Pressemelding, 20. april 2017
Veksten i søkning til høyere utdanning fortsetter
135 587 personer har per 16. april 2017 søkt til grunnutdanning ved universiteter og høgskoler
gjennom Samordna opptak ved CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for
forskning og studier. Dette er 3 566 flere søkere enn i 2016, det vil si en økning på 2,7 %.
-

Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene
ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak, sier direktør i CERES, Grete
Christina Lingjærde.

Utdanningsområder og -typer
11 utdanningsområder har oppgang i søkningen, for 5 utdanningsområder går søkertallene ned
sammenlignet med i fjor. Innen utdanningsområdene er økningen størst for
informasjonsteknologi (30,7 %), landbruksfag (20,1 %) og idrettsfag (13 %).
Innenfor lærerutdanningene ser vi en markant økning til 5-årig integrert lektorutdanning med
15,4 %. Barnehagelærerutdanningen har 7,8 % flere søkere sammenlignet med året før. Det er en
nedgang i både grunnskolelærerutdanningene 5.-10.-trinn og 1.-7.-trinn på hhv - 5,5 % og - 3,6 %.
Søkningen til helsefag viser også i 2017 vekst med 5,1 % (1 837 førstevalgssøkere). Økningen er
13,7 % for vernepleie og 6,2 % for sykepleie. Innenfor helsefag er det audiografutdanningen som
har den største økningen fra i fjor med 21,3 %.
Søkningen til realfag hadde totalt sett en liten nedgang i år, - 0,4 % sammenlignet med 2016.
Teknologifag samlet fikk 1,7 % færre søkere enn i 2016. Søkningen til arkitektstudiet økte med 7,8 %
og andre teknologifag økte med 9,5 %. Maritime fag (- 16,2 %) og ingeniørfag (- 7,5 %) har færre
søkere enn i fjor.
Etterspurte statistikker
Flere statistikker, blant annet hvilke studier som har flest førstevalgsøkere, flest førstevalgsøkere
per studieplass og søkere fordelt på lærested finner dere på:
www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall
Videre plan for offentliggjøring av statistikk finner dere i informasjonsplanen for Samordna opptak:
www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/informasjonsplan/index.html

Kontakt lærestedene:
www.samordnaopptak.no/info/kontakt/Kontakt-lerestedene/
Kontakt Samordna opptak:
http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt-media/

