 

� 2-årig studium i kjøkken- og res-

taurantleiing ved Høgskolen i

Stavanger 

� Hotelladministrasjon ved

Høgskolen i Stavanger 

� Årseiningar i lærarutdanning når

restplassar blir tilbode som

grunnutdanningar 

� Desentraliserte og/eller deltids

utdanningar med minst eitt års

yrkespraksis som spesielt opp-

takskrav  

Sk
ol

ep
oe

n
g

99

SKOLEPOENG
Summen av karakterpoeng,

fordjupingspoeng,

realfagspoeng, bonuspoeng og

kjønnspoeng. 



Po
en

gb
er

eg
n

in
g 

av
 v

itn
em

ål

100

Middelverdi: 5

Ikke et felles all-
ment fag, skal
derfor regnes med

Middelverdi 3

Middelverdi: 3,5

Middelverdi 2,5

Middelverdi 4,5

Middelverdi: 4

Middelverdi: 5,5

Middelverdi: 3,5

Første fordjuping:
ingen poeng

Andre fordjuping: 
2 poeng

0,5 realfags-
poeng

0,5 realfags-
poeng

Gjennomsnittkarakter: 97,5:21=4,64x10=46,4 karakterpoeng+  2 fordjupingspoeng+  1 realfagspoeng
= 49,4 skolepoeng

Gjennomsnittkarakter: 70:24=2,92x10=29,20 karakterpoeng
+  0 fordjupingspoeng+  0 realfagspoeng
= 29,2 skolepoeng
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TILLEGGSPOENG

ALDERSPOENG

(ikkje til medisinstudiet)

Det blir gitt 2 poeng for kvart år,

maksimum 8 poeng for fire år.

Alderspoenga blir gitt frå og med

det året søkjaren fyller 20 år for

søkjarar med: 

� 3-årig vidaregåande utdanning 

� fagbrev/sveinebrev 

� forkurs for ingeniør- og maritim

høgskoleutdanning 

� teknisk fagskole 

Alderspoenga blir gitt frå og med

det året søkjaren fyller  24 år for: 

� søkjarar som er kvalifiserte etter

23/5-regelen 

ANDRE TILLEGGSPOENG

(eigne reglar for medisinstudiet,

sjå side 102)

3 poeng for høgare utdanning/

militær-/sivilteneste/folkehøgskole

blir gitt for anten 

� fullført årsstudium eller tilsvaran-

de (20 vekttal) ved universitet

eller høgskole eller

� eitt bestått år på folkehøgskole

med godkjent dokumentasjon

(fra skoleåret 1997/98) eller

� fullført militær eller sivil første-

gongsteneste 

3 poeng er full kvote sjølv om

søkjaren har meir enn 20 vekttal

høgare utdanning eller har

folkehøgskole og/eller militær-/

sivilteneste i tillegg. 

Fullført halvårig studium eller 10

vekttal gir 1,5 poeng. Det same gjeld

for ex.phil. med påbyggingstudium

som samla utgjer eit første-

semesterstudium, eller ex.phil. i

kombinasjon med 5 vekttal. 

Ex.phil. gir 1 poeng.

POENG FOR OPPTAKSPRØVER 

Noregs idrettshøgskole har ei

fysisk opptaksprøve som gir

tilleggspoeng (som tel saman med

dei andre konkurransepoenga) etter 

denne skalaen: 

snitt på 1,50 eller betre: 3 p 

snitt på 1,51-2,00: 2 p 

snitt på 2,01-2,50: 1 p 

Maksimum tilleggspoeng er 14.

Fotojournalistutdanninga ved

Høgskolen i Oslo har ei opptaks-

prøve som består av fotoportefølje,

heimeprøve og skoleprøve. Det blir

gitt poeng frå 1 til 6, der 6 er beste

resultat. Dette blir multiplisert med

6, slik at 36 tilleggspoeng er maksi-

mum for opptaksprøva. 

Summen av ordinære konkurranse-

poeng og tilleggspoenga for opp-

taksprøven gir søkjarens totale

poengsum.

POENG FOR JOURNALIST-
PRAKSIS
Til journalistutdanningane kan inntil

30 % av studieplassane gå til søkja-

rar som har minimum eit halvt år

samanhengande godkjend journa-

listisk fulltidspraksis.

Det blir gitt 2 poeng pr halvår i

inntil 3 år; maksimalt 12

praksispoeng. 

Innafor praksiskvoten kjem

praksispoenga i tillegg til den

ordinære poengsummen, men det

blir ikkje gitt alderspoeng i kvoten.

Søkjarar i praksiskvoten konkurrerer

òg i ordinær kvote/primærvitnemåls-

kvote, men da berre med ordinære

poeng (ikkje praksispoeng).

SØKJARAR SOM IKKJE KAN
POENGREKNAST

Nokre søkjargrupper kan ikkje

poengreknast fordi karakterane deira

ikkje kan omsetjast til norsk karak-

terskala eller fordi opptaksgrunn-

laget ikkje har karaktervurderingar.

Slike grupper er mellom anna: 

� Kvalifiserte søkjarar med Rudolf

Steinerskole 

� Kvalifiserte søkjarar med utdan-

ning frå land utanfor Norden 

� Søkjarar som er kvalifiserte med

23/5-regelen og som dekkjer eitt

eller fleire studiekompetansefag

eller spesielt opptakskrav på

grunnlag av anna utdanning enn

fag i norsk vidaregåande skole 

� Søkjarar som har fått generell

studiekompetanse på grunnlag

av tidlegare bestått høgare

utdanning eller tidlegare vurde-

ringar av anna utdanning og

erfaring 

� Søkjarar som får opptak  på

grunnlag av realkompetanse 

Desse søkjarane blir rangerte i

forhold til søkjarar med poeng etter

ei skjønnsmessig vurdering. Det skal

takast omsyn til om søkjaren har eit

opptaksgrunnlag og ei

fagsamansetjing som er likeverdig

med det som gir grunnlag for

tilleggspoeng for andre søkjarar.

karakterpoeng

+ fordjupingspoeng

+ realfagspoeng

+ bonuspoeng

til utvalde studium

+ kjønnspoeng

til utvalde studium

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoeng
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For studieåret 2003/2004 gjelder

de samme opptaksregler til

medisinstudiet som i fjor. I

hovedtrekk har studiet egne

opptaksregler på følgende

områder:

KVOTEINNDELING 
Medisin har de samme kvotene

som gjelder for opptak til annen

høyere utdanning, men med en

annen prosentinndeling:

Primærvitnemålskvote: 50 %.

Ordinær kvote: 50 %. Søkere

som ber om eller har rett til

skjønnsmessig vurdering, blir

rangert sammen med de øvrige

søkerne. 

