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Rekrutteringsåret 2018
Målet for studentrekrutteringsarbeidet ved NTNU er å bidra til at NTNU skal rekruttere de beste
studentene med tanke på faglig kvalitet, motivasjon og engasjement - regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Vi skal opprettholde og øke søkertallene våre, og vi skal ha rett student på rett plass.
I 2018 var det 142.000 søkere til høyere utdanning i Norge. Av disse hadde mer enn 53.000 minst ett
studium ved NTNU blant sine valg. Hele 24.638 søkere hadde NTNU som førstevalg - en økning på 7,2
prosent sammenlignet med 2017. NTNU er den utdanningsinstitusjonen i Norge med flest søkere, og
hadde i år 15,9 prosent av studieplassene og nærmere 17,4 prosent av søkerne.
Studiene ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund hadde en økning i antallet primærsøkere på henholdsvis 12,3 og 11,6 prosent, mens det i Trondheim var en økning på 6,1 prosent. Økningen på landsbasis
lå på 4,7 prosent.
Teknologiutdanningene ved NTNU opplevde en samlet økning på 6 prosent, mens den nasjonale
økningen var på 3,7 prosent. Søkerne til disse programmene ved NTNU er unge sammenlignet med
andre utdanningsinstitusjoner med tilsvarende fagtilbud.
Økt fokus på rekruttering til grunnskolelærerutdanningen
NTNU fikk i 2017 en tydelig bestilling fra KD om å øke rekrutteringen til GLU. Mangel på lærere er en
stor utfordring som norsk skole står overfor i årene som kommer og det må derfor etableres
tiltak for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Behovet for økt rekruttering gjelder spesielt til
grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn.
Institutt for lærerutdanning og faggruppe for studentrekruttering startet et samarbeid for å se på
tiltak både på kort og lang sikt. Det ble på kort sikt satt i gang en kampanje på sosiale medier, mens
det på lang sikt ble opprettet en gruppe med studentambassadører for å bistå ved ulike
arrangementer som Åpen dag, samt å drifte de sosiale mediekanalene. Bruken av
studentambassadører har vært suksesskriteriet for instituttet, som nå ser på muligheter for å bruke
studentene på flere arenaer.
Erfaringen er at enkle tiltak, som å ansette studentambassadører til drift av SoMe-kanaler eller
campusbesøk, gir stor effekt og er ressursbesparende for administrasjonen. Et godt og nært samarbeid mellom instituttet og faggruppen har vært avgjørende for å etablere studentambassadørene og
kampanjen på sosiale medier. Etableringen av slike samarbeid/forum mellom fagmiljø er viktige tiltak
som gir god effekt på rekrutteringsarbeidet.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordelingen ved NTNU holder seg mer eller mindre stabil rundt 50 prosent. Slik har det vært i
flere år. I 2018 var 50,6 prosent av søkerne kvinner.
Samtidig har NTNU store variasjoner i kjønnsfordelingen mellom ulike studieprogram og det jobbes for
å jevne ut skjevhetene:
Fakultetene SU, NV og MH samarbeider om å arrangere en guttedag i januar eller februar 2019. De fikk
tildelt likestillingsmidler i sommer, og bruker jenterekruttering til teknologifagene som modell.
På Gjøvik arrangerte sykepleieutdanningen guttedag for første gang i vår. I Ålesund har de startet opp
et eget OLE-prosjekt basert på modellen til jenteprosjektet Ada. OLE-prosjektet skal jobbe for å bidra
til økt rekruttering av gutter til sykepleieutdanningen.
Jenteprosjektet Ada er et prosjekt ved NTNU som har som mål å bidra til at det utdannes flere
kvinnelige sivilingeniører og mastergradskandidater fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.
I tillegg har det i 2018 vært nasjonale kampanjer for grunnskolelærerutdanningen med fokus på å få
flere gutter til lærerutdanningene.
Synlighet
Prorektor for utdanning, Anne Borg inviterte til seminar om studentrekruttering på Dokkhuset i juni
2018 for å sette temaet på dagsorden.
På seminaret ble også markedsføringskampanjen ”Challenge” presentert. Kampanjen har oppstart
høsten 2018 og er et samarbeid mellom faggruppe for studentrekruttering i Avdeling for studenttjenester og faggruppe for profilering og arrangement i Kommunikasjonsavdelingen.
Dette er en markedsføringskampanje som både er profilerende, merkevarebyggende og studentrekrutterende. Målet er å posisjonere NTNU som den viktigste institusjonen for utdanning og forskning i Norge, samt å øke rekrutteringen av studenter.
Bakgrunnen for kampanjen er at Rektoratet har bedt om en økt satsing for å styrke NTNUs profil og
studentrekruttering.
Kampanjen underbygger NTNUs strategi, i tillegg til studentrekruttering- og kommunikasjonspolitikken, samt FNs bærekraftsmål. Kampanjen skal bidra til å skape kjennskap og kunnskap om NTNU.
Dette er den største kampanjen NTNU har hatt, og NTNU vil være meget synlige på en rekke flater og
mot et bredt sett målgrupper utover høsten 2018. Dette vil gi stor drahjelp for alle som jobber med
rekruttering og kommunikasjon på NTNU.
Det er viktig å presisere at den nye kampanjen ikke erstatter verken «Sett spor-profilen» eller NTNUs
grafiske profil.
Sett spor
Alt studentrekrutteringsarbeid ved NTNU skal benytte Sett spor-profilen. Retningslinjer og maler til
bruk på forskjellige flater ligger på Innsida, slik at alle som jobber med studentrekruttering enkelt skal
kunne lage egne grafiske løsninger som passer ulike rekrutteringstiltak.
Besøk hos våre nordiske kollegaer
De to siste årene har faggruppe for studentrekruttering vært på besøk hos kolleger i Danmark og Finland. Årets tur gikk til Aalto universitetet i Helsinki. Erfaringene er at utfordringene rundt
studentrekruttering stort sett er like uavhengig av landegrenser.

