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Etter fusjonen mellom NTNU og de
tre høyskolene er det viktig å sette
fokus på våre nye målgrupper for
studentrekruttering.
En av våre viktigste utfordringer
ligger i å skille oss ut i
informasjonsstrømmen og formidle
riktig informasjon for å gi kommende
studenter riktige forventninger og
hindre frafall underveis i studiene.
Samtidig er det viktig å synliggjøre
NTNUs helhetlige studietilbud,
og å knytte nye studietilbud og
campusbyer til merkevaren NTNU.
NTNUs rekrutteringspolitikk 2014 –
2020 peker ut de viktigste områdene
vi som organisasjon skal jobbe med
for å møte utfordringene NTNU
står overfor i årene som kommer.
Vår ambisjon er at alle potensielle
studenter skal kjenne NTNU som
Norges ledende universitet.

Forord

Rekrutteringsrapporten for 2016
viser hvilke tiltak som er igangsatt
sett i sammenheng med årets
opptakstall. Rapporten skisserer
utfordringer og potensiale knyttet
til studentrekrutteringsarbeidet ved
NTNU.
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Forankring
De viktigste strategiske føringene
for studentrekruttering ved
NTNU ligger i NTNUs strategi,
kommunikasjonspolitikk og i
studentrekrutteringspolitikken
2014 - 2020, hvor det
overordnede målet er definert
som å rekruttere faglig sterke
studenter som vil bidra aktivt til å
oppfylle NTNUs visjon, strategier,
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politikk og målsetninger.
NTNU skal rekruttere de
beste studentene med tanke
på faglig kvalitet, motivasjon
og engasjement – regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Dette
skal blant annet oppnås gjennom
å aktivt oppsøke og støtte
arenaer hvor NTNUs målgrupper
befinner seg, og hvor det skapes

kunnskap for en bedre verden.
Studentrekrutteringspolitikken
favner alle studieprogram ved
NTNU, og har som mål å gi
NTNU en felles retning for
studentrekrutteringsarbeidet fram
mot 2020. Med klart definerte
veivalg gir politikken rom for å
møte lokale prioriteringer, og
sikrer et mest mulig effektivt og
treffsikkert rekrutteringsarbeid
rettet mot mange differensierte og
sammensatte målgrupper.
NTNU står ovenfor et
utdanningsmarked med stor
konkurranse om studentene både
nasjonalt og internasjonalt. I dette
markedet er det viktig for NTNU
å skille seg ut. I kjølvannet av ny
rekrutteringspolitikk ble det også
behov for en ny rekrutteringsprofil
med et tydelig formspråk, som er
tilpasset og spisset, og som retter
seg direkte mot målgruppene
innenfor studentrekruttering,
i samsvar med politikken og
NTNUs visjon ”Kunnskap for
en bedre verden”. Profilen skal
være et verktøy som gjenspeiler
føringer og veivalg, og den skal
bidra til at NTNU oppnår sine mål
for studentrekruttering.
NTNUs fusjonsplattform (2016)
trekker også fram betydningen
av rekruttering som et viktig
verktøy for å styrke NTNU:
“Internasjonal mobilitet og
internasjonal rekruttering av