TILLEGGSPOENG 
Til medisinstudiet blir det ikke

gitt tilleggspoeng for alder. For

høyere utdanning blir det gitt

tilleggspoeng etter følgende

skala: 

5-9 vekttall: 1 poeng 

10-14 vekttall: 2 poeng 

15-19 vekttall: 3 poeng 

20-24 vekttall: 5 poeng 

25-29 vekttall: 6 poeng 

30-34 vekttall: 7 poeng 

35-39 vekttall: 9 poeng 

40 vekttall eller mer: 12 poeng 

NB Det gis ikke tilleggspoeng for

avbrutt profesjons- eller yrkes-

utdanning. 

For relevant lønnet praksis i 

100 % stilling blir det gitt

tilleggspoeng etter følgende

skala: 

0,5 år: 2 poeng 

0,5-1 år: 2 poeng + 0,5 poeng

pr måned fram til 

1 år: 5 poeng 

1-1,5 år: 5 poeng + 0,33

poeng pr måned 

fram til 

1,5 år: 7 poeng 

1,5-2 år: 7 poeng + 0,5 poeng

pr måned fram til 

2 år eller mer: 10 poeng 

Inkludert i det maksimale antallet

tilleggspoeng (12 poeng) kan det

også gis 3 tilleggspoeng for

enten førstegangstjeneste eller

folkehøgskole (med godkjent

skoledokumentasjon). 

Maksimum tilleggspoeng er 12.

Søkere som vurderes etter

regelen om 23 års alder og 5 års

utdanning/ yrkespraksis, gis ikke

tilleggspoeng for høyere

utdanning og/eller relevant

praksis. 

REGIONALE KVOTER 
For medisinstudiet ved

Universitetet i Tromsø er det

en 60 % kvote for søkere fra

Nord-Norge. Av disse skal 8

studieplasser gå til søkere fra

Nord-Troms/Finnmark. 

Også innenfor hver av de

regionale kvotene til medisin-

studiet i Tromsø blir søkere delt

inn i primærvitnemålskvote og

ordinær kvote (50-50). 

SAMISKE KVOTER 
Ved opptak til medisinstudiet ved

Universitetet i Bergen er det en

kvote på inntil 2 studieplasser for

samisktalende samer. 

Ved opptak til medisinstudiet ved

Universitetet i Tromsø er det

en kvote på inntil 2 studieplasser

for samer. 

Utfyllende informasjon om

reglene og annet som angår

medisinopptaket får du i heftet

Informasjon om opptak til medi-

sin 2003 ved henvendelse til: 

Opptakssentralen Medisin

Studieavdelingen NTNU 

7491 Trondheim 

Tlf.: 73597755 

e-post: med-opptak@adm.ntnu.no

Heftet er også tilgjengelig på

internett:

www.ntnu.no/studieavd/medisin

Opptakssentralen behandler alle

søknader om opptak til medi-

sinstudiet ved de fire universi-

tetene. Dette vil framgå av om-

slagsarket. 

STUDIER MED OPPTAKS-
PRØVER SOM ENESTE
RANGERINGSGRUNNLAG

Alle må søke til Samordna opptak
innen 15. april. I tillegg til opp-
taksprøven kreves det også generell
studiekompetanse, unntatt til kunst-
fag ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Oppgaver og praktiske opplysninger
om opptaksprøvene blir lagt ut på
lærestedenes hjemmesider i god tid
før søknadsfristen, se adresseliste
side 109.  
Rangering: 
Det beregnes verken skolepoeng
eller tilleggspoeng til disse studiene.
Kvalifiserte søkere rangeres på
bakgrunn av opptaksprøver etter
regler fastsatt av høgskolen.  

ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO 
Opptaket til arkitekt og industri-
design skjer på grunnlag av opp-
taksprøver i to trinn.
Første trinn er en hjemmeoppgave
som skal sendes inn til skolen. På
bakgrunn av disse plukker opptaks-
komiteen ut kandidater til en to-
dagers prøve på skolen.
Hjemmeoppgavene er felles for de
to studieretningene, mens skoleopp-
gavene er rettet spesielt inn mot
hvert av studiene. Se fotnote side 35.  

HØGSKOLEN I AKERSHUS  
Opptaksprøven til produktdesign er
en hjemmeoppgave som skal sendes
inn til høgskolen innen 15.mai. Se
fotnote side 40.  

HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 
For søknad til fjernsynsteknikk-
utdanning og fjernsynsregiutdanning
må portfolie sendes inn til høg-
skolen innen 15. april. 
Opptaket skjer i to trinn. Første trinn
er en hjemmeoppgave i form av et
essay, samt CV. Det innsendte
arbeidet danner grunnlag for
utvelgelse av søkere som går videre
til intervju/opptaksprøve.  

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
Kunstfagutdanningene og
designutdanningene har følgende
formelle krav: 
Design: Generell studiekompetanse 
Kunstfag: Kompetanse i norsk og
engelsk 
Faglige krav: For opptak til alle
studier kreves det at man løser
opptaksprøver i to runder.  
Til første prøve må alle søkere løse
hjemme- oppgaver og sende inn
besvarelser/arbeider. På grunnlag av
disse plukker komiteer ut kandidater
til en avgjørende opp-taksprøve i
høgskolens lokaler over én til tre
dager rundt midten av juni.   

MEDISINSTUDIET (ALLE FIRE UNIVERSITETENE)



REGIONALE 
KVOTAR

Farmasistudiet ved 

Universitetet i Tromsø 

Minst 50 % kvote for søkjarar fra

Nordland, Troms og Finnmark.

Innanfor kvoten skal det vere 40 %

primærvitnemålsdel.

Helsefaglege utdanningar ved

Høgskolen i Tromsø 

80 % kvote for søkjarar frå

Nordland, Troms og Finnmark.

Innanfor kvoten skal det vere 40 %

primærvitnemålsdel.

Jusstudiet ved 

Universitetet i Tromsø

67 % kvote for søkjarar frå

Nordland, Troms og Finnmark.

Innanfor kvoten skal det vere 40 %

primærvitnemålsdel.

Medisinstudiet, sjå side 102. 

Odontologistudiet ved

Universitetet i Bergen

8 studieplassar for søkjarar frå

Nordland, Troms og Finnmark.

Reseptarstudiet ved  

Høgskolen i Oslo 

10 % kvote for søkjarar frå Nord-

land, Troms og Finnmark.

Master i teknologi ved

Universitetet i Tromsø 

50 % kvote for søkjarar frå

Nordland, Troms og Finnmark.

Innanfor kvoten skal det vere 40 %

primærvitnemålsdel.

Sjukepleiarutdanning ved

Høgskolen i Finnmark 

80 % kvote for søkjarar frå

Finnmark. Innanfor kvoten skal det

vere 40 % primærvitnemålsdel.

Tannteknikarutdanning ved

Høgskolen i Oslo

10 % kvote for søkjarar frå

Nordland, Troms og Finnmark. 

SAMISKE 
KVOTAR

Farmasistudiet ved  

Universitetet i Tromsø 

Inntil 2 studieplassar for samiske

søkjarar.

