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Søker- og opptakstall høsten 2021
I denne saken gir rektor en orientering om årets opptakstall for universitetsstyret. I saken
presenteres opptakstallene for studier utlyst gjennom Samordna opptak (SO), lokalt studentopptak
(LOK) og det internasjonale gradsopptaket (INT).
Samordna Opptak (grunnutdanninger)
Da søknadsfristen gikk ut 15.april 2021 kunne Samordna opptak melde at det var 154 088 søkere
som hadde søkt opptak til høyere utdanning, en økning på 2,2 % fra året før. UiT Norges arktiske
universitet (UiT) hadde 9 656 førsteprioritetssøkere, mot 10 335 året før. For UiT sin del kom det
altså inn et noe lavere antall førsteprioritetssøkere enn rekordåret 2020, men dersom vi ser bort fra
det spesielle året i fjor ser vi en jevn økning i antall søkere til UiT. 2020 var et spesielt år:
rekordmange søkte opptak til høyere utdanning på grunn av Covid-19, samt at UiT lyste ut
profesjonsstudium i psykologi via SO for første gang. Spesielt fikk økonomi og administrasjon –
bachelor (nettbasert) et høyt antall søkere, hele 1 951søknader ble registrert på dette programmet,
hvorav 605 av disse hadde programmet på sin førsteprioritet. Det ble sendt ut 503 tilbud på dette
programmet, og 383 personer takket ja til plass. Det er nå 324 studenter registrert møtt på
programmet, som var lyst ut med en kapasitet på 300 studenter. Generelt viser tallene at de
nettbaserte utdanningsløpene har vokst i popularitet, og at de i større grad tiltrekker seg voksne
søkere, og søkere bosatt lengre sør i landet (vedlegg 1: nettbasert – kjønn, alder, hjemfylke).
Totalt i årets opptak er det sendt ut 10 216 tilbud om studieplass via SO, av disse er det 5 908 som
har takket ja til plass. Det er 5 209 som er registrert møtt i år (mot 5 191 i 2020) og dermed er å
anse som aktive studenter (en detaljert oversikt finnes i vedlegg 2: Tabell. Opptakstall 2021).
Lokalt opptak (master, videreutdanninger, forkurs, enkeltemner og annet)
I det lokale opptaket ble det registrert 8 144 søknader. Det ble sendt ut 5 396 tilbud, og 3 859
personer takket ja til studieplass. Av disse er det 2 970 som er registrert møtt. I det nordiske
masteropptaket spesifikt ble det registrert 3 399 søknader, det ble sendt ut 2 130 tilbud, 1 101
personer takket ja og 943 personer er registret som møtt. Detaljert rapport finnes også på
fellestjenesten for opptak sin intranettside, der alle ansatte har tilgang til rapport via Tableu (se
også vedlegg 2).
I det lokale opptaket ble det også i år gjennomført opptak til mastergradsprogrammer på ledige
studieplasser, en prøveordning som ble innført i 2020. I alt ble ledige plasser på 36
mastergradsprogrammer lagt ut da ledige studieplasser åpnet 20.juli (mot 42 programmer i 2020).
Siste frist for å registrere søknad var 13.august. Totalt kom det inn 43 søknader i dette opptaket
(mot 94 i 2020). 18 personer ble funnet kvalifisert og 10 personer takket ja til studieplass (mot 25
i 2020). 8 er registrert møtt som nye studenter.
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I tillegg ble også forkurs for ingeniør- og sivilingeniør, samt forkurs i realfag (Narvik, Alta og
Bodø) lagt ut på ledige studieplasser. Det kom totalt inn 76 søknader, 61 ble funnet kvalifisert og
41 takket ja til plass. 27 er registrert møtt som nye studenter.
Internasjonalt gradsopptak
I det internasjonale gradsopptaket er det registrert inn totalt 5 708 søknader på masternivå, og
1 122 søknader på lavere grads nivå. Det ble sendt ut 457 tilbud på masternivå, og 153 tilbud på
lavere grads nivå. 273 personer takket ja til studieplass på masternivå, mens 94 ja-svar er
registrert på lavere grad. 145 studenter er registrert møtt på masternivå, og 54 er registrert møtt på
lavere grads nivå (en detaljert oversikt som også inkluderer hvilket land søkerne kommer fra
finnes i vedlegg 3: Internasjonale søkere fordelt på land).
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