fremragende fagpersoner og
studenter er viktige virkemidler for
å styrke NTNUs utdannings- og
forskningsaktivitet.”
På bakgrunn av dette har det i
rekrutteringsåret 2016 blitt lagt
særlig vekt på veivalget om
å “skape riktige forventninger
til studienes innhold og
læringsutbytte for å få riktig
student på riktig plass.”
Det handler om å gi riktig
informasjon til kommende
studenter, skape realistiske
forventninger og bidra til
at utdanningssøkende
gjør gode valg. Godt
studentrekrutteringsarbeid må
derfor bidra til NTNUs mål om
minst mulig uønsket frafall og økt
gjennomstrømming av studenter.
Å nå målet om minst mulig
uønsket frafall forutsetter
kunnskap om målgruppene
for å sikre at budskap og
bruk av informasjonskanaler
er optimale. Faggruppe for
rekruttering gjennomfører
derfor med jevne mellomrom
målgruppeundersøkelser, som
gir oss god kunnskap om hvem
målgruppene er, hvorfor de
velger NTNU og hvilke tiltak
som har rekrutterende effekt.
Undersøkelsene er grunnlaget
for utvikling av strategier og
prioriteringer av tiltak.
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Siden de som sitter tettest på
målgruppene ofte også har
en unik kjennskap til dem, er
studentrekrutteringsarbeidet på
NTNU tett knyttet til fagmiljøene,
hvor det er mange ildsjeler som
brenner for studentrekruttering.
I det daglige arbeidet ivaretas
dette engasjementet gjennom
tydelig ansvarsfordeling mellom
fakultet, seksjoner og faggruppe
for rekruttering.
Sett spor er det viktigste
verktøyet for å sikre at NTNUs
studentrekruttering framstår
helhetlig og profesjonell mot
målgruppene, uavhengig av om
avsenderen er et studieprogram,
institutt eller fakultet, eller om det
gjelder grunnstudier, master eller
videreutdanning.
Faggruppe for rekruttering har det
overordnede ansvaret for generell
rekruttering til grunnstudier,
og koordinerer det helhetlige
rekrutteringsarbeidet på NTNU
gjennom rekrutteringsforum.
Målgruppene NTNU jobber
mot, er varierte og i kontinuerlig
endring. Med en stadig økende
kompleksitet i kanalvalg og
plattformer, er det nødvendig
å utvikle kunnskapen vi har
om målgruppene gjennom nye
undersøkelser og i dialog med
fagmiljøene. Dette er spesielt
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viktig etter fusjonen, hvor NTNU
har fått nye og mer sammensatte
målgrupper. Frafallsundersøkelser
viser at studentrekruttering handler
om mer enn å få riktig student
på riktig plass. Det første året
som student er avgjørende for
gjennomstrømmingen, og det
utvidede rekrutteringsbegrepet
et viktig verktøy for å sikre
realiseringen av veivalgene i
studentrekrutteringspolitikken.

Eksempler på målgrupper
I rekrutteringsarbeidet er det viktig å ha et kontinuerlig fokus på de ulike gruppene som søker seg til NTNU.
Eksempler på konkretiseringer som dette, med preferanse- og atferdskunnskap, kan være spesielt nyttig i arbeidet
med rekruttering gjennom sosiale medier. Den nye målgruppeundersøkelsen, som foreligger høsten 2017, vil gi
ny innsikt i målgruppenes ulike preferanser for innhold, informasjonsdeling, kanalvalg og plattformer, og være et
viktig verktøy i arbeidet med å rekruttere nye studenter til NTNU.

3-årig løp

5-årig løp

2-årig master

Børre (21)
B.Sc. i bioteknologi

Fredrik (19)
M.A. i teknologi

Anna (23)
M.Sc. i psykologi

- Søkte NTNU etter “friår”
- Engasjert i miljøspørsmål
- Jobbet frivillig etter VGS
- Faglig interesse viktigst
for studievalg

- Kommer rett fra VGS
- Interessert i teknologi
- Mor og far er lærere
- Mulighet til å bidra til
samfunnet viktigst for
studievalg

2-årig internasjonal master

Ph.D.-utdanning

Etter- og videreutdanning

Lea (24)
M.Sc. i Sustainable Energy

Ryan (27)
Ph.D. i Biology

Eva (39)
Halvårsenhet i Lean utvikling

- Tar siste året i utenlandsk grad
ved NTNU
- Liker å holde seg oppdatert
- Faglig utdanningskvalitet
viktigst for studievalg

- Mellomleder i privat sektor
- Tre barn i skolealder
- Opptatt av fleksibelt studieløp
- Anvendbar kompetanse
viktigst for studievalg
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- B.Sc. fra utenlandsk universitet
- Interessert i naturfotografering
- Vurderer å bosette seg i Norge
- Jobbmuligheter etter studier
og lønn viktigst for studievalg

- B.Sc. fra norsk universitet
- Opptatt av folk rundt seg

- Ønsker å jobbe med folk
- Jobbmuligheter viktigst
for studievalg

Studentrekruttering 2016
Lanseringen av profilen «Sett
spor / Make your mark» under
NTNUs profil «Kunnskap for
en bedre verden» var en av de
viktigste rekrutteringsmilepælene
i 2016. Profilen, som erstatter
«De gode hodene», favner
ulike målgrupper og er spesielt
tilpasset markedsføring gjennom
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digitale kanaler, samtidig som alt
studentrekrutteringsmateriell, som
for eksempel studiekatalogen,
ikles Sett spor-drakt, I tilknytning
til Sett spor er underkampanjen
“Godt studievalg” utformet på
bakgrunn av NTNUs fremste
veivalg for målgruppemål i
rekrutteringspolitikken 2014