Studium i akvakultur, arktisk

naturbruk og landbruk, fiskerifag

og fiskehelse ved Universitetet i

Tromsø 

1 studieplass for samiske søkjarar.

Helsefaglege utdanningar ved

Høgskolen i Tromsø 

Innanfor den regionale kvoten er

det ein kvote på 10 % for samiske

søkjarar.

Jusstudiet ved 

Universitetet i Tromsø 

3 studieplassar for samiske søkjarar.

Medieteknikk ved 

Høgskolen i Lillehammer og

Høgskolen i Stavanger 

2 studieplassar for samiske søkjarar.

Medisinstudiet, sjå side 102.

Reseptarstudiet ved  

Høgskolen Oslo 

Førsterett for samiske søkjarar

innanfor den regionale kvoten.

Master i teknologi ved

Universitetet i Tromsø 

5 % kvote for samiske søkjarar.

Sjukepleiarutdanning ved

Høgskolen i Finnmark 

10 % kvote for samiske søkjarar

innanfor den regionale kvoten.

Tannteknikarutdanning ved

Høgskolen i Oslo

Førsterett for samiske søkjarar

innanfor den regionale kvoten.

Veterinærstudiet ved Noregs

Veterinærhøgskole 

1 studieplass for samiske søkjarar.

SÆRSKILTE KVOTAR 
FOR SPESIELLE STUDIUM

Drama og teaterkommunikasjon

ved Høgskolen i Oslo 

10 % dramafagleg kvote ved opptak

til Drama- og teaterkommunikasjon.

Bachelor i idrettsvitenskap ved

Noregs Idrettshøgskole 

Inntil 15 studieplassar for søkjarar

etter innstilling frå Forsvaret. 

10 % kvote for søkjarar innstilte av

Noregs Idrettsforbund.

Journalistutdanninga ved

Høgskolane i Bodø, Oslo,

Stavanger, Volda og Medie-

høgskolen Gimlekollen

Inntil 30 % av studieplassane  ved

journalistutdanninga kan bli tildelte

søkjarar på grunnlag av minst eit

halvt års godkjend relevant praksis

på fulltid. Nærare reglar for praksis-

kvoten vil følgje med omslagsarket.

Datateknikk ved Noregs teknisk-

naturvitskaplege universitet 

30 studieplassar for jenter.

Kommunikasjonsteknologi ved

Noregs teknisk-vitskaplege

universitet 

15 studieplassar for jenter.

FORKURSKVOTAR OG 
ANDRE KURSKVOTAR

Ingeniørutdanning  

20 % kvote for søkjarar med

godkjent eittårig forkurs med full

fagkrets. Søkjarane skal poengreknast

på grunnlag av karakterpoengsum frå

forkurset. Det blir ikkje gjeve tilleggs-

poeng i kvoten. 

Søkjarar som ikkje takast opp i

kvoten, konkurrerer vidare om andre

studieplassar på grunnlag av forkurset

og eventuell tilleggsdokumentasjon

som gir grunnlag for tilleggspoeng.

Maritim høgskoleutdanning 

20 % kvote for søkjarar med

aspirantkurs.

Næringsmiddelteknologi ved

Høgskolen i Sør-Trøndelag 

20 % kvote for søkjarar med bestått

tilpassingskurs.
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FULLFØRT OG BESTÅTT 3-ÅRIG
VIDEREGÅENDE UTDANNING

Ett eller flere vitnemål som dekker

alle årene. Husk å kopiere både for-

og baksiden av vitnemålet.

FORBEDRINGER OG NYE FAG
Dersom du vil konkurrere i

primærvitnemålskvoten, må du

sende inn ditt primærvitnemål, se

side 99.

Ekstra fag som skal dekke spesielle

opptakskrav eller gi fordypnings- og

realfagspoeng, kan dokumenteres

med kompetansebevis/fagkarakter-

bevis eller være påført nytt vitnemål.

FORKURS
Vitnemål for fullført og bestått

forkurs.

ASPIRANTKURS
Kursbevis for aspirantkurs.

HØYERE UTDANNING
Vitnemål eller karakterutskrift fra

universitet eller høgskole.

Hvis du tidligere er blitt vurdert for

generell studiekompetanse/

immatrikulering, bør du legge ved

svarbrevet fra lærestedet.

UTENLANDSK UTDANNING
Kopi av originalvitnemål og kopi av

oversettelse hvis vitnemålet er på et

annet språk enn engelsk, tysk eller

fransk.

Du skal sende inn vitnemål/ diplom

både for videregående og høyere

utdanning. Har du ett vitnemål for

hvert år, skal samtlige vitnemål

sendes inn.

Hvis du fra NAIC, Samordna opptak

eller norsk høgskole/universitet har

fått en skriftlig vurdering av din

utenlandske utdanning, skal også

denne sendes inn. 

Vær oppmerksom på at enkelte

utenlandske læresteder ikke godtar at

man kopierer fra originaldokumentet.

Man må da følge lærestedets regler

for hvordan denne informasjonen

skal gis, f.eks. at de blir sendt i

lukket konvolutt fra utstedende

lærested direkte til det norske opp-

taksorganet.

FOLKEHØGSKOLE
Godkjent skoledokumentasjon for 33

ukers skoleår og minst 90 % fram-

møte. 

Tilleggspoeng gis bare for

folkehøgskole tatt fra og med skole-

året 1997/98. Tidligere folkehøgs-

koleår kan telle som utdanning i

23/5-regelen. 

Husk å kopiere alle sidene av

vitnemålet.

PRAKSIS
Attest fra arbeidsgiver, lignings-

kontor eller annen offentlig

myndighet. Attesten skal opplyse

om arbeidets varighet fra dato til

dato, og omfang: Om det er fulltids-

eller deltidsjobb.

Deltidsjobber skal angis i timer pr.

uke eller prosent av full stilling.

Selvstendig næringsvirksomhet

dokumenterers med attest fra

likningskontor eller foretaksregister.

RELEVANT PRAKSIS
Attest som over, men dessuten med

opplysninger om hva slags arbeid

som er utført.

OMSORGSARBEID

Bostedsbevis fra Folkeregisteret for

søkeren og egne barn, evt. attest fra

sakkyndig (lege, sosialkontor e.l.).

MILITÆRTJENESTE
Militærtjeneste må dokumenteres

med militært tjenestebevis (egen

blankett). Mangler du militært

tjenestebevis fra førstegangs-

tjenesten; ta kontakt med din

rulleførende enhet. 

Attester, vernepliktsbok, diplom for

vernedyktighetsmedalje o.l. er ikke

tilstrekkelig. 

Søkere som har befalsskole eller

utskrevet sersjantkurs, må legge

fram vitnemål og tjenesteuttalelse.

Søkere som avslutter tjenesten i

perioden 1. juli-20. august 2003 må

sende inn midlertidig tjenestebevis

for å få tilleggspoeng. Endelig

tjenestebevis må legges fram for

lærestedet ved studiestart.

