Skjerpet opptakskrav til enkelte studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag.
Opptakskrav
For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning
kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier.
Studiene som får nytt opptakskrav er blant annet:



enkelte informatikkstudier som i dag har krav om matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og
mange studier som i dag har krav om å dekke matematikk R1 eller matematikk S1 + S2 og et av
følgende krav









Matematikk R2 eller
Fysikk 1 og 2 eller
Kjemi 1 og 2 eller
Biologi 1 og 2 eller
Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
Geofag 1 og 2 eller
Teknologi og forskningslære 1 og 2.
Dere finner igjen disse kravene som henholdsvis MATRS og REALFA på listen over alle kravkodene her
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/liste-over-kravkoder/
Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + 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.
Matematikk S1 + S2 vil fortsatt være likestilt med matematikk R1. I studieoversikten vil det komme
frem hvilke kravkode studier i forsøksordningen har.
Studier
Studiene som er med i forsøket fra og med opptaket til studieåret 2018-2019 er listet opp i det
vedlagte dokumentet og gjelder studier ved NTNU, Universitet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT
Norges arktiske universitet.
Forsøket kan senere utvides til også å gjelde andre studier innen informatikk, realfag, natur- og
miljøfag ved andre universitet og høyskoler. Hvis flere studier skal være med i dette forsøket vil det
varsles om dette to år i forkant.
Listen over studier vil bli oppdatert på nettsiden til Samordna opptak og denne nettsiden vil snart
være oppdatert med alle kommende endringer i opptaksforskriften
http://www.samordnaopptak.no/info/om/lover-og-regler/kommende-endringer/
Forsøksordningen er hjemlet i opptaksforskriften § 4-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-31-173/KAPITTEL_4#§4-3
Ved spørsmål kontakt postmottak@samordnaopptak.no