- 2020: Å skape riktige
forventninger til studienes
innhold og læringsutbytte, for å
få riktig student på riktig plass.
Målet med “Godt studievalg”
er å veilede søkere til høyere
utdanning om hvordan man
kan gjøre et godt studievalg,
gjennom å sette fokus på
hvordan man kan forholde seg
til de mange valgmulighetene,
og hva som påvirker valgatferd.
Kampanjen, som ble utviklet
høsten 2016 i samarbeid med
blant andre atferdspsykolog Jan
Ole Hesselberg, går på sosiale
medier fram til 15. april 2017.
Studentambassadørene er
NTNUs viktigste ansikt utad.
De møter målgruppene ansikt
til ansikt gjennom besøk på
ungdomsskoler, videregående
skoler, folkehøgskoler og
utdanningsmesser i Norge
og Norden. I 2016 har
rundt 80 ambassadører
representert NTNU på
hhv. universitetsturneen,
utdanningsmessene og sosiale
medier. Ambassadørene
gjennomgår en omfattende
og grundig opplæring i
studieprogramportefølje og
opptaksregler for for å kunne
informere målgruppene og
representere NTNU på best mulig
måte.

Rekruttering i sosiale
medier utføres av
studentambassadørene i
samarbeid med faggruppe for
rekruttering. Gjennom Facebooksiden NTNU neste stopp
gjennomføres ulike kampanjer
av studentambassadørene,
som i tillegg svarer på spørsmål
fra målgruppen om alt fra
studietilbud og fagspesifikke
tema til bolig og studentfritid. På
Instagram formidles hverdagen
som @ntnustudent på tvers av
campustilhørighet og studieby.
Universitetsturneen sørger for
at NTNU når ut til avgangselever
med studiespesialisering på
200 videregående skoler
i 19 fylker.Formålet med
arrangementet er å nå frem til
målgruppen med informasjon
om mulighetene til videre
utdanning. Alle universitetene i
Norge samarbeider om denne
nasjonale skolebesøksordningen,
hvor NTNU også får presentert
bredden i studietilbudet uten å
bruke for mye ressurser. Ved
å ha et samarbeid unngår vi
konkurranseaspektet og får fokus
på faglig kvalitet.
NTNU deltok i 2016 på 11
utdanningsmesser i Norge.
Studentambassadørenes
viktigste verktøy på messene
er studiekatalogen, som viser
hele bredden i NTNUs tilbud.
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I Norden deltar NTNU på
utdanningsmesser i Stockholm og
København.
Studentmagasinet NTNU
neste stopp, som sendes ut til
alle førsteprioritetssøkere i juni,
formidler overordnet informasjon
om de tre studiebyene Gjøvik,
Trondheim og Ålesund, campus,
studentvelferd, linjeforeninger og
NTNUI.
NTNU inviterer hvert år
rådgivere ved videregående
skoler og ungdomsskoler til
rådgiverseminar i Trondheim.
Formålet med seminaret er å gi
rådgivere oppdatert informasjon
om spesielle opptakskrav ved
NTNU, og innsikt i studietilbudet.
Invitasjon sendes til alle rådgivere
og rektorer ved videregående- og
ungdomsskoler i Trøndelag, med
planer om å utvide invitasjonen til
Møre og Romsdal, Hedmark og
Oppland i 2017. I 2016 var det
ca. 120 påmeldte deltakere til
seminaret.
NTNUs ulike fakultet og
institutt står for de fleste
rekrutteringsarrangementene i
løpet av året, både i Trondheim,
Gjøvik og Ålesund. Disse
arrangementene varierer i
størrelse og omfang: fra store,
omfattende arrangementer som
Researchers’ Night og Åpen
dag til mindre sammenkomster
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som guttelunsjer på fag med
overvekt av jenter. Instituttene og
fakultetene har stor frihet til selv
å initiere, utforme og utvikle sine
rekrutteringstiltak.
Rekrutteringsforum har i
fusjonsåret sørget for kontinuitet
i studentrekrutteringsarbeidet
ved NTNU. Forumet
ledes av faggruppe for
studentrekruttering, og består av
representanter for fakultetene,
kommunikasjonsavdelingen,
internasjonal seksjon og seksjon
for etter- og videreutdanning.
Forumet er NTNUs viktigste
arena for koordinering av
aktiviteter, og sørger samtidig
for både erfaringsutveksling,
kompetanseheving og samarbeid.
Forumet har hatt åtte møter i
2016.
Temadagen samler alle NTNUansatte som jobber med
studentrekruttering til en dag med
påfyll, inspirasjon og informasjon.
Målet med dagen er å sikre
kontinuitet og synliggjøre de store
linjene i rekrutteringsarbeidet.