København fokuserer, som NTNU, i stor grad på å ta imot besøk på campus, samt at de også legger
mye vekt på å få kunnskap om målgruppen gjennom ulike undersøkelser.
Aalto har fokus på internasjonal rekruttering til grunnstudier, som henger sammen med at de fleste
av deres bachelorprogrammer har undervisning på engelsk. De henvender seg mot bestemte land og
målgrupper via SoMe, digital annonsering, internasjonale studieportaler, internasjonale messer osv. De
legger også mye vekt på å lære av hverandre “best practice” ved å systematisk gjennomgå programmer som har høye søkertall for å se hva de gjør som andre også kan gjøre. De jobber også med å få
de ulike studieprogrammene til å definere hva det er som gjør de unike, hvem deres målgrupper er og
hvilke studenter de vil ha, slik at det kan brukes i kommunikasjonen mot potensielle studenter.
Internasjonal rekruttering
Det har vært en liten økning i antall søkere til internasjonale program 2018. Antall søkere fra land
utenfor EU økte fra 8253 i 2017 til 8845 i 2018, mens antall søkere fra EU/Norge/Norden økte fra 2996
til 3282, av disse var 1772 norske statsborgere.
Hovedmålgruppen for rekrutteringsarbeidet ved NTNU er søkere fra EU-land.
Internasjonal seksjon inviterte i juni til et seminar om rekruttering til internasjonale Masterprogram
ved NTNU. Målet med seminaret var å legge en handlingsplan for rekruttering kommende akademiske
år. Det ble blant annet diskutert hvem dagens søkere er og hvem man ønsker at de skal være, samt
kortsiktige og langsiktige mål for rekrutteringsarbeidet.
NTNU satser på videreutdanning
Det satses friskt på etter- og videreutdanning (EVU) på NTNU. To interne utvalg har siden januar sett
på rammebetingelser og behov for EVU. I høst åpner NTNU et Oslo-kontor for å tilby videreutdanning
i hovedstaden og NTNU har satt som mål å ha 20 000 deltagere på videreutdanning i 2020 – det er
mer enn en dobling fra nåværende 9000.

Veien videre
Samarbeid
Det jobbes mye med å videreutvikle gode samarbeidsforum, på tvers av avdelinger og fakultet. Vi har
fra august 2018 ett stort samarbeidsforum som arbeider med studentrekruttering på NTNU. Dette
forumet drives i samarbeid mellom Kommunikasjonsavdelingen og Avdeling for studenttjenester.
I tillegg er det annenhver uke arbeidsmøter med faggruppe for studentrekruttering, representant fra
Internasjonal seksjon, NTNU Videre, Kommunikasjonsavdelingen, NTNU Karriere, NTNU i Gjøvik og
NTNU i Ålesund. Utvikling, erfaringsdeling og planlegging er tema i møtene.

