
Søking til høyere utdanning



Generell studiekompetanse

•Generell studiekompetanse (GENS) er det vanligste 
grunnlaget for opptak til studier ved universiteter 
og høyskoler

•Noen studier krever spesiell studiekompetanse



Spesielle opptakskrav til enkelte helse-
og veterinærfag

• Medisin, odontologi, ernæring, farmasi (5-årig master): 
Matematikk R1 eller S1+S2, Fysikk 1, Kjemi 1+2

• Ernæring (bachelor) ved UiB og UiA fra opptak 2018: Matematikk 
R1 eller S1+S2, Fysikk 1, Kjemi 1+2

• Veterinær: Matematikk R1 eller S1+S2, Kjemi1+2

• Bioingeniør, reseptar: Matematikk R1 eller S1+S2, Fysikk 1 eller 
Biologi 1 eller Kjemi 1

• Ortopediingeniør: Matematikk R1+R2, Fysikk 1

• Tanntekniker: Matematikk R1 eller S1+S2 eller Fysikk 1 eller Kjemi 
1

• Sykepleie (bachelor): Minimum karakter 3 i norsk og matematikk



Spesielle opptakskrav til realfag, 
natur-og miljøfag

• Realfag, natur-og miljøfag: Matematikk R1 eller S1 +S2 og 
enten R2 eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 
eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller 
Teknologi og forskningslære 1+2

• Nytt fra opptak 2018: Universiteter og høyskoler som tilbyr 
disse studiene, kan som en forsøksordning fram til 2022 selv 
fastsette hvilke realfag som kreves



Endringer i opptakskrav fra 2020

• Følgende studier blir trukket ut av forsøksordningen med krav om 
matematikk R2, og opptakskrav blir derfor endret fra REALR2 til REALFA:

• Bachelorprogrammet Geologi ved UIT Norges arktiske universitet

• Bachelorprogrammet Molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen

• Bachelorprogrammet Biologi ved Universitetet i Bergen

• Bachelorprogrammet Geovitenskap - retning geologi ved Universitetet i 
Bergen

• Bachelorprogrammet Geovitenskap - retning geofysikk ved Universitetet 
i Bergen

• Masterprogrammet Fiskehelse ved Universitetet i Bergen

• Årsstudiet Naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Bergen

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/liste-over-kravkoder/index.html


Spesielle opptakskrav til informatikk

• Informatikkstudier: Matematikk R1 eller S1+S2

Unntak: 

• Informatikk, nanoteknologi og robotikk ved UiO: 
Matematikk R1+R2 og i tillegg Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 
eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 
1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2



Spesielle opptakskrav til arkitektutdanning og 
teknologiske fag

• Arkitekt ved NTNU: Matematikk R1+R2, Fysikk 1

• Arkitekt ved AHO og Bergen arkitekthøyskole: Generell 
studiekompetanse + opptaksprøve

• Integrerte masterstudier i teknologiske fag: Matematikk R1+2, Fysikk 1 
NTNU krever i tillegg minimum karakter 4 i matematikk R2

• 3-årig ingeniørutdanning: Matematikk R1+2, Fysikk 1

• Elever som har tatt matematikk S1 og S2 trenger bare å taR2 i tillegg for 
å oppfylle kravet om Matematikk R1+R2. Dette gjelder opptak til 
ingeniør og andre teknologiske utdanninger.

• Elever som har GENS, men ønsker å søke ingeniør-og realfagstudier, kan 
søke realfagskurs tilsvarende R1, R2, FY1 direkte til universiteter 
/høyskoler (forkurs/tre-terminsordning) 



Spesielle opptakskrav til enkelte 
økonomiske og administrative fag

• Integrert masterstudium i økonomiske/administrative fag og i 
samfunnsøkonomi: Matematikk R1 eller S1+S2

• Matematisk finans: Matematikk R1 eller S1+S2

Det er ingen spesielle opptakskrav til de fleste andre økonomistudier, men 
Høgskolerådet anbefaler minst Matematikk S1

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til to studier ved UIB

• Bachelorstudium i samfunnsøkonomi

• Bachelorstudium i politisk økonomi

• Fra og med opptak til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere 
i tillegg til generell studiekompetanse må dokumentere

• minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

• Søkere dekker karakterkravet i matematikk hvis de har bestått ett av 
følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.



Spesielle opptakskrav til enkelte 
lærerutdanninger

• Grunnskolelærerutdanning og 5-årig lektorutdanning:

• 35 skolepoeng

• minimum gjennomsnitt 3,0 i norsk 

• minimum gjennomsnitt 4,0 i fellesfaget matematikk

• Søkere som kan dokumentere et gjennomsnitt på minimum 3,0 i 
matematikk, kan tas opp dersom de består et forkurs i matematikk spesielt 
tilrettelagt for lærerutdanning. Forkurset går som et nettkurs i 2020 og blir 
deretter avviklet. Dette gjelder ikke hvis søker har bestått programfag i 
matematikk (S1,S2,R1 eller R2)

• Grunnskolelærerutdanning og 5-årig lektorutdanning med realfag, miljø-og
naturfag:

• Matematikk R1 eller S1+2 og enten R2 eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller 
Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi 
og forskningslære 1+2



