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Oversikt over opptaksrammer 2021 HØST og kontaktpersoner
sommer 2021
I dette brevet vil vi informere fakultetene om den praktiske gjennomføringen av opptaksarbeidet
sommeren 2021. I tillegg ber vi fakultetene om å gi oss tilbakemelding om forhold som er
avgjørende for det videre opptaksarbeidet i sommer.
Covid-19 og internasjonalt opptak
Opptaket til høsten 2021 preges fortsatt av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått
globalt. Dette opptaket har vært mer forutsigbart enn opptaket høsten 2020, men pandemien
fører fortsatt til utfordringer.
Først og fremst har vi i år vært streng med dokumentasjonsfristen i det internasjonale opptaket.
Veldig mange søkere tok kontakt for å be om utsatt frist fordi de opplevde stengte testsentre,
banker og utdanningsinstitusjoner. Nettopp fordi det var så mange som tok kontakt om dette
hadde vi ikke mulighet til å innvilge utsettelse til noen. Dette ville medført at vi ikke hadde klart
å behandle ferdig dette opptaket i rimelig tid. Her ble likebehandlingsprinsippet førende.
Til tross for en del forsinkelser i det internasjonale opptaket er nå tilbud og avslag sendt ut. I
kjølvannet av dette ser vi en tendens til at mange som har fått tilbud om plass velger å søke om å
reservere plassen sin til neste år på grunn av usikkerhet rundt pandemien. Alle som søker om
reservert studieplass i dette opptaket vil få det innvilget så lenge de søker innen fristen
25.august, og har takket ja til tilbud om plass innen oppgitt frist. Vi forventer at flere vil søke
om dette frem mot semesterstart, og forventer dermed frafall på alle program som har tatt opp
internasjonale studenter i år.
I skrivende stund er fortsatt ikke alle svarfrister gått ut i det internasjonale opptaket, og vi har
derfor ikke full oversikt over antall ja-svar her enda. For oppdatert oversikt anbefaler vi at dere
bruker denne statistikktjenesten: https://intranett.uit.no/intranett/visrapport?p_document_id=703421
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Endringer på masteropptaket
Svar på opptak til masterprogrammer med søknadsfrist 15. april vil i år bli sendt ut samlet i
slutten uke 26. Ordinær dokumentasjonsfrist for kvalifiserende utdanning som fullføres dette
semesteret er 1. juli. Søkere som fortsatt venter på vitnemålet sitt når vi sender svar på opptaket,
vil i år kunne få betinget tilbud. Vilkåret for tilbudet er at de kan dokumentere fullført
bachelorgrad innen 1. august. På programmer med karakterkrav eller konkurranse om plassene
må de også ha gjennomsnittskarakter over grensen for opptak. Søkerne i denne gruppen har som
regel allerede dokumentert 150-180 studiepoeng og kan derfor poengberegnes med rimelig god
treffsikkerhet. Vi antar at de aller fleste som mottar betinget tilbud kan dokumentere fullført
grad innen 1. august.
Vi viser i tillegg til forskrift om opptak til UiT § 14 om opptak på visse vilkår til åpne
mastergradsprogram: https://uit.no/regelverk#v-pills-698447
Nytt av året er også en teknisk gjennomføring av tidlig opptak til alle mastergradsprogram med
søknadsfrist 15.april. Dette er hjemlet i forskrift om opptak til UiT § 8. Her vil vi sende ut
tilbudsgarantier til søkere som oppfyller vilkår nærmere beskrevet her:
https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711487

Opptaksrammer på adgangsregulerte studier
Fakultetene må innen fredag 25.juni gi tilbakemelding om hvor mange tilbud som skal gis på
alle adgangsregulerte studieprogram gjennom Samordna opptak. I tillegg ønsker vi
tilbakemelding på hvor mange tilbud som skal sendes ut i hovedopptaket til det lokale
mastergradsopptaket. Det er mulig å velge å gi tilbud til alle kvalifiserte søkere på et
adgangsregulert program dersom søkertallene tilsier at dette vil være mest hensiktsmessig, eller
det er hensiktsmessig på bakgrunn av Covid-19.
