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Søkertall og rekrutteringsarbeid 2019 

 
BAKGRUNN 
Antall førsteprioritet søkere per studieplass er et viktig kjennetegn på om vi har suksess 
med rekrutteringsstrategien og om studieprogrammene er attraktive. Fakultetsstyret har 
tidligere i år fått presentert arbeidet med studentrekruttering (sak 2, i møte 7.2.2019). Som 
nevnt i denne saken, innførte fakultetet krav om matematikk R2 fra videregående skole for 
majoriteten av våre studieprogram i 2018 og fra og med dette opptaket vil dette også gjelde 
studieprogrammene innen biologi. Til opptaket 2019 gjelder altså det skjerpede 
realfagskravet alle våre programmer i Samordna opptak utenom bachelorprogrammet i 
informatikk-matematikk-økonomi. 
 
Søkertall samordnaopptak 2019  

STUDIEPROGRAM Studieplasser 1. pri 2018 1. pri 2019 Endring 
Bachelorprogram i biologi 99 163 90 -73 
Bachelorprogram i fysikk 50 42 44 2 
Bachelorprogram i geovitenskap 15 10 14 4 
Bachelorprogram i geovitenskap 65 30 26 -4 
Bachelorprogram i informatikk: 
bioinformatikk 17 13 16 3 
Bachelorprogram i informatikk: 
datasikkerhet 45 59 74 15 
Bachelorprogram i informatikk: 
datateknologi 80 114 98 -16 
Bachelorprogram i informatikk: 
datavitenskap 33 71 64 -7 
Bachelorprogram i informatikk-
matematikk-økonomi 21 33 48 15 
Bachelorprogram i kjemi 35 23 18 -5 
Bachelorprogram i klima, 
atmosfære- og havfysikk 20 35 35 0 
Bachelorprogram i matematikk 10 23 21 -2 
Bachelorprogram i matematikk for 
industri og teknologi 15 16 14 -2 
Bachelorprogram i 
molekylærbiologi 40 67 36 -31 
Bachelorprogram i nanoteknologi 20 23 25 2 
Bachelorprogram i petroleum- og 
prosessteknologi 30 21 11 -10 
Bachelorprogram i statistikk 10 11 7 -4 
Integrert masterprogram i aktuarfag 10 7 11 4 
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Som vi ser av tabellen, har vi en nedgang på 188 førsteprioritetssøkere totalt. Vi er nede i 1,3 
førsteprioritetssøkere per studieplass, samme nivå som 2010. 

Nedgangen er størst innen biologi og molekylærbiologi, noe som var ventet ettersom R2 
kravet ble innført her i år. 74 studenter ønsker utdanne seg innen datasikkerhet. Dette er 25 
prosent flere enn i fjor, og er et utdanningsfelt i vekst. Universitetet i Bergen har over lang tid 
bygget opp et av Nordens fremste fagmiljøer innen kryptologi, kodeteori og datasikkerhet. 
Også de andre IKT-programmene ved fakultetet har jevnt gode søkertall. 

En annen gledelig utvikling er at sivilingeniørprogrammene våre har etablert seg som 
populære programmer, med jevnt gode søkertall. Ingeniørutdanningene våre er spesialiserte 
innenfor områdene energi, havbruk og sjømat, havteknologi og medisinsk teknologi. 

Videre arbeid med rekruttering frem til semesterstart 2019 
Fakultetet har også i år sendt ut sitt årlige 1. juni-brev til alle søkere som har oss som 1. 
prioritet på søknaden sin i Samordna opptak. Dette brevet inneholder fakultetspesifikk 
informasjon, og sammen med dette brevet sender vi også et brev fra hvert studieprogram. 1. 
juni-brevet gir søker informasjon om ulike tidsfrister og hvordan mottaket blir, samt at brevet 
fra studieprogrammene inneholder informasjon om hvilke emner de skal ta og hva de kan 
forvente av studiene sine.  

Nytt av året er at vi skal ringe søkerne som har oss på 1. prioritet i Samordna opptak. I løpet 
av uke 23 til 25 skal studentmedarbeidere ringe søkerne for å fortelle litt om hvordan det er å 
være student hos oss og om det er noe søkerne lurer på i forbindelse med studiet de har 
søkt. Vi ser på oppringingen som et ledd i å inkludere søkerne tidlig, og få dem til å føle seg 
velkommen.  
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Helge K. Dahle 
dekan 

Integrert masterprogram i energi 
(sivilingeniør) 24 43 44 1 
Integrert masterprogram i havbruk 
og sjømat (sivilingeniør) 20 38 45 7 
Integrert masterprogram i 
havteknologi (sivilingeniør) 22 42 53 11 
Integrert masterprogram i 
medisinsk teknologi (sivilingeniør) 22 76 65 -11 
Lektorprogram  i naturvitenskap og 
matematikk 35 68 55 -13 
Profesjonsstudium i fiskehelse 25 88 41 -47 
Årsstudium i naturvitenskapelige 
fag 75 138 111 -27 
SUM 838 1254 1066 -188 


