Pressemelding, 19. juli 2016
Hovedopptaket til høyere utdanning 2016
Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket ut 91 773 tilbud om studieplass. Dette er
2 789 flere tilbud enn i 2015, en økning på 3 %.
Av 131 124 søkere, er 112 492 kvalifisert for minst ett studium (+5,9 % fra 2015). Av de kvalifiserte
søkerne har 81,6 % fått tilbud om studieplass. Til sammenligning var prosentandelen i 2015 83,8 %.
Blant de som får tilbud om studieplass, får 55 415 (60,4 %) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske.
Dette er en endring fra andelen i 2015, hvor tilsvarende tall var 55 034 (61,8 %).
– 91 773 søkere har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket. Vi er fornøyde med å kunne sende ut
tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre
Andersen, avdelingsleder i Felles studieadministrativt tjenestesenter.
Ved årets hovedopptak gis 37 278 av tilbudene til menn, mens 54 495 tilbud gis kvinner. Dette gir en
kvinneandel på 59,4 %, - en marginal nedgang fra 2015 (59,9%).
75,7 % av årets søkere har elektroniske vitnemål lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Totalt
antall vitnemål importert i NVB i 2016 er 57 454. Dette gir grunnlag for automatisk kvalifisering

og poengberegning av søknader og en raskere og sikrere søknadsbehandling.
Overbooking
Det sendes ut flere tilbud enn det antall studieplasser som er planlagt. Erfaringsmessig takker mange
nei til studieplass eller møter ikke opp ved studiestart. For å få fylt opp studieplassene, er såkalt
overbooking nødvendig på mange studier.
I 2015 svarte 69,5 % av søkerne ja til tilbudet om studieplass, og 60,1 % ble til slutt registrert som
møtt. I år er det planlagt 54 534 studieplasser, 784 flere enn i 2015.
Endringer fra 2015
Det er størst prosentvis økning i tilbudet innen pedagogiske fag (+ 23,7%), landbruks- og havbruksfag
(+ 11,4%), informasjonsteknologi (+8,1%) og språkfag (+ 7,0%). For lærerutdanningene ser vi at det
er en nedgang i antallet tilbud for GLU 1-7 (-13,5%) og GLU 5-10 (-2,1%).
Svar på tilbud i hovedopptaket
Søkere som har fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass, har frist til 26. juli med å svare på
www.samordnaopptak.no Hvis man ikke har svart innen fristen, blir dette betraktet som nei-svar.
Ledige studieplasser
Oversikt over studier med ledige plasser legges ut på våre nettsider tirsdag 19. juli klokka 09.00.
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 eller Samordna
opptak: http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/
Statistikk for hovedopptaket 2016 legges ut klokken 11.00 tirsdag 19. juli på
http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2016/index.html

