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Søknadsprosessen

 frister og fremgangsmåte 

 hvor finner søkerne informasjon

Opptaksregelverket

 opptakskrav og poengberegning

 viktig å vite i opptaket 2021



 koordinerer opptaket til grunnstudier nasjonalt

 administrerer Søkerportalen (nettsøknaden)

 informerer søkere via ulike kanaler

• nettsiden samordnaopptak.no

• underveis i nettsøknaden

• facebook

Opptak til grunnstudier foregår via  



 søking skjer via Søkerportalen

• nettsøknaden åpnet 1. februar

 én søknad per person 

• med maks 10 studieønsker i prioritert rekkefølge 

 maks ett tilbud om studieplass

• på det høyest prioriterte studieønsket der søkeren er kvalifisert 

og når opp i rangering

 hver søker tildeles en hovedsaksbehandler (lærested)

• som regel lærestedet for studiet søkeren har på førsteplass 

Hovedprinsippene i det samordna opptaket:



 Opptaket til fagskoler ble samordnet fra 2020

 Søkerportalen og nettsidene på samordnaopptak.no omfatter derfor både opptak 

til grunnstudier og fagskolestudier

Søkerportalen



 Registrer nettsøknad på samordnaopptak.no

 Logg på med elektronisk ID

Hvordan søke?

http://www.samordnaopptak.no/




Viktige frister i opptaket

Søknadsfrist

15. april 
 gjelder også de som søker dispensasjon fra kravet om generell 

studiekompetanse (f.eks. dyskalkuli)

1. mars for enkelte søkergrupper, som

 tidlig opptak (NB. avgangselever i 2021 kan ikke få tidlig opptak i år)

 særskilt vurdering

 realkompetanse

Nytt fra i fjor: Nettsøknaden stenger ved midnatt 1. mars og 15. april 

Husk: Søknadsfristene gjelder også studier med oppstart vår som 

eget søknadsalternativ 

 medisin UiO

 rettsvitenskap (jus) UiO

 psykologi profesjon UiO



Dokumentasjonsfrist

 20. mars: 1. mars-søkere

 15. april: 15. april-søkere

 alle søkere: 1. juli er siste frist for å dokumentere utdanning og 

praksis som fullføres våren 2021 

Dokumentasjon skal lastes opp elektronisk i søknaden

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 søkers ansvar å laste opp nødvendig dokumentasjon 

 Se i nettsøknaden under ‘se hva du må dokumentere’
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Søkere med elektronisk(e) vitnemål i Nasjonal 

vitnemålsdatabase (NVB)

- Vitnemålet er tilgjengelig for saksbehandlende lærested

- Søker trenger ikke laste opp det samme vitnemålet



Avgangselever i videregående skole våren 2021

 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 laste opp karakterutskrift fra utlandet hvis de søker 

studier med karakterkrav i enkeltfag (f.eks. lærerutdanning)

 resultater etter klage på sensur i VGS har egen opplastingsfrist, følg med 

på oppdatering på samordnaopptak.no

Avgangselever i IB våren 2021

 rekker ikke å laste opp diplomet innen etteropplastingsfristen 1. juli 

 må gi lærestedet som skal saksbehandle søknaden tillatelse til å se 

resultatene elektronisk

 må sammen med IB-koordinator fylle ut det elektroniske skjemaet 

«Request for Results Service» 

 må huske å oppgi saksbehandlende lærested på skjemaet

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/3-aarig-vgs/utveksling-i-videregaaende.html
https://www.samordnaopptak.no/info/soke/soke-uhg/klage-eksamenskarakter-avgangselever/


1. juli 

 siste mulighet for å endre rekkefølge på studieønskene

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

Svarfrist

 svaret på søknaden er klart i nettsøknaden 20. juli

 frist for å svare på hovedopptaket er 24. juli

 søkerne svarer i nettsøknaden 

Omprioriteringsfrist



på www.samordnaopptak.no

Se oversikt over frister i opptaket



Søkerinformasjon:

 samordnaopptak.no

 trinn for trinn underveis i nettsøknaden

 søkere til UiO kan også kontakte Knutepunktet

Informasjon om studietilbudet på UiO:

 uio.no UiOs nettsider 

 studieoversikten på samordnaopptak.no 

Hvor finner UiO-søkerne informasjon?

Tips: se ‘ofte 

stilte spørsmål’ 

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


Samordnaopptak.no (forsiden)



Opptaksregelverket for grunnstudiene

 er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 
 i forskrift om opptak til høgare 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

eller 

 vitnemål fra yrkesfag bestått på normal tid, med 

studiekompetansefagene i tillegg 

Søkerne konkurrerer kun med skolepoengene sine, som er

 karakterpoeng

 og eventuelle språkpoeng, realfagspoeng og kjønnspoeng

I kvote for førstegangsvitnemål får ikke søker regnet med eventuelle 

tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag forbedret etter videregående.