Ved fastsetting av hvor mange tilbud som skal gis, bør det vurderes å overbooke i langt større
grad enn tidligere år. Erfaring viser at for de aller fleste studieprogram er det et uhensiktsmessig
stort frafall fra antall tilbud som sendes ut i hovedopptaket og til endelig antall møtt-registrerte
etter semesterstart. På mange studieprogram er det erfaringsvis også en del frafall senere i
utdanningsløpet. I perioden mellom hovedopptak og studiestart suppleres det i for stor grad fra
ventelistene. Statistikk bekrefter at jo senere vi sender ut et tilbud, jo mindre sannsynlig er det at
vedkommende vil takke ja, eller møte opp ved studiestart. Mange har allerede takket ja til
tilbudet de mottok i hovedopptaket.
Vi vet også at mange av de vi sender ut tilbud til i hovedopptaket kommer til å forsvinne senere
i prosessen fordi de får tilbud fra andre institusjoner. En god del søkere forsvinner også fordi de
får innvilget reservert studieplass, og dermed ikke fyller en studieplass i år. Tallene viser også at
en god del studenter bare ikke dukker opp, selv om de har takket ja til studieplass.
Ved fastsetting av antall tilbud i hovedopptaket skal nivå 2 og 3 ikke ta stilling til hvor mange
studenter som har fått innvilget reservert studieplass i fjor. Disse inngår i totalen, og håndteres
teknisk av fellestjenesten. Disse skal altså ikke hensyntas.
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Vi ønsker også å presisere at søkere som havner på venteliste anses som kvalifiserte for opptak.
Dersom man mener at inntakskvaliteten blir for dårlig om de siste på ventelisten får tilbud om
plass, bør man vurdere om opptakskravene må endres.
Til slutt er det også behov for å presisere at når vi sender ut tilbud, sender vi ikke bare ut tilbud
til 1.prioritetssøkere. Vi kan ikke velge dette. Vi sender et bestemt antall tilbud, og de som er
høyest rangert etter poengberegning vil motta tilbudene, uavhengig av om de har dette
studieprogrammet på sin 1.prioritet. Dette kan påvirke hvor mange av tilbudene som resulterer i
en ny student. Dersom det er ønskelig å finne ut hvor mange søkere det er totalt til et program
kan søkerlisten i FS benyttes (FS 101.001). Her er det mulig å fjerne haken for 1.prioritetssøkere
for å se totalt antall søkere.
Vedlagt finner dere to tabeller. Tabell 1 er oversikt over adgangsregulerte studieprogram i
Samordna opptak, med fellestjenestens anbefalte tilbudstall i hovedopptaket. Tabell 2 er
oversikt over adgangsregulerte mastergradsprogram med de samme anbefalingene. Vi ber nivå 2
og 3 ta i bruk statistikktjenesten som er tilgjengelig på fellestjenesten for opptak sine
intranettsider når det skal vurderes hvor mange tilbud som bør sendes i hovedopptaket. Denne
gir en god historisk oversikt på programnivå som viser differansen mellom utsendte tilbud i
hovedopptaket og totalt antall møtt-registrerte. Merk at i antall møtt-registrerte kan man ikke
regne med studenter som har fått innvilget permisjon.
Tabell 1: Denne tabellen gir oversikt over hvor mange 1.prioritetssøkere det er registrert på
hvert adgangsregulerte studieprogram i Samordna opptak. Her har fellestjenesten for opptak
kommet med forslag til hvor mange tilbud som bør sendes ut i hovedopptaket, basert på
statistikk fra tidligere år.
Tabell 2: Denne gir oversikt over hvor mange søkere det er registrert totalt på våre
adgangsregulerte mastergradsprogram. For de som er lyst ut i det internasjonale gradsopptaket
er dette også tatt med. Siden det internasjonale gradsopptaket er gjennomført viser vi også her
hvor mange tilbud som er sendt der, og hvor mange av de utsendte tilbudene som er blitt
registrerte ja-svar. I kolonnen som viser antall ja-svar må man trekke fra antall reservert. Dette
er søkere som har takket ja til tilbud om plass, men fått innvilget reservert studieplass til neste
år. NB: Vær oppmerksom på ant antall ja-svar INT kan endres, og man bør sjekke i
statistikktjenesten på fellestjenestens intranettside for oppdaterte tall.
På enkelte studieprogram anbefales det å sende tilbud til alle kvalifiserte søkere. Bakgrunnen for
en slik anbefaling er det samlede antallet registrerte søknader, erfaring om at ikke alle disse vil
være kvalifisert for opptak, og erfaring med at ikke alle som får tilbud om plass vil takke ja.