JENTEPROSJEKTET: NTNU ønsker å rekruttere flere jenter, spesielt til fagområdene
informatikk og realfag. Gjennom flere år har arrangementet Jentedagen gitt en
populær forsmak på studentlivet for elever med studiespesialisering som ønsker å
studere på NTNU.

RESEARCHERS’ NIGHT: Elever og lærere fra videregående skoler inviteres årlig til
et interaktivt møte med naturvitenskap og teknologi på Realfagbygget.
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BLIKKFANG: Den nye studentrekrutteringsprofilen er utformet spesielt med tanke
på å henvende seg til NTNUs målgrupper.

MAKE YOUR MARK: Sporet rommer et variert historieunivers og et spennende
visuelt uttrykk, som skal skape positive assosiasjoner og invitere til egne tolkninger
med bakgrunn i personlige verdier og visjoner.
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Tendenser
Hovedtendenser:
- Helsefag øker både lokalt og nasjonalt
- Sterk økning i søkertall til treårig ingeniør
- Stort potensiale for rekruttering til internasjonal master
- Merkevaren NTNU gir positive effekter for de tidligere høgskolene
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ØKT KONKURRANSE: Flere studieplasser på universiteter og høgskoler vil føre til større
konkurranse om å sikre seg de beste søkerne i årene som kommer.

FLERE VIL BLI INGENIØRER: I 2016 var det en betydelig vekst i antall primærsøkere per
studieplass til treårige ingeniørstudier. Det vil i 2017 derfor være viktig med et fortsatt fokus
på rekruttering til ingeniørstudier, både via Samordna opptak, forkurs og Y-vei.
16

SØKNAD TIL GRUNNSTUDIER:
Med 9389 frammøtte studenter
til studiestart og totalt 29229
på venteliste, rekrutterer NTNU
svært mange av de beste
søkerne, både til spiss- og
breddefag. Et kjennetegn for
NTNUs studenter er at 7 av 10
registrerte studenter er 25 år
eller yngre. Sammenlignet med
andre universitet og høgskoler,
har NTNU også svært mange
søkere som konkurrerer med
førstegangsvitnemål i opptaket.
NIFU-rapport 2013/28 går
gjennom økningen av søkere til
høyere utdanning i tidsperioden
2000-12, og tall fra de senere
opptakene i 2013-16 viser en
ytterligere økning, særlig blant
19-åringene. Dersom denne
økningen skal fortsette, må
flere i gruppen kvalifisere seg
for høyere utdanning, ettersom
kullene ikke blir større med
årene.
Antall 19-åringer er
relativt forutsigbart i
befolkningsframskrivinger fra
SSB, og andelen av kullene som
er elever i videregående skole
med mål om studiekompetanse
utgjør om lag 2/3 av kullet.
Samtidig har veksten av antall
studieplasser innen universiteter
og høgskoler en litt «brattere»
kurve enn antallet elever i

