
 

  

 
 

1. februar 2021 
 

PRESSEMELDING:  
Nå kan du søke opptak til mer enn 1800 studier i 
Samordna opptak 

 
 

1. februar åpnet det samordnede opptaket til universiteter, høgskoler og fagskoler i 
2021. Søkere kan i år velge mellom mer enn 1800 studier ved norske universiteter, 
høgskoler og fagskoler.  

«Aldri før har søkere hatt en så stor bredde av studietilbud gjennom Samordna opptak som i 
år. Antall studieplasser har økt jevnt og trutt i mange år, og i 2021 tilbys nærmere 75 000 
studieplasser fordelt på 1821 studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter», sier Terje 
Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit. 
  

Studietilbud ved universiteter og høgskoler 

I år tilbyr universiteter og høgskoler til sammen 61 682 planlagte studieplasser ved sine 

grunnutdanninger gjennom Samordna opptak. Studieplassene er fordelt på 1324 ulike studier ved 27 

universiteter og høgskoler i Norge.  

Dette er det høyeste antallet studieplasser som er lyst ut ved universiteter og høgskoler gjennom 

Samordna opptak, og i tråd med utviklingen de siste 10 årene, hvor det har vært økning i antall tilbudte 

studieplasser for hvert år.  



 

 

Fagskoletilbud 

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring, fagbrev 

eller realkompetanse, og kan gi blant annet fagskolegrad og høyere fagskolegrad. Utdanningene varer 

normalt mellom et halvt og to år.  

Fagskolene som deltar i årets samordnede opptak, lyser til sammen ut 13 086 planlagte studieplasser 

fordelt på 497 studier og 27 fagskoler.  

2020 var første år med fagskoleopptak gjennom Samordna opptak. Vi ser en betydelig økning i antall 

studieplasser som tilbys sammenlignet med i fjor, noe av økningen skyldes at tre nye fagskoler har blitt 

med i det samordnede opptaket. (Se oversikt over alle fagskolene i årets samordnede opptak). 

Én søknad til flere studier 

Gjennom Samordna opptak kan studiesøkere enkelt søke opptak til flere læresteder og studier med én 

søknad – eller to for de som ønsker å søke opptak til både fagskole og universitet/høgskole.  

Søkere har fortsatt god tid til å bestemme seg for hvilke utdanninger de skal søke på. Den ordinære 

søknadsfristen er 15. april, og både Samordna opptak og lærestedene står klare til å bistå søkerne med 

råd og informasjon underveis i søkeprosessen. 

Publiseringsdatoer for årets søker- og opptakstall er lagt ut på informasjonsplan for Samordna opptak 
2021. Se også pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet. 

 
 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har som oppgave å følge 
opp strategier og retningslinjer for høyere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
 
Unit er leverandør av en rekke fellestjenester til forskning og høyere utdanning, og skal videreutvikle 
initiativer fra universitets- og høyskolesektoren, forskningssektoren og andre relevante aktører. Unit har 
hovedkontor i Teknobyen i Trondheim og avdelingskontor i Fridtjof Nansens vei i Oslo. 

 
 
 
 
 

https://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt-fagskolene/index.html
http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/informasjonsplan/index.html
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/?ownerid=586