Dette er anbefalt på programmer hvor vi på bakgrunn av søkertallene ikke forventer å kunne
fylle opp alle plassene.
For mastergradsprogrammer som hadde søknadsfrist 1.mars er hovedopptaket allerede
gjennomført, og dermed ikke relevant i denne sammenhengen.
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har behov for hjelp med å komme fram til hvor mange
tilbud som til slutt skal gis i hovedopptaket.
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Videre må det tas stilling til ekstra tildelte studieplasser som ble tildelt høsten 2020, se neste
avsnitt. Dette må inngå i den samlede vurderingen fra nivå 2 og 3 ved avgjørelsen om
tilbudssetting i hovedopptaket.
Ekstra tildelte studieplasser fra høsten 2020
Vi viser her til Orientering om vedtak – fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger,
ephorte 2019/6010-5. Dette gjelder midlene som ble tildelt fra Kunnskapsdepartementet høsten
2020. Vedtaket viser en intern fordeling av de studieplassene som ble tildelt UiT.
Kunnskapsdepartementet presiserer at tildelingen skjer på bakgrunn av den ekstraordinære
situasjonen i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet og behov for omstilling, og at
studiekapasiteten i sektoren vil bringes tilbake til det normale når konjunktursituasjonen
normaliseres. Dette innebærer at inntil videre er midlene varig tildelt, og var ikke bare gjeldende
for høsten 2020.
Plassene fra Kunnskapsdepartementet er gitt som fireårige studieplasser i finansieringskategori
D. Unntaket for dette er profesjonsstudiene i medisin og psykologi, samt plassene til femårige
lærer/lektor-utdanningene1, som gis innenfor sine respektive kategorier og lengde.
Universitetsstyret har lagt til grunn at studieplassene skal viderefordeles til fakultetene som
fireårige studieplasser i kategori D. Videre er det lagt til grunn at for hver studieplass som
tildeles forventer universitetsdirektøren en aktivitetsøkning tilsvarende 60 studiepoeng. Dette
medfører at når fakultetene tildeles en fireårig studieplass til studier med kortere eller lengre
varighet, må også antall studenter som tas opp justeres tilsvarende for å sikre at
aktivitetsøkningen over tid tilsvarer det man mottar finansiering for. Videre vil det være
nødvendig at fakultetene tar høyde for at «den jevne student» ikke produserer 60 studiepoeng i
snitt. For å nå aktivitetskravet om 60 studiepoeng per tildelte studieplass må vi dermed ta opp
flere studenter enn antall budsjetterte plasser.
Eksempelvis: Det er tildelt 20 ekstra studieplasser på et toårig mastergradsprogram. Dette
medfører i praksis 40 ekstra plasser på programmet, siden midlene er gitt som fireårige
studieplasser. Ettersom vi også vet at den jevne student ikke produserer 60 studiepoeng pr. år
må vi ta opp flere. I dette tilfellet vil disse ekstra midlene kunne bety 45 nye studenter i et kull.
Vi ber om at fakultetene er oppmerksomme på dette når antall tilbud i hovedopptaket skal
fastsettes på adgangsregulerte program.

Ledige studieplasser
Opptaket til ledige studieplasser gjennom Samordna opptak åpner 20. juli kl. 0900. I dette
opptaket kan søkere som oppfyller kravene til generell studiekompetanse gjennom videregående
opplæring søke. Eventuelle spesielle opptakskrav må også være dekket. Det vil også være mulig
å søke om studierett på enkeltemner på bachelornivå via det lokale opptaket fra samme dato.
Siste frist for å søke opptak til studier via ledige studieplasser ved UiT er fredag 13. august. Det
er mulig å trekke studier på et tidligere tidspunkt dersom ledige studieplasser fylles før 13.
august. Vi minner om at fakultetene må forholde seg til de vedtatte opptaksrammene i opptaket
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til ledige studieplasser. Dersom antallet ja-svar på et studium blir vesentlig høyere enn antall
budsjetterte plasser, skal programmet trekkes fra opptaket til ledige studieplasser. Vi minner
også om at her er det først-til-mølla-prinsippet som gjelder.
Nytt i 2020 var at det ble åpnet opp for å legge ut mastergradsprogram på ledige studieplasser.
Dette er en ordning som vil bli videreført i årets opptak.
