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Søknadsprosessen

 frister og fremgangsmåte 

 hvor finner søkerne informasjon

Opptaksregelverket

 opptakskrav og poengberegning

 regelendringer i 2019



o årsenheter

o treårige bachelorutdanninger

o femårige masterutdanninger

o seksårige profesjonsutdanninger

Se www.uio.no for oversikt over studietilbudet 

Opptak til grunnstudier på UiO foregår via  

http://www.uio.no/


 koordinerer opptaket til grunnstudier ved 

universiteter og høyskoler

 drifter og utvikler Søkerportalen

 gir informasjon til søkere 

• på samordnaopptak.no

• i nettsøknaden

• på Facebook



 søking skjer via Søkerportalen (nettsøknaden)

 én søknad per person 

– med maks 10 studieønsker i prioritert rekkefølge 

 ett tilbud om studieplass

– på det høyest prioriterte studieønsket der søkeren er 

kvalifisert og når opp i rangering

 hver søker tildeles en hovedsaksbehandler

– oftest lærestedet for det studiet søkeren har som 

førsteprioritet 

Hovedprinsipper i det samordna opptaket:



Søknadsfrist

15. april 

 1. mars for enkelte søkere og studier
 tidlig opptak

 særskilt vurdering

 realkompetanse

 Søknadsfristene gjelder også studier med oppstart vår 

som eget søknadsalternativ
Medisin UiO

Rettsvitenskap (Jus) UiO

 Psykologi profesjon UiO



Frist for å laste opp dokumentasjon

 20. mars
 for 1. mars-søkere

 20. april
 for 15. april-søkere

 1. juli 
 for alle søkere: 

siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis som 

fullføres våren 2019



 1. juli 

 Siste mulighet for å endre rekkefølge på studieønskene

 Det er ikke mulig å legge til nye studieønsker etter 15. april

Omprioriteringsfrist



Svarfrist 

 20. juli: Svaret i hovedopptaket er tilgjengelig i 

nettsøknaden

 24. juli
 Siste frist for å svare i hovedopptaket

 29. juli: Svaret i suppleringsopptaket er tilgjengelig i 

nettsøknaden

Ved enkelte læresteder vil det bli mulig å søke via ‘ledige 

studieplasser’ fra 20. juli. UiO har ikke hatt studier der de siste årene



Fremgangsmåte ved søking

 Registrer nettsøknad via samordnaopptak.no
 søkerportalen åpnet 1. februar

 For å logge inn bruker du elektronisk ID

 Nettsøknaden består av fire trinn

http://www.samordnaopptak.no/


Trinn 1: Legg til studier



Trinn 2: Prioriter studiene

VIDERE



Trinn 3: Velg utdanningsbakgrunn

VIDERE



Trinn 4: Se over og send inn



Kvitteringen blir  

lagret under 

‘meldinger’ i 

nettsøknaden 



Dokumentasjon i søknaden 

skal lastes opp elektronisk

 VIKTIG UNNTAK: sensitive personopplysninger skal ikke

lastes opp, men sendes per post til saksbehandlende 

lærested

Hva regnes som sensitivt? Se oversikt på samordnaopptak.no

Det er søkerens eget ansvar å laste opp 

nødvendig dokumentasjon 

Oversikt under ‘se hva du må laste opp’ i nettsøknaden



 Søkere med elektronisk(e) vitnemål i NVB 
 trenger ikke laste opp det samme vitnemålet. Det er tilgjengelig for 

saksbehandlende lærested 



 Avgangselever i videregående skole våren 2019

 må før 1. juli sjekke at de har elektronisk vitnemål i søknaden

 har de ikke det, må de selv laste opp vitnemål innen 1. juli

 utvekslingselever må i tillegg laste opp karakterutskrift fra skolen i 

utlandet når de søker studier med karakterkrav

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/3-

aarig-vgs/utveksling-i-videregaaende.html

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/3-aarig-vgs/utveksling-i-videregaaende.html


 elever som har gyldig frafall til eksamen avgangsvåren i 

videregående skole kan søke ‘betinget opptak’

 eksempler på gyldig fravær: sykdom, ulykke eller andre alvorlige 

hendelser  

 fraværet må dokumenteres

 kompetansebevis lastes opp i nettsøknaden

 bekreftelse fra skolen på gyldig fravær sendes i posten til lærestedet 

som er saksbehandler

 les om betingelsene for betinget opptak 

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/unntak-fra-

gsk/betinget-opptak/

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/unntak-fra-gsk/betinget-opptak/


 Søkerinformasjon:

 samordnaopptak.no

 trinn for trinn i søknaden

 søkere til UiO kan også kontakte Knutepunktet

 Informasjon om studietilbudet på UiO:

 uio.no

 studieoversikten i Søkerportalen

Hvor finner søkerne informasjon?