videregående skole. Det betyr
at man må forvente større
konkurranse om å sikre seg de
beste søkerne, selv om NTNUs
vekst av antall studieplasser
samsvarer med det nasjonale
mønsteret. På bakgrunn av dette,
vil NTNUs konkurransedyktighet
være et viktig fokus i årene som
kommer, hvor målet om minst
mulig uønsket frafall fra studiene
bør vektlegges.
Antallet elever i videregående
opplæring med matematikkfag
på høyeste nivå er i dag høyere
enn antall studieplasser utlyst,
men det er viktig å merke seg
at det ikke er et 1:1-forhold
mellom å gjennomføre realfag i
videregående skole og å søke
seg videre til studier med krav om
R2.
NTNU er landets største
tilbyder av forkurs for ingeniør
og realfagskurs, som begge gir
tilsvarende realfagskompetanse.
For å opprettholde de gode
søkertallene til ingeniørstudiene,
er det derfor viktig for NTNU å
henvende seg til målgruppene
der de befinner seg, både elever
på videregående og søkere via
forkurs og Y-vei.
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ØKER MEST: Flere enn normalt ønsker seg til sykepleierutdanningene, noe som
øker både opptakskrav og ventelister. Medisin holder seg stabilt høyt.

Treårig sykepleie har størst vekst nasjonalt i
2016. Dette har medført høyere poenggrenser
og særdeles lange ventelister ved NTNU.
Siden NTNU tilbyr sykepleie ved alle
studiestedene og utdanningstilbudet finnes i de
fleste fylker, forventer man regional tilknytning
blant studentene. Dette gjelder særlig Gjøvik
og Ålesund, hvor de fleste søkere fra Oppland
har fått tilbud ved NTNU. I Ålesund deler
NTNU søkermassen fra Møre og Romsdal med
Høgskolen i Molde. I Sør-Trøndelag finnes
utdanningstilbudet kun i Trondheim, hvor det
tradisjonelt har vært god søkning og høye
poenggrenser. Kvinneandelen er tradisjonelt
høy på sykepleierstudiet. På NTNU er
imidlertid om lag 14 % av de møtte studentene
menn, mot landsgjennomsnittet på 10%. NTNU
er nest størst i landet på sykepleie, etter HiOA.
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BETYDELIG OPPSVING: Helse- og sosialfag utenom sykepleie og medisin øker
også, som en del av en nasjonal trend. Potensiale for nasjonal rekruttering til
audiografi.
Helsefag utenom sykepleie og medisin
opplevde i 2016 en betydelig nasjonal økning.
NTNUs søkergrunnlag øker også, med
betydelig flere primærsøkere per studieplass.
Mange av studietilbudene innenfor fagområdet
finnes ved flere læresteder i landet, og
NTNUs tilbud i Trondheim rekrutterer i stor
grad regionalt. Majoriteten av studietilbudene
innenfor fagområdet finnes i Trondheim,
samtidig som NTNU også tilbyr bioingeniør
i Ålesund, og ergoterapi og radiografi i
Gjøvik. Her er det verdt å merke seg at
også hovedvekten av søkerne til studier
hvor NTNU er eneste lærested nasjonalt
(audiografutdanningen) er fra Trøndelag.
Det kan derfor være verdt å se nærmere på
potensialet for å utvide rekrutteringsområdet til
denne utdanningen.
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POSITIV UTVIKLING: Flere primærsøkere per studieplass og gode oppmøtetall i
2016 for studentene som ønsker seg til språk-/mediefag og tradisjonelle historiske/
estetiske fag.
Estetiske fag og språkfag har opplevd en
positiv utvikling, med flere primærsøkere
per studieplass i 2016 enn i 2015.
Ventelister og gode oppmøtetall preger
også fagområdet, som hovedsaklig består
av tradisjonelle universitetsfag i Trondheim.
Det er verdt å peke på at relativt få søkere til
utdanningsområdet kommer fra østlandet.,
Dette kan blant annet skyldes både antall
studieplasser innenfor disse fagene, og hvor
de er plassert.
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HØYERE OPPTAKSKRAV INGEN HINDRING: Flere vil bli lærere, tross kravet om
“firer i matte”.

Lærerutdanningene rekrutterer både
regionalt og nasjonalt, og har gode søkertall
til tross for skjerpet opptakskrav. NTNU har
tilbudt kvalifiserende kurs i matematikk for
søkere med karakteren 3, for å bidra til å gi
dem ferdigheter tilsvarende karakteren 4.
Kvinneandelen er for NTNUs vedkommende
relativt lik, men med en betydelig overvekt
av kvinner i løpet for 1.-7. trinn. NTNU har
like fullt en bedre kjønnsbalanse enn resten
av landet. NTNU er landets største tilbyder
av lærerutdanninger, og gir etter fusjonen
et helhetlig tilbud av lærerutdanninger til
grunnskole og videregående skole.
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STABILT: Informasjonsteknologi litt opp, realfag litt ned - men fortsatt lange ventelister.
NTNU har potensiale for å rekruttere flere jenter, spesielt til informasjonsteknologi.