SIVILTJENESTE
Sivilt tjenestebevis, fås ved hen-

vendelse til siviltjenesteadministra-

sjonen der tjenesten ble avsluttet.

NORDNORSK TILKNYTNING
(kvotetilhørighet)

til høgskolene i Finnmark,

Oslo og Tromsø:

Bostedsbevis fra Folkeregisteret som

bekrefter at du har bodd i Nord-

Norge (evt. Finnmark) de siste 5

årene og fortsatt er bosatt

i landsdelen. Bostedsbeviset må

være utstedt i søknadsåret.

Søkere som ikke tilfredsstiller dette

kravet, må dokumentere nordnorsk

tilknytning på minst to av tre mulige

måter:
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� vitnemål fra folke-/grunnskole,

realskole

� foreldres bosted siste 10 år,

bostedsbevis fra Folkeregisteret

� mors bosted da søkeren ble født,

morens bostedsbevis fra Folke-

registeret

til universitet i Tromsø:

Bostedsbevis fra Folkeregisteret som

bekrefter at du har bodd i Nord-

Norge de siste 10 årene og fortsatt er

bosatt i landsdelen. Bostedsbeviset

må være utstedt i søknadsåret.

Søkere som ikke tilfredsstiller dette

kravet, må dokumentere nordnorsk

tilknytning på minst tre av fire

mulige måter:

� søker er født i Nord-Norge,

morens bostedsbevis fra 

Folkeregisteret

� søker har bodd minst 10 år i

Nord-Norge, søkerens bosteds-

bevis fra Folkeregisteret

� søker har eksamen fra grunnsko-

le (evt. folkeskole eller realsko-

le) i Nord-Norge, vitnemål

� søker har eksamen fra videregå-

ende skole/gymnas i Nord-

Norge, vitnemål

Til kvoter som krever tilknytning

fra Nord-Troms/Finnmark,

må dokumentasjonen gjelde for

disse geografiske områdene.

SAMISK TILKNYTNING
(kvotetilhørighet) til høgskolene

i Finnmark, Lillehammer, Oslo,

Stavanger og Tromsø:

� vitnemål fra samisk videre-

gående skole med samisk som

eget fag, eller

� vitnemål fra grunnskole der

samisk er dokumentert, eller

� bekreftelse fra offentlig 

tjenestemann på at søkeren

skriver og snakker samisk,

eller

� bestått grunnfag eller semester-

emne i samisk fra universitet

eller høgskole, eller

� bestått Samisk språknemnds test

eller tilsvarende

til universitetene i Bergen og

Tromsø:

Dokumentasjon fra offentlig

myndighet på at søkeren fyller

kravene for å bli registrert i

samemanntallet.

Til Universitetet i Bergen kreves

dessuten bestått Samisk språk-

nemnds test eller annen bakgrunn

godkjent av Nordisk Samisk Institutt.

Ved Universitetet i Tromsø

prioriteres søkere med samisk språk-

kompetanse; samisk som første-

eller andrespråk fra videregående

skole, bestått semesteremne eller

grunnfag fra universitet eller

høgskole, bestått Samisk språktest

eller tilsvarende.

REGIONALE KVOTER
Bostedsbevis fra Folkeregisteret.

YRKESFAGLIG KVOTE
Arbeidsattest og/eller høgere

utdanning.

SPESIELL VURDERING
Egenerklæring fra søkeren og attest

fra sakkyndig om forhold som har

påvirket søkerens opptaksgrunnlag.

FORHÅNDSLØFTE

(gjelder bare høgskolesektor)

Ett eller flere av følgende, avhengig

av grunnene for å søke om

forhåndsløfte:

� attest fra arbeidsgiver om

oppsigelsestid

� attest fra likningskontor eller

foretaksregister om selvstendig

næringsvirksomhet

� bostedsbevis fra Folkeregisteret

for søkeren og barna eller søke-

ren og ektefelle/samboer

� attest fra sakkyndig (f. eks. lege)

� tilsettingsbrev og siste måneds

lønnsslipp

BYTTE AV STUDIEPLASS

(gjelder bare høgskolesektor)

Attest fra arbeidsgiver, offentlig

instans eller sakkyndig.

RESERVERING AV STUDIEPLASS
Militær-/siviltjeneste: kopi av 

tjenesteinnkalling. 

Svangerskap eller langvarig

sykdom/sykehusopphold: legeattest.

NAVNESKIFTE
Vielsesattest eller bevilling fra

fylkesmann.
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TRESEMESTER-ORDNING
2MX/3MX/2FY

(godkjend for lån og stipend i

Statens lånekasse)

For opptak til ingeniørutdanning

krev ein normalt 3MX (3MN) og 2FY

som spesielle opptakskrav i tillegg

til generell studiekompetanse. For

opptak til maritime utdanningar er

kravet 2MX og 2FY. 

Viss du manglar slik realfagleg

fordjuping, kan du til nokre av

desse utdanningane følgje kurs i ei

tresemester-ordning. Heile det første

studieåret er spesielt tilrettelagt, med

undervisning både sommaren før og

eventuelt også sommaren etter første

studieår. Frå og med det andre

studieåret følgjer du det ordinære

studieløpet. 

KRAV OM POLITIATTEST

Det er fastsett at det skal krevjast

politiattest ved opptak til studium der

studentane kjem i kontakt med

pasientar, klientar, barnehagebarn,

elevar eller andre som del av klinisk

undervisning eller praksisopplæring.

Dersom politiattesten viser at

vedkomande er sikta, tiltalt eller dømd

for seksuelle overgrep eller grove

valdsbrotsverk, kan det få

konsekvensar for gjennomføringa av

visse utdanningar.

Forskrifta om politiattest gjeld mellom

anna følgjande utdanningar:

� allmennlærarutdanning

� ballettpedagogutdanning

� barnevernspedagogutdanning

� eurytmiutdanning 

� faglærarutdanning

� førskolelærarutdanning

� kateketutdanning

� kyrkjevergeutdanning

� menighetssekretærutdanning

� praktisk-pedagogisk utdanning

� profesjonsutdanning i pedagogikk

� profesjonsutdanning i

spesialpedagogikk

� sosionomutdanning

� trenarutdanning

� utdanning til tolk for døve,

døvblitte og døvblinde

� utdanning i friluftsliv, kultur 

og naturrettleiing

Søkjarar som får tilsegn om studie-

plass ved ei av desse utdanningane og

som har merknad på politiattesten

som er relevant for opptak til ved-

kommande utdanning, skal sende

politiattesten til lærestaden innan

fristen som er sett for å motta

studieplassen. 

Den som er sikta, tiltalt eller dømd for

straffbare handlingar som forskrifta

omhandlar, kan utestengjast frå

praksisopplæring eller klinisk

undervisning der slik deltaking blir

rekna som uforsvarleg på grunn av

kontakten studenten får med pasientar,

klientar, barnehagebarn, elevar eller

andre. Dette medfører at ein ikkje får

høve til å gjennomføre utdanninga. 

