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Søkertall til lavere grad 2020
Årets søkertall ble publisert 24. april og var gode både for UiO og HF. UiO hadde en økning i antall
søkere på 16%, og HF på 22%. Det nasjonale økningen var på 9%. HFs nye tverrfaglige
bachelorprogram Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) var svært populært blant søkerne med 37,5
søkere pr. studieplass, og var blant UiOs topp 15 studieprogram i antall søkere sammen med
Honours-programmet og Filosofi årsenhet.

Flere yngre søkere
HF har 32 bachelortilbud og 17 årsenhetstilbud i årets opptak gjennom Samordna opptak. En ny trend
i årets søkere til HF er at vi har en vesentlig økning i gruppen som er 19 år eller yngre. Dette var delvis
knyttet til de store antallet søkere på FPØ og Honoursprogrammet, men også flere andre har en god
utvikling.
HF har som tidligere år det største antall søkere til humaniora-kategoriene i Samordna opptak; språk,
historie, mediefag og estetiske fag. Forholdet mellom institusjonene har vært ganske stabilt på
overordnet nivå de siste årene, men det skjer dreininger i søkergruppenes sammensetning både på
fag og alder. Den mest åpenbare forskjellen i år er at søkere til humaniora som er under 20 år og 40+
år øker sterkere enn andre aldersgrupper. HF får her størst uttelling blant søkerne under 20 år.
Økning i yngre søkere er gledelig fordi denne aldersgruppen er et særskilt satsningsområde for HF
bl.a. gjennom skolebesøksordningen. Undersøkelser av studentmassen på HF har vist at unge søkere,
gjerne rett fra videregående både har større gjennomføringsgrad og i større grad gjennomfører på
normert tid.

Nedgang i søkertall for Lektorprogrammet
De aller fleste studiestedene i landet har nedgang i søkertall for lærerutdanningene. UiOs søkertall til
Lektorprogrammet er dårligere enn på mange år, målt i både søkere og søkere per studieplass. Dette
gjelder generelt i hele landet og også studieretningene hvor HF leverer emnene. Vi kjenner fra den
siste Kandidatundersøkelsene at over 30% av våre kandidater går til skolen og er derfor en av de
viktigste avtagerne av våre kandidater. Rekruttering til skolefagene vil derfor være et særlig fokus i
kommende rekrutteringsarbeid.