Søkningen til fagområdet er jevnt over god,
med en økning for informasjonsteknologi
og informatikk, og en nedgang for realfag i
2016. Samlet sett har fagområdet svært lange
ventelister. Kvinneandelen innen informatikk
og IT-fag er lav – spesielt i Gjøvik, hvor man
kun har informasjonsteknologiske studier.
Det kan her trolig være nyttig å trekke veksler
på kunnskapen som er utviklet gjennom
ulike jenterekrutteringsprosjekter de siste
årene. NTNU tilbyr et bredt felt innen IT,
informatikk og realfagstudier (matematikk og
naturfag). Også her er NTNU landets største
lærested, men «eier» kun omtrent 20% av
alle studentene som er møtt til undervisning
nasjonalt.
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FORTSATT POPULÆRT: Samfunnsfagene er jevnt populære, med lange ventelister,
spesielt på hhv. bachelor og profesjonsstudiet i psykologi.

Samfunnsfaglige studieprogrammer, som
utelukkende har tilbud i Trondheim, rekrutterer
både regionalt og nasjonalt. Søkningen er
god, og ventelistene er svært lange – en
tendens som holder stand i 2016. Noe av
årsaken til dette er faginndelingen, som
inkluderer profesjonsstudiet i psykologi (1403
søkere på venteliste ved hovedopptaket)
og bachelor i psykologi (704 på venteliste).
Utdanningsområdene har en samlet
kjønnsskjevhet på om lag to tredjedeler
kvinner. Denne skjevheten varierer mellom
studieprogrammene.
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STOR ØKNING: Betydelig vekst i primærsøkere per studieplass til de treårige
ingeniørutdanningene.

De treårige løpene har hatt en betydelig
vekst i antall primærsøkere per studieplass
fra fjorårets opptak. Fusjonen har tilført
NTNU treårige ingeniørutdanninger – her
er Trondheim størst, etterfulgt av solide
miljøer også i Gjøvik og Ålesund. Basert på
oppmøtetallene, vil over en av fire treårige
ingeniører utdannet i Norge i framtida være
utdannet ved NTNU. NTNUs studier har
tradisjonelt hatt høyere gjennomføringsgrad
enn landet ellers. Det er kjønnspoeng på alle
ingeniørutdanninger med unntak av kjemi.
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
(NITO) sin medlemsstatistikk viser at kvinner
ennå er underrepresentert i ingeniøryrkene,
og kvinneandelen er også lavere for treårig
utdanning enn for tilsvarende femårig løp.
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LITEN NEDGANG: ...men fortsatt stabilt høye søkertall til sivilingeniørutdanningene.
Ingen vesentlig endring i kvinneandelen, til tross for at kjønnspoengene ble fjernet
på enkelte studier.
Mer enn tre av fire sivilingeniører i Norge
utdannes ved NTNU. Siv.ing.-fagene
rekrutterer søkere fra hele landet, samtidig
som søkere fra Rogaland og Tromsø ofte
også velger sine nærliggende universiteter
(UiT og UiS). Det har vært en liten nedgang
av antall primærsøkere per studieplass ved
femårig sivilingeniør. Søkningen er imidlertid
fortsatt god, og NTNU profiterer på at det er
høye inntakskrav på de ulike utdanningene.
Kravet om minimum karakteren 4 i matematikk
R2 medfører at studentene som starter har
et høyere faglig nivå, som gir uttelling i form
av bedre gjennomstrømming. Kvinneandelen
på sivilingeniørutdanningen er nå vesentlig
høyere enn for treårige løp. Tross fjerning
av kjønnspoeng i opptaket 2016, har
kvinneandelen ikke endret seg vesentlig.
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POSITIV EFFEKT: Flere primærsøkere per studieplass tyder på at det er mer
attraktivt å studere økonomi, administrasjon og ledelse på NTNU enn på de tidligere
høgskolene.