Avgjerda i spørsmål om utestenging

blir fatta i ein særskilt oppnemnd

nasjonal nemnd. 

Søkjarar som får tilsegn om

studieplass ved ei av desse

utdanningane og som ikkje har

merknad på politiattesten som er

relevant for opptak til vedkommande

utdanning, skal leggje fram politi-

attesten for lærestaden seinast ved

fastsett utdanningsstart.

Politiattesten skal ikkje være eldre enn

tre månader. 

Dersom politiattesten ikkje blir levert,

skal lærestaden fatte vedtak om

utestenging.

For meir informasjon sjå nettsida til

Samordna opptak,

www.samordnaopptak.no

Følgjande høgskolar tilbyr

tresemester-ordning 2MX/3MX/2FY: 

� Høgskolen i Agder

� Høgskolen i Bergen

� Høgskolen i Buskerud

� Høgskolen i Gjøvik

� Høgskolen i Narvik

� Høgskolen i Nord-Trøndelag

� Høgskolen i Oslo

� Høgskulen i Sogn og Fjordane

� Høgskolen Stord/Haugesund

� Høgskolen i Telemark

� Høgskolen i Tromsø

� Høgskolen i Vestfold

� Høgskolen i Østfold

HALVÅRIG KURS I MATEMATIKK
OG FYSIKK
Høgskolen i Sør-Trøndelag har i

vårsemesteret tilbod om halvårig

kurs i matematikk og fysikk,

med søknadsfrist 15. oktober. 

Har du generell studiekompetanse,

vil kurset kvalifisere deg til

ingeniørutdanning. 

Ta kontakt med høgskolen for

nærare informasjon.

1-ÅRIG FORKURS 
Til ingeniør- og maritime

utdanningar kan ein kvalifisere seg

med 1-årig forkurs, uavhengig av

kravet om generell studiekompe-

tanse.

Forkurset er ope både for søkjarar

som har generell studiekompetanse

(men manglar fordjuping i mate-

matikk og fysikk) og for søkjarar

som ikkje har generell studie-

kompetanse. Dei sistnemnde vil bli

kvalifisert for ingeniør- og maritime

utdanningar dersom dei består fullt

forkurs. 

Opplysningar om slike forkurs får

du ved å vende deg til ein høgskole

som har ingeniør- eller maritim

utdanning.A
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OPPTAK TIL INGENIØR- OG MARITIM UTDANNING 
FOR DEG SOM MANGLAR 2MX/3MX/2FY

Søknad om opptak til forkurs eller tresemester-ordning og eventuelle spørsmål, skal du rette til den

aktuelle høgskolen.



HELSEKRAV TIL MARITIMT
SERTIFIKAT

Fullførte og beståtte maritime

utdanningar er i seg sjølv ikkje

tilstrekkeleg for å få maritimt sertifikat. 

Ta kontakt med ein lærestad med 

slik utdanning for å få oversikt over

helsekrava som gjeld for innløysing 

av sertifikat.

KRAV TIL MEDISINSK TESTING 
I samband med praksis/klinisk

undervisning må studentar ved

bestemte utdanningar og/eller ved

bestemte praksisstader gjennomføre

tuberkuloseundersøkjing og under-

søkjing for meticillinresistente gule

stafylokokkar (MRSA).  

Tuberkuloseundersøkjing

Studentar ved helse-/sosialfagutdan-

ningar og lærarutdanningar pliktar å

gjennomgå tuberkuloseundersøkjing.

Krav til testing gjeld òg dersom

studentar ved andre utdanningar har

praksis innan helse-/sosialsektor eller

pedagogisk sektor. 

Kravet gjeld berre dersom studenten

kjem frå eller har opphalde seg minst 3

månader i land utanfor Vest-Europa,

USA, Canada, Australia, New Zealand

og Japan.  

Tuberkuloseundersøkjinga må vere

gjennomgått tidlegast 2 månader etter at

ein sist forlét eitt av dei aktuelle landa. 

Meticillinresistente gule stafylo-

kokker (MRSA)

Studentar som skal ha praksis/klinisk

undervisning ved sjukehus, sjukeheim

og andre boformer for heildøgns pleie,

pliktar å gjennomgå undersøkjing for

meticillinresistente gule stafylokokkar.

Kravet gjeld berre dersom studenten i

løpet av dei siste 6 månadene har

arbeidd i helsevesenet eller har vore

innlagd på helseinstitusjonar i land

utanfor Norden eller Nederland. 

Kravet til undersøkjing gjeld òg dersom

studenten i løpet av dei siste 6

månadene på andre måtar kan ha vore

utsett for smitte i Norge eller i utlandet,

eller andre tilfelle der det er mistanke

om smitte.  

Plikt til å gjennomføre

undersøkjingane

Studentar som kjem inn under reglane

for desse undersøkjingane, har sjølv

ansvaret for å bli undersøkt. Resultatet

av undersøkjinga må vere klart før

studenten kan starte med praksis.

Dersom du får tilbod om studieplass

ved ei av dei aktuelle utdanningane, vil

du samstundes få nærare informasjon

om reglane for testing. Lærestaden vil

informere om den praktiske

gjennomføringa av testane. 

KLAGEPROSEDYRAR
Dersom du meiner det er gjort feil i

behandlinga av søknaden din, må du

først kontakte institusjonen som har

behandla søknaden. Som oftast er dette

ein lærestad, men det kan óg vere

Samordna opptak eller Opptaks-

sentralen medisin. 

Dersom det er fleire institusjonar som

behandlar søknaden din, må du

kontakte den lærestaden som er

saksbehandlar for dei studieønska du

meiner er feilbehandla. Du kan skrive

eit brev der du ber om ei grunngjeving

for vedtaket som er gjort. Då kan det bli

avklart om det er gjort ein feil, eller om

du har mistydd reglane.

Dersom du ikkje er nøgd med for-

klaringa som blir gitt, har du etter

forvaltningslova § 28 rett til å klage. Av

tidsomsyn bør du sende klagen snarast

mogleg, og seinast tre veker etter at

brevet med grunngjevinga kom til den

adressa du hadde ført opp. 

Klagen skal sendast til den institusjonen

du har fått grunngjevinga frå. I klagen

må du gjere greie for kva du klagar på

og kva for studium klagen gjeld.

Dersom du sender klage til Opptaks-

sentralen medisin, må du presisere

særskilt kva for medisinske studium

klagen gjeld.

Dersom institusjonen ikkje gjer om

vedtaket sitt, blir klagen sendt vidare til

klagenemndsbehandling.

BETINGA OPPTAK
Søkjarar som på grunn av heilt spesielle

omstende ikkje har fått avlagt eksamen i

vidaregåande skole i vårsemesteret

2003, kan få opptak viss han/ho tar ny

eksamen i faget i løpet av haust-

semesteret. Følgjande vilkår må vere

oppfylte: 

� Søkjaren må ha standpunktkarakte-

ren 2 (to) eller betre i faget, og kan

ikkje ha vore oppe til eksamen i

faget tidlegare, korkje som elev eller

privatist. 