Dersom det er ønskelig å legge ut et mastergradsprogram på ledige studieplasser må følgende
vilkår være fylt:
- Studieprogrammet må ha vært utlyst i ordinært opptak til høst 2020
- Studieprogrammet må ikke ha blitt trukket etter utlysning
- Tilbudet gjelder kun for åpne studieprogram (ikke adgangsregulerte)
- Det må ikke være ventelister på studieprogrammet (da skal ventelister tømmes først)
Nytt av året i år er at vi også åpner opp for å legge ut forkurs i realfag, og forkurs for
ingeniør- og sivilingeniør (ikke Tromsø) ut på ledige studieplasser. Mer informasjon om ledige
studieplasser finner dere her: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711508
Kontaktpersoner på fakultetene
Underveis i opptaksprosessen kan det oppstå uforutsette ting som må avklares i samarbeid med
fakultetene. Innen 25.juni må dere gi oss en oversikt over kontaktpersoner for opptaket i
sommer. Kontaktpersonene må ha fullmakt til å kunne ta avgjørelser med hensyn til
overbooking, ledige studieplasser og etterfylling fra ventelistene. Dette gjelder for hvert enkelt
studieprogram.
I tillegg er det vesentlig at det er kontaktpersoner tilgjengelig på det enkelte studieprogram slik
at våre søkere eller nye studenter vet hvor de kan stille spørsmål som går ut over det vi i
fellestjenesten for opptak kan svare på. Mange er ivrige og har mange spørsmål med det samme
de har fått opptak, og vi ber om at dere har ansatte tilgjengelig hele sommeren for å svare på
spørsmål fra våre nye studenter. Dersom dere ikke har enkeltpersoner bør det som et minimum
være en bemannet TopDesk/epostkø. Perioden etter hovedopptaket og frem til studiestart er en
kritisk fase, og vi risikerer at søkere takker nei til tilbud om plass hos oss dersom vi ikke er
tilgjengelige for spørsmål.
Kontaktpersoner for studier gjennom Samordna opptak i Avdeling for utdanning
Til og med uke 28: May-Liss Hestnes Mæhlum
Uke 29, 30 og 31: Henriette Winther Kjærvik
Fra og med uke 32: May-Liss Hestnes Mæhlum
Kontaktpersoner i de lokale opptakene
Fellestjenesten for opptak jobber team-basert. Det vil si at alle saksbehandlerne i fellestjenesten
er delt inn i ulike team. Det kan av og til variere litt hvem som er medlem av hvilket team, men
saksbehandler skal ta kontakt med det enkelte institutt når vi går i gang med saksbehandlingen
av et konkret mastergradsprogram.
Vi er nødt til å behandle et program om gangen, noe som kan bety at vi ikke har begynt å
saksbehandle akkurat ditt program enda. Vi garanterer at det skal være ferdig behandlet til
opptaket skal kjøres i månedsskiftet juni/juli.
Forøvrig viser vi til fellestjenestens intranettside, hvor det finnes en oversikt over alle våre
ansatte, og ansvarsområder: https://intranett.uit.no/fellestjenester/opptak/ansatte
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Ta gjerne kontakt med oss via https://uit.topdesk.net/ hvis dere har spørsmål om lokale opptak.
I tillegg ønsker vi å benytte anledningen til å vise til våre nye og oppdaterte opptakssider. Her
vil dere finne svar på mange spørsmål: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo
Til orientering er opptaksleder til stede i sommer, med unntak av uke 29, 30 og 31. I den
perioden er Magnus Lyngra og Camilla Berntzen kontaktpersoner i det lokale opptaket.

Oppsummering
Vi ber fakultetene om å gi oss tilbakemelding på følgende punkter innen fredag 25.juni:
1. Liste over kontaktpersoner ved fakultetene i sommer, samt sørge for oppdatert
informasjon om hvem som kan kontaktes av nye studenter
2. Tilbakemelding på hvor mange tilbud som skal sendes ut på adgangsregulerte
studieprogram i hovedopptaket. Gjelder både Samordna opptak og lokalt masteropptak.
3. Oversikt over hvilke studier som ønskes publisert på ledige studieplasser gjennom
Samordna opptak, OG oversikt over hvilke mastergradsprogrammer som ønskes
publisert på ledige studieplasser i lokalt opptak.

Vennlig hilsen

Kjersti Dahle
seksjonsleder
–

May-Liss Hestnes Mæhlum
opptaksleder
–
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