Tips: se ‘ofte 

stilte 

spørsmål’ 

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet/
http://www.uio.no/


Opptaksregelverket for grunnstudiene

 er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 
 i forskrift om opptak til høgre utdanning

 har bestemmelser om opptakskrav
 som normalt er generell studiekompetanse

 og noen studier har i tillegg spesielle opptakskrav 

 har bestemmelser om rangering
 søkerne blir rangert i kvoter

 alle søkere konkurrerer i ordinær kvote, noen konkurrerer i tillegg i 

kvote for førstegangsvitnemål



Kvote for førstegangsvitnemål

 Alderskrav:

 21 år eller yngre i opptaksåret 

 Dokumentasjonskrav:

enten

 vitnemål med teksten førstegangsvitnemål

(teksten føres kun på vitnemål i spesifiserte treårige løp som gir 

generell studiekompetanse. § 3-43 forskrift til opplæringslova)

eller 

 vitnemål fra yrkesfag bestått på normal tid, med 

studiekompetansefagene i tillegg 

 Søkerne konkurrerer kun med skolepoengene sine, som er

 karakterpoeng

 og i tillegg eventuelle språkpoeng, realfagspoeng og kjønnspoeng

 I denne kvoten får ikke søkerne regnet inn nye fag og 

forbedringer tatt i tillegg til vitnemålet



Ordinær kvote 

 Gjelder alle søkere

 Søkerne konkurrerer med:

Karakterpoeng

 Språkpoeng og realfagspoeng 

 maks 4 til sammen for språk/realfag

Alderspoeng 

 maks 8 

 Tilleggspoeng for høyere utdanning/militærtjeneste/folkehøgskole/ 

fagskole 

 maks 2 

 Eventuelle nye fag og forbedringer tatt i tillegg til vitnemålet



 Fra og med opptak til studieåret 2018/2019 ble det innført 

skjerpede spesielle opptakskrav på realfaglige 

studieprogrammer på UiO

 Det nye kravet innebærer at alle må ha matematikk R2 i 

tillegg til R1 (eller S1+S2) sammen med en annen 

realfagsfordypning 

 Fra og med årets opptak gjelder de nye spesielle 

opptakskravene også for bachelorprogrammet i 

biovitenskap 

Regelendringer for studier på UiO 



 De nye spesielle opptakskravene er Matematikk R1 OG R2 og i 

tillegg enten  

 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



 Det nye spesielle opptakskravet er en forsøksordning over fire 

år, som skal evalueres før det eventuelt fastsettes permanent

 Se programsidene på uio.no for oversikt over hvilke spesielle 

opptakskrav som gjelder 

 Endringen gjelder også for enkelte studier ved andre 

læresteder:

https://www.samordnaopptak.no/info/om/lover-og-

regler/endringer/index.html

https://www.samordnaopptak.no/info/om/lover-og-regler/endringer/index.html


 Fra og med årets opptak får mannlige søkere til 

profesjonsstudiet i psykologi 1 kjønnspoeng i kvote for 

førstegangsvitnemål

Endringen gjelder for en avgrenset periode på fire år



Finn oversikt over regelendringer på samordnaopptak.no 



 Det blir forkurs for lærerutdanning også i 2019

 Forkurset er for søkere som ikke dekker karakterkravet på minst 4 i 

gjennomsnitt i fellesfaget matematikk (224 timer)

 For å kunne ta forkurset må søkeren fylle norskkravet (minst 

karakteren 3 i gjennomsnitt) og kravet til skolepoeng (minst 35). 