� Det må vere dokumentert at søkja-

ren ikkje har møtt til eksamen på

grunn av spesielle omstende: Sjuk-

dom, ulykke, dødsfall i nær familie

eller andre tilfelle der det ville vore

ei belastning å gå opp til eksamen.

Spesielle omstende må dokumente-

rast med attest frå lege, anna helse-

personell, politi eller tilsvarande.

Denne dokumentasjonen, samt

dokumentasjon frå den vidaregåan-

de skolen om at dette var årsaken til

fråveret, skal leverast opptaksorga-

net innan fastsett ettersendingsfrist.

Faget må høyre til dei fag der utsett

eksamen blir halden i haustsemes-

tret. 

For nokre fag blir det halde utsett

eksamen i sluttten av vårsemesteret.

Dette gjeld norsk, skriftlege eksame-

nar i fag som ikkje har sentralt gitte

oppgåver med fellessensur, og

munnlege eksamenar i alle fag. For

desse faga/eksamenane gir ikkje

fråvære ved ordinær eksamen sjan-

se til betinga opptak. 

� Søkjarar som får rekna konkurranse-

poeng som om dei aktuelle faga var

bestått, får betinga opptak berre viss

poengsummen ligg over poeng-

grensa for ordinært opptak. 

Søkjarar som får betinga opptak, men

som ikkje tar ny eksamen innan den

fastsette fristen, mister både studie-

plassen og studieretten på studiet. Viss

dei tar eksamen i studiet, blir denne

ikkje rekna som bestått før vilkåra for

opptak er oppfylte. 

Søkjarar som får betinga opptak kan

ikkje få reservert studieplass til seinare

opptak.  

NORSK-EKSAMEN I
LÆRARUTDANNINGA
I førskole- og allmennlærarutdanninga

er det krav om eksamen på begge

målformer i norsk. Kravet gjeld òg for

søkjarar som har vore fritatt for sidemål i

vidaregåande skole. 

Studentar med kvensk, samisk eller

teiknspråk i fagkretsen, og studentar frå

språklege minoritetar som har vitnemål

frå vidaregåande skole utan eksamen i

begge målformer, eller har tilsvarande

utdanning frå utlandet, har etter visse

reglar likevel høve til å velje same

målform ved begge dei skriftlege

prøvene i norsk.  
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Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
Fredrik Fransonsvei 4, Hånes
4635 KRISTIANSAND
Telefon: 38106500
Telefaks: 38106599
E-post: ansgar@ansgarhs.no
www.ansgarhs.no

Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)
Postboks 6768 St. Olavs plass
Maridalsveien 29
0130 OSLO
Telefon: 22997000
Telefaks: 22997189
E-post: berit.skjaervold@aho.no
www.aho.no

Betanien sykepleierhøgskole i
Bergen (BBSH)
Vestlundveien 19
5145 FYLLINGSDALEN
Telefon: 55154600
Telefaks: 55154646
E-post: opptak@bergenbsh.no
www.betaniensykepleierhogskole.no

Det teologiske Menighetsfakultet (MF)
Postboks 5144 Majorstua, 0302 OSLO
Telefon: 22590500
Telefaks: 22691890
E-post: post@mf.no
www.mf.no

Diakonhjemmets høgskole (DHS)
Postboks 184 Vindern
0319 OSLO
Telefon: 22451945
Telefaks: 22451950
E-post: www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmet.no

Diakonissehjemmets høgskole (DH)
Ulriksdal 10
5009 BERGEN
Telefon: 55979630
Telefaks: 55979632
E-post: dsh@bergendsh.no.
www.bergendsh.no

Dronning Mauds Minne Høgskolen
(DMMH)
Thoning Owesens gate 18
7044 TRONDHEIM
Telefon: 73805200
Telefaks: 73805252
E-post: dmmh@dmmh.no
www.dmmh.no

Høgskolen i Agder (HiA)
Opptak, Serviceboks 422
4604 KRISTIANSAND S
Telefon: Opptak 38142110, Infosenter
38142100, Sentralbord 38141000
Telefaks: Sentraladm. 38141001
E-post: 
Infosenteret@hia.no brosjyre-hia@hia.no
www.hia.no

Høgskolen i Akershus (HiAk)
Opptakskontoret
Ringstabekkveien 105 (til 1.8.02)
1356 BEKKESTUA
Telefon: Opptak: 67117058 (kl 12.00 til 15.00)
Sentralb: 67117000
Telefaks: 67117001
E-post: opptaksinfo@hiak.no
www.hiak.no

Høgskolen i Bergen (HiB)
Opptak, Postboks 7030
5020 BERGEN
Telefon: 55587504
Telefaks: 55587789
E-post: opptak@hib.no
www.hib.no

Høgskolen i Bodø (HBO)
8049 BODØ
Telefon: 75517200/75517699
Telefaks: 75517457
E-post: opptak@hibo.no
www.hibo.no

Høgskolen i Buskerud (HiBu)
Postboks 235, Frogsvei 41
3603 KONGSBERG
Telefon: 32869500
Telefaks: 32869883
E-post: studieinfo@hibu.no
www.hibu.no

Høgskolen i Finnmark (HiF)
Follums vei 31
9509 ALTA
Telefon: 78450500, 78450505
Telefaks: 78434438
E-post: Vigdisp@hifm.no
www.hifm.no

Høgskolen i Gjøvik (HiG)
Postboks 191
2802 GJØVIK
Telefon: 61135100/61135114/61135117
Telefaks: 61135170
E-post: studieinfo@hig.no
www.hig.no

Høgskolen i Harstad (HiH)
9480 HARSTAD
Telefon: 77058100
Telefaks: 77058101
E-post: opptak@hih.no
www.hih.no

Høgskolen i Hedmark (HH)
Lærerskolealleen 1
2418 ELVERUM
Telefon: 62430000
Telefaks: 62430001
E-post: hogskolen.hedmark@hihm.no
www.hihm.no

Høgskolen i Lillehammer (HiL)
Storhove, 2626 LILLEHAMMER
Telefon: 61288000 (sentralbord)
Telefaks: 61260750
E-post: opptak@hil.no
www.hil.no

Høgskolen i Molde (HSM)
Serviceboks 2110
6405 MOLDE
Telefon: 71214000
Telefaks: 71214100
E-post: postmottak@himolde.no
www.himolde.no

Høgskolen i Narvik (HiN)
Postboks 385
Lodve Langes gt. 2
8505 NARVIK
Telefon: 76966000
Telefaks: 76966810
E-post: postmottak@hin.no
www.hin.no

Høgskolen i Nesna (HiNe)
8700 NESNA
Telefon: 75057800
Telefaks: 75057900
E-post: ninfo@hinesna.no
www.hinesna.no