NTNUs økonomiutdanninger er blant landets
mest søkte og fagområdet har ventelister
som er flere ganger så lange som antallet
studieplasser. Bachelor i økonomi og
administrasjon rekrutterer bredt, og har høye
opptakskrav. Økonomi og administrasjon er et
tilbud som finnes ved veldig mange læresteder,
og flertallet av studieplassene har vært ved de
tidligere høgskolene. Antallet primærsøkere
per studieplass vitner om at studienes
attraktivitet har økt som en konsekvens av å
tilbys ved NTNU. Dette viser et potensiale for
økt rekruttering nasjonalt.
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SØKNAD TIL 2-ÅRIG MASTER:
Våren 2016 var det første semesteret
alle de norske masterprogrammene var
utlyst sentralt under NTNU-paraplyen.
Høsten 2015 var opptaket til
masterprogrammene organisert lokalt
ved de tidligere høgskolene, mens det
våren 2016 var organisert sentralt hos
NTNU. På grunn av ulik organisering i
de lokale opptakene, er ikke tallene før
fusjonen sammenlignbare. Det vil først
være mulig å sammenligne tallene ved
neste års opptak.
NTNU hadde i 2016 utlyst 2352
studieplasser til sine 2-årige
masterprogrammer. Masterporteføljen
er delt i norske og internasjonale
masterprogram.
I 2016 hadde NTNU 11 289 søkere
til de norske masterprogrammene og
10 685 søkere til de internasjonale
masterprogrammene. Av søkerne til de
internasjonale programmene var 2116
oppført som norske søkere. Av disse
norske søkerne møtte 348 på NTNUs
internasjonale mastere. Fra resten av
Europa begynte kun 138 studenter på
et fullt masterløp i 2016, mens antallet
møtte studenter fra resten av verden
var 236 (se s.28-29).
Opptaksarbeidet knyttet til
internasjonale mastere er svært
tidkrevende, med et mangfold av ulik
dokumentasjon som opptaksgrunnlag.
Enkelte av søkerne med internasjonal

bakgrunn søker gjerne flere læresteder.
Norge er i tillegg et attraktivt land uten
skolepenger, men søkere utenfor EU
må likevel vise et finanseringsbevis for
å få oppholdstillatelse.
I opptaksprosessen er det derfor
betydelig avskalling i hvor mange
som faktisk kvalifiserer til studier ved
NTNU, og hvor mange som møter til
undervisning.
2016 har også vært første året uten
kvoteprogram. Dette var tidligere svært
attraktivt, da det fulgte med stipend for
studenter opptatt på masternivå. For å
illustrere endringen, medførte dette en
halvering av antallet søkere fra Ghana
fra 2015 (1638 søkere) til 2016 (810
søkere).
Søkertallene til de internasjonale
masterne inkluderer ikke studentene
som studerer gjennom ordningen
Erasmus+, som består av studenter
som oppholder seg ved NTNU i ett
til to semestre, og fullfører graden
sin i hjemlandet. Mange europeiske
studenter benytter seg av Erasmus+
fordi NTNU har avtaler med mange
læresteder i Europa, og de største
avtalelærestedene i hovedsak har
en teknisk-naturvitenskapelig profil.
Administrasjonen av disse studentene
er annerledes, da de ikke blir
opptaksvurdert på samme måte og
lærestedet de kommer fra står for den
faglige prekvalifikasjonen.
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Fakultet og institutt er sentrale
og viktige samarbeidspartnere
i rekrutteringsarbeidet.
Informasjonsflyten mellom
faggruppe for rekruttering og
fakultetene er god, og sikres blant
annet gjennom jevnlige møter
i Rekrutteringsforum i tillegg
til fakultetsvise møter mellom
studentrekrutteringsgruppen
og de ulike representantene i
forumet.
I informasjonsflyten mellom
fakultet og institutt, er det derimot
utfordringer som må løses. For
å sikre god kommunikasjon og
tydelige kanaler, er anbefalingen
her at alle fakultet oppretter egne
interne rekrutteringsteam.
Det er også viktig at
studentrekrutteringsarbeidet som
skjer på fakultet og institutt har
en tydelig lederforankring. Dette
er nødvendig for at arbeidet skal
kunne prioriteres for å kunne
få et langsiktig og målrettet
fokus for å øke rekrutteringen,
til for eksempel 2-årige
internasjonale masterprogram.
Studentrekruttering er ikke
en ”quick fix” , men krever
langsiktige planer og oppdatert
målgruppekunnskap.
Siden fakultet og institutt
varierer i størrelse og
tilgjengelige ressurser, blir
rekrutteringsarbeidet som
gjøres nært fagmiljøene
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nødvendigvis ulikt i omfang, og
prioriteres ulikt. For å sikre at
studentrekrutteringen som foregår
i samarbeid med fagmiljøene
prioriteres på en helhetlig måte,
er det derfor viktig å sørge for at
fakulteter og institutter gis rom til
å jobbe kontinuerlig og målrettet
med disse spørsmålene.
Tilbakemeldingene fra
fakultetenes medlemmer i
rekrutteringsforum viser at
fakultetene er positive til de
sentrale rekrutteringstiltakene
som gjennomføres i løpet av
rekrutteringsåret.
Både rekrutteringsprofilen
Sett spor og kampanjen
”Godt studievalg” har blitt
godt mottatt av fakulteter og
institutter – spesielt av de
tidligere høgskolene, som
i mindre grad kjente seg
igjen i ”De gode hodene”.
Jenterekruttering trekkes også
fram som et eksempel på et
positivt rekrutteringstiltak i regi av
fakultetene.
Tilbakemeldingene er entydige
når det gjelder behovet for å
opprettholde og utvikle lokale
tiltak. I forbedringsøyemed
har fusjonsåret har bydd
på utfordringer knyttet til
ansvarsfordeling og uklare
beslutningsveier, noe som
må løses i 2017, gjennom en
helhetlig tilnærming til samarbeid
mellom de ulike nivåene.

