Pressemelding 25. april 2019
Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019
138 732 personer har per 16. april 2019 søkt studieplass til høyere utdanning gjennom
Samordna opptak ved Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %.
Samordna opptak forvalter søking og opptak til grunnutdanninger ved 27 universiteter og
høyskoler.
- Etter kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene ser vi i år en nedgang på 2,3 %.
Tallene for 2019 viser likevel at det fortsatt er god søking til høyere utdanning, sier
avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit, Ann Elisabeth Wedø.
Utdanningsområder og -typer
6 utdanningsområder har en økning i antall førstevalgsøkere, mens 10 utdanningsområder
har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor. Det er store variasjoner i antall søkere til
de ulike utdanningsområdene.
Av utdanningsområder med mange søkere ser vi i år en økning til samfunnsfag med 99 flere
førstevalgssøkere (+0,6%), lærerutdanning med 133 flere førstevalgssøkere (+1,0%) og
informasjonsteknologi, som ble satt som førstevalg av 378 flere personer (+6,3 %).
Etter åtte år med økning i søkertallene til helsefag ser vi i år en nedgang. Det er 1 880 færre
søkere til helsefag i år, en nedgang på -4,8%. Helsefag består av flere utdanningstyper.
Nedgangen er størst på sykepleiestudiene hvor det er 2 948 færre førstevalgssøkere i år, en
nedgang på -18,7% sammenlignet med året før. Utdanningstypen vernepleie har derimot en
økning på 404 flere førstevalgssøkere eller + 10,7 %.
Etterspurte statistikker
Eget faktanotat og flere statistikker, blant annet hvilke studier som har flest førstevalgsøkere,
flest førstevalgsøkere per studieplass og søkere fordelt på lærested, alder og kjønn 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/
Kontakt lærestedene: www.samordnaopptak.no/info/kontakt/Kontakt-lerestedene
Kontakt Samordna opptak: www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt-media