Kvote for førstegangsvitnemål og studier med 

spesielle opptakskrav

 Fagene som skal dekke spesielle opptakskrav må være påført 

førstegangsvitnemålet for at søker skal kunne konkurrere i kvoten

 Søkere med yrkesfaglig vitnemål og fag som gir generell 

studiekompetanse i tillegg, kan også konkurrere i kvoten: 

 Det yrkesfaglige vitnemålet må 

• være tatt på normal tid (3 eller 4 år) 

og

• fagene som skal dekke spesielle opptakskrav kan regnes med i 

kvoten hvis de er tatt innenfor samme tidsperiode som det 

yrkesfaglige løpet og studiekompetansefagene



Ordinær kvote

 Gjelder alle søkere

 Søkerne konkurrerer med:

• karakterpoeng

• språkpoeng og/eller realfagspoeng (maks 4)

• alderspoeng (maks 8)

• tilleggspoeng for:

høyere utdanning eller militærtjeneste eller folkehøgskole eller  

fagskole (maks 2)                                                                                                            

• eventuelle nye fag og forbedringer tatt i tillegg til vitnemålet



 gjelder elever som har gyldig frafall til eksamen avgangsvåren i 

videregående skole

 gyldig frafall kan være sykdom, ulykke, andre alvorlige 

belastninger

 fraværet må dokumenteres

• godkjent fravær må framgå av kompetansebeviset

• kompetansebeviset lastes opp i nettsøknaden

 les om betingelsene for å få betinget opptak 
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/unntak-fra-

gsk/betinget-opptak/

Betinget opptak

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


 Historikk: I opptaket 2018 ble det innført strengere spesielle 

opptakskrav med krav om matematikk R2 på realfagsstudiene

 Forsøksordning over fire år som skal evalueres, før det 

eventuelt blir fastsatt permanent

 Kravet innebærer at alle må ha matematikk R2 i tillegg til R1 

(eller S1+S2) sammen med en annen realfagsfordypning 

 Fra opptaket i 2019 gjelder det strengere spesielle 

opptakskravet også for studiet Biovitenskap 

 Enkelte studier ved andre læresteder har samme kravet. 

MERK: fra opptakene 2020 og 2021 er noen studier trukket ut 

av forsøksordningen. Se oversikt over studier/læresteder her:

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

Minner om det spesielle opptakskravet til 

realfagsstudier på UiO

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


MERK:

Realfagsstudiene på UiO har fortsatt det strengere spesielle 

opptakskravet:

 Matematikk R1 (eller S1+S2) OG R2, og i tillegg én av disse:

 Fysikk 1+2 

 Kjemi 1+2 

 Biologi 1+2 

 Informasjonsteknologi 1+2 

 Geofag 1+2 

 Teknologi og forskningslære 1+2

Se programsidene på uio.no for info om hvilke krav som gjelder på 

UiO-studiene



 1 poeng for mannlige søkere til profesjonsstudiet i psykologi på 

UiO (kjønnspoeng) i både kvote for førstegangsvitnemål og 

ordinær kvote 

 Forkurset i matematikk for lærerutdanning ble avviklet i 2020

 Kunnskapsdepartementet har varslet en gjennomgang av 

rangeringsregelverket i opptaksforskriften (om kvoter og 

poengberegning)

 Følg med på regelendringer på samordnaopptak.no

Annet viktig om opptak i 2021



Se regelendringer på samordnaopptak.no

http://www.samordnaopptak.no/


 Spørsmål om registrering i nettsøknad/teknisk, generelt om 

frister, prosedyrer og opptaksregler:

 Samordna opptak via www.samordnaopptak.no/info/kontakt/

 Spørsmål om konkret søknad (hvordan dekke opptakskravet, 

hvilken dokumentasjon skal lastes opp, hvordan rangeres 

søknaden)

 Lærestedet som er saksbehandler for søknaden

 Info om hvem som er saksbehandler står i nettsøknaden

 Er UiO saksbehandler? Ta kontakt via Knutepunktet 

https://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet/

 Se også info på samordnaopptak.no og programsidene på 

uio.no

 Om opptakskrav og poengberegning

 Om fjorårets poenggrenser

Søkerinformasjon – hvem svarer på hva?

http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/index.html
https://sok.samordnaopptak.no/#/admission/6/studies


UiOs kontaktpunkt for søkere: Knutepunktet

E-post: studentinfo@admin.uio.no

Tlf. 22 85 82 00. Stengt pga. smittevern. Vi holder 

åpent i dag 11. mars

Skranke: Stengt pga. smittevern

Chat: Mandag - fredag: kl.10-15. NB. kun generelle 

spørsmål, ikke spørsmål om konkret søknad eller 

henvendelser med personopplysninger

Nettside: www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet

mailto:studentinfo@admin.uio.no


Søkere med utenlandsk videregående utdanning

www.samordnaopptak.no





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: 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-

studiekompetanse/23-5-regelen/index.html

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/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 i praksiskravet) 

 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 et 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 generell studiekompetanse 

 kan gis i helt spesielle tilfeller, f.eks. når søker har 

dokumentert 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.uio.no/studier/opptak/gsk/dispensasjon/index.html

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/unntak-fra-

gsk/dispensasjon/index.html

http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/dispensasjon/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/unntak-fra-gsk/dispensasjon/index.html

