Pressemelding, 20. juli 2010
Hovedopptaket til høyere grunnutdanning

Elektroniske vitnemål gir rekordmange tilbud
Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2010 ut 71 352 tilbud. Dette er 5 201 flere tilbud
enn i 2009.
Økningen skyldes i første rekke at flere søkere har elektroniske vitnemål og ikke trenger å sende inn
noen papirer for å få tilbud om studieplass. I 2009 ble rundt 30 000 søkere behandlet på bakgrunn av
elektroniske vitnemål. I år er tallet 67 000.
Dermed blir flere søkere kategorisert som reelle søkere, dvs. at lærestedene har nødvendig
dokumentasjon for å kunne behandle dem. Etter hovedopptaket 2010 var 94 645 registrert som
reelle søkere (91,3 %), mot 86 506 (83 %) i 2009.
- Noen søkere som i fjor ikke ville sendt inn dokumentasjon og dermed ikke hadde fått tilbud om
studieplass, får i år tilbud fordi de har elektronisk vitnemål. Det er sannsynlig at en del av disse ikke
vil benytte seg av studietilbudet, sier Bente Ringlund, daglig leder i Samordna opptak.
Av de 66 151 som fikk tilbud i hovedopptaket 2009, møtte 41 371 til studiestart.
Siden flere søkere i år er klassifisert som kvalifiserte, blir andelen kvalifiserte søkere med tilbud noe
lavere. 84,4 % av de kvalifiserte søkerne får tilbud om studieplass i hovedopptaket 2010, mot 88 % i
2009. Tilsvarende blir antallet kvalifiserte søkere uten tilbud høyere, 13 163 i 2010 mot 8 914 etter
hovedopptaket 2009.
Av de som får tilbud om studieplass, får 61,6 % (43 982) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske.
Tilsvarende tall for 2009 var 65 % (43 155).
Det totale antallet søkere til nå er 103 631, mot 104 238 etter hovedopptaket 2009.
Kvalifiserte søkere som ennå ikke har fått tilbud kan stå på venteliste til studier de har søkt, men også
velge blant studier på Restetorget. I 2009 ble det gitt 5 267 nye tilbud i suppleringsopptaket 29. juli.
Restetorget
Da Restetorget åpnet 20. juli kl. 09.00 var det ledige studieplasser ved 429 ulike studier fordelt på 35
læresteder.
Alle kvalifiserte søkere kan søke studieplasser via Restetorget, uavhengig om de har søkt tidligere i
år. Ledige studieplasser annonseres på Restetorget på nett og SMS og søkes via nettsøknad på
www.samordnaopptak.no.

Svar på tilbud i hovedopptaket
Søkere som har fått tilbud om studieplass eller står på venteliste, har frist til 26. juli med å gi svar.
Alle må svare via internett - www.samordnaopptak.no, ved hjelp av elektronisk signatur fra MinID.
Nærmere opplysninger om søking til høyere utdanning får du ved lærestedene for høgre utdanning
eller Samordna opptak (tlf. 22 84 18 11 / 22 84 18 04 / www.samordnaopptak.no).

