Pressemelding 24. april 2020

Rekordhøy søking til høyere utdanning i 2020
150 784 personer har per 16. april 2020 søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom
Samordna opptak. Dette er 12 052 flere søkere enn i 2019, det vil si en økning på 8,7 %.
I opptaket til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene har 9 432 søkt om studieplass.
Samordna opptak i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning koordinerer søking og opptak til grunnutdanninger, det vil si utdanninger som
normalt bygger på videregående opplæring, ved 27 universiteter og høgskoler. Nytt av året at
vi i tillegg samordner søking og opptak til 353 fagskoleutdanninger ved 30 fagskoler.
-

Aldri før har flere søkt opptak til høyere utdanning. Lærestedene og Unit står nå klare
til å behandle alle søknader fram til opptakene kjøres. Selv om det er et spesielt år
med koronasituasjonen, så skal vi gjøre vårt for at de samordnede opptakene
gjennomføres innen normale frister og på en god måte også i år, sier direktør i Unit,
Roar Olsen.

Søking til fagskoler
30 fagskoler har for første gang lyst ut 9 704 studieplasser gjennom Samordna opptak. 9 432
søkere har meldt sin interesse for høyere yrkesfaglig utdanning. Søkerne fordeler seg på ni
utdanningsområder, med flest førstevalgsøkere til Teknologiske fag (5 721) og Helsefag
(2 160). Konkurransen om plassene er størst på Estetiske fag med 1,8 søkere per plass og
Land- og havbruksfag med 1,3 søkere per plass.
Søking til universiteter og høgskoler
Etter en svak nedgang i antall søkere i 2019, ser vi i år rekordhøye søkertall. Kombinert med
stabilt antall studieplasser vil økningen i søkertallene føre til større konkurranse om plassene.
-

Mye av økningen kan nok knyttes til situasjonen med koronavirus, som
skaper usikkerhet i arbeidsmarkedet og rundt mulighetene for å studere i utlandet,
sier Olsen.

Økning i antall personer som søkte i siste liten kan tyde på at flere enn vanlig ønsker å ha
en plan B ved å søke høyere utdanning i Norge; 24 702 søkte 15. april i år, mot 14 128 samme
dag i fjor.
Økningen i søkertall er ganske jevnt fordelt på utdanningsområdene. Tretten
utdanningsområder har oppgang i antall førstevalgsøkere, mens tre utdanningsområder
(reiseliv, lærerutdanning og jus) har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor. Det er
store variasjoner i antall søkere til de ulike utdanningsområdene.

Den prosentvise økningen er størst for økonomiske og administrative fag med 24,8 %. Det
tilsvarer 3 819 førstevalgsøkere. Også utdanningsområdene mediefag, historie og
samfunnsfag har en økning i søkertall på over 20 %. Etter at det i 2019 var 4,7 % nedgang i
søkertallene til helsefag, ser vi i år en oppgang på 4,1 %. Det tilsvarer 1 551 flere
førstevalgsøkere til helsefag i år.
Lærerutdanningene har en stor nedgang i antall søkere (-8,1 %), med 1 148 færre søkere som
valgte studier innen dette området som sitt førstevalg. Reiseliv er også i 2020 blant
utdanningsområder med størst prosentvis nedgang i 2020, med 50 færre førstevalgsøkere
sammenlignet med året før (-9,8%).
Opptak 2020
Hovedopptak til fagskoler vil etter planen være klart 20. mai, og hovedopptaket til
universiteter og høgskoler kjøres 20. juli.
Mer om tall fra årets opptak
•

•
•
•
•

Statistikk- søker- og opptakstall fra Samordna opptak: Her har vi publisert faktanotater
for begge opptakene, i tillegg til et utvalg statistikker som blant annet viser studier
med flest førstevalgsøkere, flest førstevalgsøkere per studieplass og søkere fordelt på
lærested
Kontakt lærestedene, universiteter og høgskoler
Kontakt fagskolene
Kontakt Samordna opptak
Informasjonsplanen for Samordna opptak: Videre plan for offentliggjøring av statistikk
i årets opptak