Søkerkvoter

• Kvote for førstegangsvitnemål (t.o.m. 21 år)

• 50% av studieplassene skal tilbys søkere i kvote for førstegangsvitnemål

• Søkere med førstegangsvitnemål som ikke får tilbud om studieplass, 
konkurrerer videre i ordinær kvote

• I førstegangsvitnemålskvoten konkurrerer man bare med skolepoeng 

(karakterpoeng, evt. realfags-/språkpoeng og evt.kjønnspoeng)

• Ordinær kvote

• Alderspoeng, tilleggspoeng (for folkehøyskole / førstegangstjeneste 
/studier), nye fag eller karakterforbedringer etter avsluttet videregående 
skole teller bare i ordinær kvote



Karakterpoeng

• Alle fag med tallkarakterer skal regnes med

• Gjennomsnittet av samtlige karakterer regnes ut med to desimaler og 
multipliseres med 10

• For fellesfag skal bare karakterer på høyeste nivå inngå i beregningen av 
karakterpoeng

• Karakterpoeng

+Realfags-og/eller språkpoeng (max 4,0 poeng)

+Kjønnspoeng

+Poeng for opptaksprøver

=SKOLEPOENG (i kvote for førstegangsvitnemål teller bare skolepoeng)

+Tilleggspoeng (for folkehøyskole/førstegangstjeneste/studier)

+Alderspoeng

=KONKURRANSEPOENG



Tilleggspoeng for underrepresentert 
kjønn - menn

2 tilleggspoeng for mannlige søkere til følgende studier:

• Veterinær- og dyrepleierutdanning ved NMBU

• Sykepleie ved UiA og Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

• Barnevern ved OsloMet

1 tilleggspoeng for mannlige søkere (kun i kvote for 
førstegangsvitnemål):

• Profesjonsstudiet i psykologi ved UiO, UiB og NTNU



Tilleggspoeng for underrepresentert kjønn -
kvinner

2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere til følgende studier:

• 3-årige ingeniørutdanninger bortsett fra ortopedi, kjemiingeniør, bioingeniør, 
landskapsingeniør

• Landbruksutdanninger ved Høgskolen Innlandet

• Maritime høyskoleutdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU 
(Ålesund) og Høgskolen Vestlandet (bortsett fra shipping management og 
shippingledelse ved NTNU (Ålesund)

• Programmering, Digital infrastruktur og cybersikkerhet (bachelor) ved NTNU 
(Gjøvik)

• Integrerte masterstudier i Teknologi og ingeniørfag ved NTNU i 
Ingeniørvitenskap og IKT, Marin teknikk, Produktutvikling og produksjon, 
Elektronisk systemdesign og innovasjon, Kybernetikk og robotikk, 
Datateknologi, 



Tilleggspoeng for alder

• 2 alderspoeng per år i inntil 4 år, maksimum 8 alderspoeng

• Alderspoeng gis fra og med det året du fyller 20 år – full uttelling fra 
og med fylte 23 år



Tilleggspoeng for 
folkehøyskole, førstegangstjeneste/ 
siviltjeneste eller høyere utdanning

• 2 tilleggspoeng for enten et fullført studium på minst ett år 
eller samlet 60 studiepoeng ved universitet eller høyskole

• eller ett år på en folkehøyskole med godkjent 
dokumentasjon (min. 90 % tilstedeværelse)

• eller fullført førstegangstjeneste /siviltjeneste

• Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng gir 1 
tilleggspoeng



Poenggrenser

• Poenggrensene for ulike år finnes på Samordna opptak:

• http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poenggrenser/index.ht
ml

• Lurt å regne ut egne poeng ved å bruke kalkulatoren på 
www.utdanning.no

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poenggrenser/index.html
http://www.utdanning.no/


Søkeprosessen 
Samordna opptak

• Elektronisk søknadsskjema og tilbud på 
www.samordnaopptak.no

• Du kan sette opp inntil 10 søknadsalternativer

• Du kan omprioritere alternativene fram til 1.juli

• Du har selv ansvar for å logge deg inn på søknaden din og 
sjekke om godkjent elektronisk vitnemål er registrert i NVB 
(Nasjonal vitnemålsbase) innen 1.juli

http://www.samordnaopptak.no/


Viktige datoer i søknadsprosessen

• 1.februar Søknadsskjema tilgjengelig på nettet

• 1.mars Tidlig opptak

• 15.april Ordinær søknadsfrist

• 1.juli Frist for omprioritering

• 20.juli Resultatet av hovedopptaket legges ut og du får svar

• 24.juli Svarfrist

• 29.juli Suppleringsopptak - resultat



Søke utdanning andre steder enn 
Samordna opptak

• Til private høyskoler laster elevene opp dokumentasjon selv

• Lurt å sjekke om studiet er på Lånekassens liste over «godkjent 
lærested»

• www.lanekassen.no

http://www.lanekassen.no/


Lykke til!

• Har du spørsmål til søkerprosessen eller angående 
karriereveiledning?

• Ta kontakt med Liv Ellen

• Mobil: 93438595

• Mail: liv.mikkelsen@osloskolen.no

• liv.ellen.mikkelsen@ude.oslo.kommune.no

mailto:liv.mikkelsen@osloskolen.no
mailto:liv.ellen.mikkelsen@ude.oslo.kommune.no