 Søkeren må også dekke det «gamle» kravet på minst karakteren 3 i 

gjennomsnitt i matematikk fellesfag (224 timer)

 NB Søkere med bestått programfag i matematikk (S1 eller S2 eller R1 

eller R2) dekker kravet i matematikk uansett karakter i programfaget. 

Forkurs for lærerutdanning for å dekke kravet til 

matematikk i det spesielle opptakskravet til 

lektorutdanningen



 Søkere som tar forkurset må konkurrere seg til en studieplass 

på vanlig måte, og får et betinget opptak

 For å beholde studieplassen må søkeren bestå forkurset. 

Bestått forkurs dekker karakterkravet 4

 Se mer informasjon på samordnaopptak.no 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-

opptakskrav/opptakskravet-til-laererutdanninger-2019/

 Om forkurset på UiO (vil bli oppdatert for 2019): 

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/FORGLU/

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/opptakskravet-til-laererutdanninger-2019/
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/FORGLU/


Informasjon om opptakskrav og poengberegning:

 Samordna opptak: http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/

 Poengberegning, se under «slik regner vi ut poengsummen 

din» 

 UiOs programsider, under «søknadsfrist og opptak»

 eksempel: http://www.uio.no/studier/program/matematikk-

informatikk/index.html

Informasjon om fjorårets poenggrenser:

 Studieoversikten 

 UiOs programsider, under «søknadsfrist og opptak»

 Poenggrensene angir den med lavest poengsum på studiet i fjor

 Vi vet ikke på forhånd hva poenggrensene blir

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
http://www.uio.no/studier/program/matematikk-informatikk/index.html


UiOs kontaktpunkt for søkere:

Knutepunktet

Tlf. 22 85 82 00 (mandag – fredag 10-15) 

E-post: studentinfo@admin.uio.no

Nettside: 

http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html

mailto:studentinfo@admin.uio.no
http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html


Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen:

 Alderskrav: søker må fylle 23 år eller mer i søknadsåret

 Fagkrav: søker må ha bestått de seks 

studiekompetansefagene

 Norsk (393 timer)

 Engelsk (140 timer)

 Matematikk (224 timer)

 Naturfag (140 timer)

 Samfunnsfag (84 timer)

 Historie (140 eller 169 timer)

 Praksiskrav: søker må dokumentere minst 5 år med fulltids 

arbeidspraksis og/eller utdanning

Les mer om 23/5: 

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-

studiekompetanse/23-5-regelen/index.html

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html


Realkompetanse:

 Alderskrav: Søker må fylle 25 år eller mer i søknadsåret og ikke dekke kravet til 

generell studiekompetanse.

 Lærestedene fastsetter egne regler for realkompetanse

 Ved UiO: 

 Norsk og engelsk

 5 års fulltidspraksis (utdanning kan inngå)

 Tilleggskrav for ulike studieprogram: 

http://www.uio.no/studier/opptak/realkompetanse/tilleggskrav.html

 Les mer om realkompetanse ved UiO: 

http://www.uio.no/studier/opptak/realkompetanse/

 Dersom eit studieprogram har spesielle opptakskrav må disse dekkes i tillegg

 Individuell rangering: Lærestedet avgjør om søker når opp i konkurransen om 

studieplass

http://www.uio.no/studier/opptak/realkompetanse/tilleggskrav.html
http://www.uio.no/studier/opptak/realkompetanse/


Dispensasjon fra kravet om GSK 
 kun i helt spesielle tilfeller, f.eks. dyskalkuli

 Alderskrav: Søkere som er 24 år eller yngre i søknadsåret. 

 Ikke i stand til å dekke kravene til generell studiekompetanse pga. varig sykdom, 

funksjonshemming etc. 

 Ikke mulig å få dispensasjon fra spesielle opptakskrav.

 Lærestedet må vurdere om søker har de faglige forutsetningene som trengs for å 

gjennomføre studiet.

 Lærestedet vurderer om søker når opp i konkurransen om studieplass.

 Ikke eget kryss i nettsøknaden, må sende brev per post til saksbehandlende lærested(er)

 Les mer om dispensasjon: 

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/unntak-fra-gsk/dispensasjon/

http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/dispensasjon/index.html

http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/dispensasjon/index.html
http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/dispensasjon/index.html

