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Hovedopptaket til høyere grunnutdanning

Hovedopptaket til høyere utdanning 2012
Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2012 ut 79 404 tilbud. Dette er 4 878 flere tilbud
enn i 2011, en øking på 6,6 %. Det er i år planlagt 51 534 studieplasser, 1058 flere enn i 2011.
93 475 av søkerne er kvalifisert for minst ett studium (+ 5,7 % fra 2011).
Av de kvalifiserte søkerne har 84,9 % fått tilbud om studieplass. Dette er litt høyere enn i 2011 (84,3
%). Blant de som får tilbud om studieplass, får 48 854 (61,5 %) tilbud på sitt høyest prioriterte
studieønske. Tilsvarende tall for 2011 var 45 585 (61,2 %)
Ved årets hovedopptak gis 31 223 av tilbudene til menn, mens 48 181 tilbud gis kvinner. Det vil si at
kvinneandelen er 60,7 %, det samme som i 2011.
Det totale antallet søkere er nå 115 062 mot 107 785 etter hovedopptaket i fjor (+ 6,8 %)
Det er størst øking i antall tilbud gitt i utdanningsområdet økonomi og administrasjon. Her er det gitt
938 flere tilbud i år enn i 2011. I utdanningsområdet lærer er det gitt 744 flere tilbud, i teknologiske
fag 720, mens det i helsefag er en økning på 625.
Av de 74 526 som fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket i fjor, møtte 43 580 til studiestart.
Restetorget
Når Restetorget åpner 20. juli kl. 09.00 er det ledige studieplasser ved 417 ulike studier fordelt på 30
læresteder. Se oversikt over studiene som kommer på Restetorget:
http://www.samordnaopptak.no/restetorgstudier/
Alle kvalifiserte søkere kan søke studieplasser via Restetorget, uavhengig om de har søkt tidligere i
år.
Svar på tilbud i hovedopptaket
Søkere som har fått tilbud om studieplass eller står på venteliste, har frist til 26. juli med å svare. Alle
må svare via internett - www.samordnaopptak.no, ved hjelp av elektronisk ID.
Nærmere opplysninger om søking til høyere utdanning får du ved lærestedene for høyere utdanning
eller Samordna opptak (tlf. 22 84 18 25 / 22 84 18 22 / www.samordnaopptak.no).

