
Orientering om samordna opptak 2018/2019 
 

Tabellen under viser søkertall til samordna opptak for 2018 sammenlignet med søkertallene for 2017 
og endringen i antall søkere. Dette er førsteprioritetssøkere.  

Programnavn 2018 2017 Endring 
Aktuarfag 7 18 -11 
Bioinformatikk 13 21 -8 
Biologi 163 143 20 
Datasikkerhet 59 58 1 
Datateknologi 114 145 -31 
Datavitenskap 71 59 12 
Energi 43 66 -23 
Fiskehelse 88 86 2 
Fysikk 42 49 -7 
Geovitenskap, retning geofysikk 10 11 -1 
Geovitenskap, retning geologi 30 46 -16 
Havbruk og sjømat 38 40 -2 
Havteknologi 42 35 7 
Informatikk-matematikk-økonomi 33 32 1 
Kjemi 23 21 2 
Klima-, atmosfære- og havfysikk 35 37 -2 
Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller 
matematikk 

68 69 -1 

Matematikk 23 26 -3 
Matematikk for industri og teknologi 16 11 5 
Medisinsk teknologi 76 84 -8 
Molekylærbiologi 67 68 -1 
Nanoteknologi 23 38 -15 
Naturvitenskapelige fag 138 183 -45 
Petroleums- og prosessteknologi 21 22 -1 
Statistikk 11 14 -3 
  1254 1382 -128 

 

Det er 128 færre søkere i 2018 enn i 2017. Nedgangen i søkertall skyldes primært innføringen av et 
skjerpet matematikkrav som trer i kraft fra og med høsten 2018. For studieåret 2018/2019 innføres 
krav om matematikk på høyeste nivå fra videregående skole (R2) for et flertall av 
bachelorprogrammene med MNFA, i tillegg til årsstudiet og lektorprogrammet i naturvitenskapelige 
fag. Det skjerpede kravet er en forsøksordning i perioden 2018-2022 som gjennomføres sammen 
med UiO og UiT. Fra opptaket 2019/2020 vil ordningen utvides til også å omfatte biologiske fag, og vil 
da gjelde for alle bachelorprogrammene ved MNFA. 



Samordna opptak – videre prosess 
Hovedopptaket  
Hovedopptaket er den viktigste runden av opptaket. Denne avvikles i år 15. juli. Resultatet av 
hovedopptaket blir gjort kjent for lærestedene ca. klokken 09.00 påfølgende dag, og offentliggjøres 
for søkerne i løpet av 18. juli. 

Det grunnleggende prinsippet for hovedopptaket er at søkerne kun får ett tilbud, på det høyest 
prioriterte studieønsket de er kvalifisert til, og der de har nok konkurransepoeng i rangering til å få 
tilbud. Dersom søkeren oppnår tilbud på et av sine studieønsker, bortfaller lavere prioriterte 
studieønsker. Det er derimot mulig å stå på venteliste for eventuelle studier på høyere prioritet enn 
det man har fått tilbud på.  

Alle tilbud som gis i hovedopptaket, vil ha svarfrist 24. juli. 

Nøkkeldatoer og milepæler i det Samordnede opptaket 2018 
 

Når Hva Ansvarlig 
Mai/juni SA innkaller til møte med representanter fra fakultetene om 

den praktiske gjennomføringen av opptaket, inkludert 
prosessen for fastsetting av tilbudstall, samt viktige datoer i 
opptaket.  
 
Dialog og fastsetting av retningslinjer for vurdering av søkere 
som ikke kan rangeres (særskilt vurdering, realkompetanse, 
andre grupper) 

SA 

Mandag 3. juli  
 
 

Oppstart av forkurs for søkere til lærerutdanning som ikke 
dekker nytt karakterkrav i matematikk. 
 
Kontroll om hvorvidt påmeldte faktisk er kvalifisert for å delta 

HVL 
 
 
SA 

Mandag 9. juli 
12:00 

Siste frist for å melde inn tilbudstall ønsket til første 
prøveopptak. 
 

Fakultetene 

Tirsdag 10. juli 
ca. 10:00 

Første prøveopptak gjennomføres 
 

Samordna 
opptak 

Onsdag 11. juli 
15:00 

Siste frist for å melde inn tilbudstall ønsket til andre 
prøveopptak. 

Fakultetene 

Torsdag 12. juli 
ca. 10:00 

Andre prøveopptak gjennomføres Samordna 
opptak 

Lørdag 14. juli 
12:00 

Siste frist for å melde inn tilbudstall ønsket til hovedopptak. Fakultetene 

Søndag 15. juli  
ca. 16:00-20:00 

Hovedopptak ferdig Samordna 
opptak 

Tirsdag 17. juli  
 

SA mottar resultat av hovedopptaket, bearbeider tall, og 
sender disse ut til fakultetene og KA 

SA 

Onsdag 18. juli 
«21:00» 

Søkerne får svar på søknad om opptak 
 

SA 

Torsdag 19. juli 
11:00 

Tilbudstall offentliggjøres fra Samordna opptak 
Sperrefrist utløper 
Pressemelding fra UiB 

Samordna 
opptak 
SA/KA 
 



Tirsdag 24. juli  Svarfrist hovedopptak.  SA 
Torsdag 26. juli  SA sender tilbudstall til fakultetene  

 
SA 

Fredag 27. juli 
09:00 

Siste frist for å melde inn tilbudstall til suppleringsopptaket 
 

Fakultetene 

Fredag 27. juli 
12:00 

Suppleringsopptak  
 

Samordna 
opptak 

Mandag 31. juli Felles prøve – forkurs for lærerutdanningene 
 

HVL/SO 

Onsdag 1. 
august  

Svarfrist suppleringsopptak  
 

SA 

Torsdag 2. 
august  

Frist for å melde inn eventuelle tilbud ønsket i 
etterfyllingsopptak.  
 

Fakultetene 

Torsdag 2. 
august  

Første etterfyllingsopptak kjøres – deretter kjøres så mange 
som nøvendig (tirsdag/torsdag hver uke).  
 

Samordna 
opptak 

Fredag 3. august  SA melder tilbake til fakultetene om nye tilbud gitt i 
etterfyllingsopptaket 
 

SA 

Fredag 27. juli  SA oppretter søkere som studenter.  
 

SA 

Ca. 14.-18. 
August 

Resultater fra forkurs for lærerutdanningene klar. Inndragning 
av studierett/«tilbakefall» til andre studier for kandidater som 
ikke består forkurs, men har fått betinget opptak til 
lærerutdanning. 

SO/ SA 

19. august Frist for å oversende saker til første møte i Nasjonal 
klagenemnd (12. – 13. september) 

SA 

24. august Eventuell utsatt prøve forkurs lærerutdanninger 
(Sykdom, klage) 

 

23. september Frist for å oversende saker til andre møte i Nasjonal 
klagenemnd (19. oktober) 

SA 

15. oktober Frist kontroll og godkjenning av møttregistrering SA 
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