ANBEFALINGER:
1) For å oppfylle potensialet for
rekruttering til internasjonale
2-årige masterprogram,
er det nødvendig at
studentrekrutteringsarbeidet
på fakultet og institutt styrkes.
Arbeidet med studentrekruttering
krever tydelig lederforankring for
at det skal kunne prioriteres. I
tillegg til fokus på rekruttering til
de teknologiske internasjonale
masterprogrammene er
det også viktig å prioritere
rekruttering til breddefagene
på de internasjonale
masterprogrammene.
2) For å ivareta og
utvikle NTNUs helhetlige
studentrekrutteringsarbeid
er det nødvendig å utvikle
nye samarbeidsarenaer og
samarbeidsformer. For å få
enda bedre interaksjon mellom
fakultet og sentralt nivå, legger
vi til rette for individuelle
møter med fakultetene og
rekrutteringsgruppen. I tillegg er
det viktig at fakultetene skaper
arenaer for studentrekruttering på
institutt- og studieprogramnivå.
3) For å sikre at
rekrutteringsarbeidet oppfyller
NTNUs samfunnsoppdrag,
er det et behov for at
studentrekrutteringsarbeidet
kan gjennomføres på en
fleksibel måte. Evnen til å

kunne tilpasse seg etter behov
i samfunnet er sentral for å
kunne jobbe målrettet med
rekruttering til tydelig definerte
utdanningsområder. Dette
kan på sikt føre til et behov
for endring av mandatet til
rekrutteringsgruppen på sentralt
nivå.
4) For å øke engasjementet
og interessen for NTNU som
utdanningsinstitusjon, ligger
det et stort potensiale å utnytte
rekrutteringsprofilen Sett spor i
flere sammenhenger.
Rekrutteringsgruppen arbeider
allerede målrettet inn mot sine
målgrupper, som nås best
gjennom sosiale medier og
andre digitale kanaler. Man
bør imidlertid også vurdere å
bruke profilen i mer tradisjonelle
kampanjer, som et verktøy for
å øke NTNUs synlighet i det
offentlige rom.
5) For å hindre uønsket frafall
er det nødvendig å følge
opp den enkelte student
bedre, spesielt i overgangen
til universitetsstudier. Det er
naturlig å se dette i sammenheng
med studieveiledning og
frivillighetskultur. Det utvidete
rekrutteringsperspektivet, basert
på tanken om rett student på rett
plass, er en forutsetning for å
hindre dette frafallet.
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