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
Postboks 222
7729 STEINKJER
Telefon: 74112030
Telefaks: 74022501
E-post: postmottak@hint.no
www.hint.no

Høgskolen i Oslo (HiO)
Opptakskontoret
Pilestredet 52
0167 OSLO
Telefon: 22 45 28 00 (betjent kl. 10.00 - 14.00),
22 45 20 00
Telefaks: 22 45 20 10
E-post: opptak@hio.no
www.hio.no

Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF)
Postboks 133
6851 SOGNDAL
Telefon: 57676000
Telefaks: 57676100
E-post: opptak@hisf.no
www.hisf.no

Høgskolen i Stavanger (HiS)
Postboks 8002
4068 STAVANGER
Telefon: 51831000
Telefaks: 51831042
E-post: opptak@adm.his.no
www.his.no

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)
Opptakskontoret
Bjørnsonsgt. 45
5528 HAUGESUND
Telefon: 52702600
Telefaks: 52702617
E-post: opptak@hsh.no
www.hsh.no

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Opptakskontoret
7004 TRONDHEIM
Telefon: 73559100
Telefaks: 73559051
E-post: opptak@hist.no
www.hist.no

Høgskolen i Telemark (HiT)
Opptakskontoret
Pb. 203, Kjølnes ring 56
3901 PORSGRUNN
Telefon: kl.9-15: 35 57 53 00
Telefaks: 35 57 50 02
E-post: opptak@hit.no
www.hit.no

Høgskolen i Tromsø (HiTø)
Opptakskontoret (NOM)
9293 TROMSØ
Telefon: 77660300
Telefaks: 77689956
E-post: opptaksinfo@hitos.no
www.hitos.no
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Høgskolen i Vestfold (HVE)
Postboks 2243
3103 TØNSBERG
Telefon: 33031000
Telefaks: 33031100
E-post: studadm@hive.no
www.hive.no

Høgskulen i Volda (HVO)
Postboks 500
6101 VOLDA
Telefon: 70075000
Telefaks: 70075051
E-post: Torill.Engeseth@hivolda.no
www.hivolda.no

Høgskolen i Østfold (HiØ)
Opptakskontoret
Remmen
1783 HALDEN
Telefon: 69215000 (Sentralbord).
69215032/69215033(betjent 
19.mai-15.aug,kl.10-14)
Telefaks: 69215002
E-post: post-fa@hiof.no
www.hiof.no

Høgskolen i Ålesund (HiÅ)
Opptakskontoret
6025 ÅLESUND
Telefon: 70161200
Telefaks: 70161300
E-post: studadm.hiaa@hials.no
www.hials.no

Kunsthøgskolen i Oslo/SHKS (KHiO)
Ullevålsvn. 5
0165 OSLO
Telefon: 22995580
Telefaks: 22995585
E-post: opptak-SO@khio.no
www.khio.no

Lovisenberg diakonale høgskole
(LDH)
Lovisenberggata 15 B
0456 OSLO
Telefon: 22358200
Telefaks: 22374934
E-post: admin@oslodsh.no
www.oslodsh.no

Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG)
Seviceboks 410
4604 Kristiansand
Telefon: 38145059 38145051 38145000
Telefaks: 38145040
E-post: post@mediehogskolen.no
www.mediehogskolen.no

Menighetssøsterhjemmets Høgskole
(MSH)
Linstows gate 5
0166 OSLO
Telefon: 22986300
Telefaks: 22986340
E-post: skole@oslomsh.no
www.oslomsh.no

Misjonshøgskolen (MHS)
Misjonsveien 34
4024 Stavanger
Telefon: 51516210
Telefaks: 51516225
E-post: und@mhs.no
www.mhs.no

Norges Handelshøyskole (NHH)
Opptaksseksjonen
Helleveien 30
5045 BERGEN
Telefon: 55959200 - (55959595 etter 15. mai)
Telefaks: 55959565
E-post: stud@nhh.no
www.nhh.no

Norges idrettshøgskole (NIH)
Studieavdelingen
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 OSLO
Telefon: 23262000
Telefaks: 23262022
E-post: grethe.nilsen@nih.no
www.nih.no

Norges landbrukshøgskole (NLH)
Postboks 5003
1432 ÅS
Telefon: 64947584
Telefaks: 64947505
E-post: studieavdelingen-info@adm.nlh.no
www.nlh.no

Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Studieavdelingen
Opptakskontoret
7491 TRONDHEIM
Telefon: 73597700
Telefaks: 73550466
www.ntnu.no

Norges veterinærhøgskole (NVH)
Postboks 8146 Dep.
0033 OSLO
Telefon: 22964515
Telefaks: 22597015
E-post: studieavd@veths.no
www.veths.no

Norsk Lærerakademi (NLA)
Postboks 74 Sandviken
5812 BERGEN
Telefon: 55540700/ 55536900
Telefaks: 55540701/55536901
E-post: post@vh.nla.no/post@lh.nla.no
www.nla.no

Opptakssentralen Medisin (med)
Studieavdelingen, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: 73 59 77 55
Telefaks: 73 55 04 66
E-post: med-opptak@adm.ntnu.no
www.ntnu.no/studieavd/medisin

Rogaland Høgskole (RHS)
Sandroen 2
Nærlandparken
4365 NÆRBØ
Telefon: 51799650
Telefaks: 51799651
E-post: postmottak@rlvphs.no
www.rlvphs.no

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
(SA/SH)
Hánnoluohkká 45
9520 GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO
Telefon: 78487700
Telefaks: 78487702
E-post: adm@samiskhs.no
www.samiskhs.no

Universitetet i Bergen (UiB)
Opptakskontoret
Postboks 7800
5020 BERGEN
Telefon: 55 58 43 00
Telefaks: 55 58 90 97
E-post: opptakskontoret@uib.no
studera.uib.no

Universitetet i Oslo (UiO)
Opptakskontoret
Postboks 1148 Blindern
0317 OSLO
Telefon: 22857844
Telefaks: 22841125
www.uio.no

Universitetet i Tromsø (UiTø)
Studieavdelinga
Opptakskontoret
9037 TROMSØ
Telefon: 77645590
Telefaks: 77644850
E-post: studentopptak@adm.uit.no
www.adm.uit.no/info
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ANDRE NYTTIGE ADRESSER:

Statens Lånekasse for
utdanning
Postboks 195 Økern
0510 OSLO
Kassafonen: 22 80 19 00
www.lanekassen.no

Informasjon om test 
i norsk for fremmedspråklige 
(“Bergenstesten”):
Folkeuniversitetet - Norsk språktest
Christian Krohgs gate 34
0186 OSLO
Telefon: 22 98 88 00
Telefaks: 22 98 88 01
E-post: norsk.spraktest@fu.no
www.fu.no

Information about TOEFL-test:
International Summer School 
University of Oslo
P.o.box 1082 Blindern
N-0317 OSLO
Phone: +47 22 85 63 85 / 86
Telefax: +47 22 85 41 99
E-mail: iss@admin.uio.no
www.uio.no/iss/test_toefl.html

