Pressemelding, 18.juli 2014
Hovedopptaket til høyere utdanning 2014
Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket ut 84 810 tilbud om studieplass. Dette er
1 350 flere tilbud enn i 2013, en økning på 1,6 %.
Det er i år planlagt 52 879 studieplasser, 376 flere enn i 2013. Av 119 001 søkere, er 98 891
kvalifisert for minst ett studium (+1,7 % fra 2013). Av de kvalifiserte søkerne har 85,8 % fått tilbud
om studieplass. Dette er samme prosentandel som i 2013.
Blant de som får tilbud om studieplass, får 53 798 (63,4 %) tilbud på sitt høyest prioriterte
studieønske. Dette er en liten økning fra 2013, hvor tilsvarende tall var 51 837 (62,1 %).
- Det er gledelig at over 53 000 søkere får tilbud om studieplass på sitt høyest prioriterte ønske, sier
Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.
Ved årets hovedopptak gis 33 709 av tilbudene til menn, mens 51 101 tilbud gis kvinner. Dette gir
en kvinneandel på 60,2 %, det samme som i 2013.
Størst økning for teknologiske fag
I år har det vært størst øking i antall tilbud gitt i utdanningsområdet teknologiske fag, med 563 flere
gitte tilbud enn i 2013. For utdanningsområdet helsefag er det gitt 391 flere tilbud i år. I fjor var det
størst økning i antall gitte tilbud innen økonomi og administrasjon.
Svar på tilbud i hovedopptaket
Søkere som har fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass, har frist til 26. juli med å svare. Alle
må svare i nettsøknaden som ligger på www.samordnaopptak.no. Det er viktig å svare. Hvis man
ikke har svart innen fristen blir dette betraktet som nei-svar.
Ledige studieplasser
Oversikt over studium med ledige plasser legges ut på våre nettsider lørdag 19.juli klokka 09.00.
Da kan alle se hvilke studier som har ledige plasser, og eventuelt starte å registrere seg med
personalia. Studiene kan søkes på fra 20. juli kl. 09.00. Alle kvalifiserte søkere kan søke på ledige
studieplasser, uavhengig om de har søkt tidligere i år.
Kontaktinformasjon
Mer informasjon om søking til høyere utdanning får du ved å kontakte lærestedene, se
kontaktinformasjon på www.samordnaopptak.no/info/kontakt/Kontakt-lerestedene/ eller
Samordna opptak på tlf. 22 84 18 00/ 22 84 18 25 eller www.samordnaopptak.no
Rapporter om søking og opptak for hovedopptaket 2014 blir lagt ut på
http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/ klokka 10.00 fredag 18.juli.