Informasjon om IELTS-testen:
Folkeuniversitetet
Torggate 7
Postboks 496 Sentrum
0105 OSLO
Telefon: 22 47 60 00
Telefaks 22 47 60 01
E-post: info@fu.oslo.no
www.fu.oslo.no

Informasjonssenter for
utenlandsk utdanning (NAIC)
Pb 8150 Dep
0033 OSLO
Telefon: 21 02 18 60
Telefaks: 21 02 18 01
E-post: postmottak@nokut.no
www.nnr.no



23/5-regelen 92

Adresseendringer 10

Adresseliste 108-109

Alderspoeng 101

Bachelor-grad 13

Begrunnelse (klage) 107

Bekreftede kopier 9

Bergenstest 96

Betinget opptak 107

Bonuspoeng 99

Bytte av studieplass 11

Dokumentasjon 9

Engelsktest 96

English, information in 2, 97

Ettersending 10

Examen facultatum 5

Examen philosophicum 5

Fagbrev 92

Fagkrav 93

Folkehøgskole 101,104

Forbedringer av fag 104

Fordypningspoeng 98

Forhåndsløfte 4,105

Forkurs 104

Forkurskvoter 103

Frister 8, 10

Fullmakt 6

Generell studiekompetanse 92

Grader i høyere utdanning 12

Hovedopptak 10

Høgskoleingeniør se side 91

International Baccalaureat 4

Kandidat studium 4-årig 13

Karakterpoeng 98

Kjønnspoeng 99

Klagerett 107

Konkurransepoeng 101

Kopier 9

Kravkoder 94-95

Kvalitetsreformen 12

Kvoter 103

Lokale suppleringsopptak 1

Lærestedtabeller 35-90

Maritim utdanning 106

Mastergrad 13

Medisinstudiet 104

Middelverdi 98

Militærtjeneste 104

Nettsøknad 6

Nordnorsk tilknytning 104

Nordisk utdanning 92

Norsktest 96

Omprioritering 10

Omslagsark 8

Omsorgsarbeid 104

Opptaksprøver 102

Oversetting 104

Papirskjema 7

Personlig kode

(søkernr. + fødselsdato = 12 siffer) 112

Personopplysningsskjema 8

Poenggrense, se lærestedstabellene

Poengutregning 98

Politiattest 106

Praksis 92

Primærvitnemål/kvote 99

Profesjonsstudium 13

Rangeringsregler 98-102

Realfagspoeng 99

Realkompetanse 97

Regelendringer 91

Reservert studieplass 5, 11, 105

Restetorget 11

Rudolf Steinerskole 4

Samiske kvoter 105

Sivilingeniør se endringer 91

Siviltjeneste 104

Skolepoeng 99

SMS 2, 11

Spesiell vurdering 4

Spesielle opptakskrav 94-95

Spesiell tilrettelegging 12

Studiekompetanse 92, 93

Studieløp 13

Suppleringsopptak, nasjonalt 11

Svarbrev 10

Svarfrist 10

Svarskjema 10

Svennebrev 92

Søkerkalender 112

Søknadsfrister 4, 5

Søknadsskjema 6, 7

Søkofonen 11, 111

Tabellforklaring 34

Tekst-tv 2

Tilleggspoeng 101

Toefl-test 96

Tresemesterordning 106

Tuberkulinprøve 107

Utenlandsk utdanning 96

Videregående utdanning 92

Yrkesutdanning, 4-årig 13
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Søkofonen er den automatiske tastafontjenesten til Samordna opptak.

Tjenesten er tilgjengelig på norsk og samisk. Har du et tastafonapparat med

firkant- og stjernetast, kan du ringe Søkofonen fra utgangen av mars til

september.

Når du ringer Søkofonen, vil du få melding om hvilke menyer du kan velge

mellom.

Du kan bruke firkanttast (#) for å gå tilbake til hovedmenyen, og stjernetast

(*) hvis du ønsker å gå tilbake til den undermenyen du er på. 

Finn fram personlig kode (søkernummer + fødselsdato) og nødvendige

studiekoder før du ringer.

1. GENERELLE OPPLYSNINGER
Søkofonen åpner i slutten av mars og inneholder generelle opplysninger om

opptaksprosessen.

2. EGNE OPPLYSNINGER
Søkofonen åpner i midten av mai og inneholder personlige opplysninger

om behandlingen av søknaden din. 

Har du ikke mottatt omslagsark, kan du taste inn fødselsnummer og få vite

om omslagsark er sendt ut fra din saksbehandlende institusjon. 

De andre tjenestene under Egne opplysninger er tilgjengelige ved å bruke en

personlig kode som du får i brev sammen med omslagsarket. Ta derfor vare på

dette brevet. Når du har sendt inn omslagsarket, kan du etter en tid få vite om

dette er mottatt av din saksbehandlende institusjon.

3. STUDIUMOPPLYSNINGER
Tjenesten åpner etter hovedopptaket 25. juli.

4. NYHETER
Søkofonen blir oppdatert fortløpende under opptaket. 
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Hovedmeny
Velg tjenestenummer

Saksbehandlende
institusjon1 Poenggrenser1 Aktuelle

meldinger1Frister for
opptakene

Generelle opplysninger Egne opplysninger Studiumopplysninger

1

1 2 3 4
Nyheter

Registrerte
studieønsker2 Studiestart

Ledige studie-
plasser på 
Restetorget

2Endringer på
søknaden2

Poengsummer3 3
Bytte av
studieplass3

Eventuelle
tilbud4Reservering av

studieplass4

Venteliste-
plasser5Restetorget5

Registrering 
av svarkort6

815 49 050

SJEKKLISTE

• ikke send vitnemål/attester

før du mottar omslagsark.

• send omslagsarket/ene til

adressen som står øverst på

forsiden, dette er din saks-

behandler gjennom hele

opptaket.

• oppgi søkernummeret ved

alle henvendelser til

Samordna opptak eller din

saksbehandler.

• omslagsarkets første side har

ferdig utfylt informasjon om

dine tidligere vedtak angå-

ende generell studiekompe-

tanse og er kun for saksbe-

handlernes bruk.

• ettersendinger skal sendes

din saksbehandler, bruk

ettersendingsslippen.  

Ved feilsending blir saks-

behandlingen av søknaden

forsinket.

• for å garantere brev til riktig

adresse i hovedopptaket må

adresseendring sendes til

Samordna opptak, eller

endres på

www.samordnaopptak.no

innen 10. juni.

Ikke send adresseendring til

posten.

• bruker du både nett- og

papirsøknad, vil papir-

søknaden bli annullert.

Dette gjelder også

omprioriteringer.

• 1. august er svarfrist for

hovedopptaket. Har du ikke

mottatt brev innen denne

datoen, må du ringe

Samordna opptak. Etter

denne datoen mister du

studieplassen.

SØKOFONEN (815 49 050)
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