Utjevning av kjønnsforskjeller
Det jobbes med å utjevne de store skjevhetene i kjønnsfordelingen på flere studieprogram enn tidligere, og ikke bare for å få flere jenter til teknologiprogram, men også for å få flere gutter inn i ulike
studieprogram med en stor overvekt av jenter, som for eksempel sykepleie, psykologi og bioteknologi.
NTNU har stor kompetanse med å jobbe for å utjevne kjønnsforskjeller, blant annet via Ada-prosjektet,
og kan dra nytte av erfaringer som er gjort i forhold til jenterekruttering. Behovet er stort for
prosjekter som dette, og det er flott at NTNU går i gang med tiltak rettet mot gutter.

Forvaltningsutvalgene FUS/FUI/FUL
Forvaltningsorganene for sivilingeniør, ingeniør og lektorutdanning er viktige samarbeidspartnere.
Hvordan presentere utdanningsområdene for målgruppene, samt tiltak for å opprettholde gode søkertall har vært på agendaen i møtene med forvaltningsutvalgene. Det er også viktig at utvalgene har en
god kommunikasjonslinje med de som arbeider med studentrekruttering på fakultetsnivå.
ntnu.no
Den viktigste rekrutteringskanalen er ntnu.no. NTNUs nettsider når alle søkerne og har størst betydning for studievalget.
Det å ha oppdaterte studieprogramsider med godt innhold tilrettelagt målgruppene er der alt rekrutteringsarbeid bør begynne. Det finnes god hjelp å få til dette arbeidet, både i form av rådgivning og
maler sentralt. Selve arbeidet med innhold og oppdateringer må gjøres på studieprogramnivå og det
er viktig at dette arbeidet prioriteres. Vi får flere tilbakemeldinger fra deltakere i samarbeidsforaet om
at dette arbeidet må prioriteres høyere av ledelsen i form av dedikert ansvar og prioriterte ressurser.
Arrangement
NTNU har fokus på å ta imot besøk på campus, både i form av store arrangementer og besøk på enkelte studieprogram. Arrangører finnes både på sentralt og lokalt nivå. Dette er ressurskrevende, men
effektive tiltak.
Internasjonal rekruttering
I 2018 ferdigstilles revidert internasjonal handlingsplan. Det er et mål at NTNU skal styrke rekrutteringen til de internasjonale masterprogrammene.
I tråd med rekrutteringspolitikken opprettholdes, og styrkes, fokus på nordiske søkere i form av tiltak
med messer og digital annonsering i Sverige og Danmark.

Statistikken er basert på årets tall fra Samordna opptak.
Med mindre annet er presisert er tallene hentet etter søknadsfristen 15. april.
Som hovedregel er bare de største utdanningsinstitusjonene vist i statistikken.

1. Førsteprioritetssøkere til NTNU i 2018
1.1. Markedsandeler de fire største universitetene:
Andelen søkere som har
NTNU som førstevalg har
økt fra 16.96% i 2017 til
17.35% i 2018. Dette
tilsvarer i år 24 638 søkere
totalt, og bekrefter NTNUs
posisjon som markedsleder.
Årets søkertall er høyere
enn noen gang tidligere, og
NTNU er det eneste av de
fire største universitetene
som øker i 2018.

1.2. Alder på søkere:
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1.3. Geografisk fordeling av søkere*:

NTNU har klart flest
søkere fra Trøndelag,
men også store
grupper fra
nabofylkene og
Stor-Oslo.

OsloMet

*Tallene er hentet etter endringfristen 1. juli

1.4. Geografisk fordeling av søkere over tid:

Vi ser en økning i
antall søkere fra Oslo
og Akershus.

1.5. Markedsandeler 2018 fordelt på fylke:

NTNU har størst
markedsandel i
Trøndelag, Troms,
Svalbard, Oppland,
Nordland, Møre og
Romsdal, Hedmark og
Finmark.

OsloMet

U via SO - utdanningsområde + type
1.6. Kjønnsfordeling førsteprioritetssøkere:
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1.7. Utvalgte studieprogram med spesielt høy andel kvinnelige søkere:
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1.8. Utvalgte studieprogram med spesielt høy andel mannlige søkere:
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Statistikken viser bare små endringer i kjønnsfordelingen på de ulike
studieprogrammene de siste tre årene.

2. Søkere fordelt på studieprogram/utdanningsområder
5-årig sivilingeniørutdanning
2.1. Antall førsteprioritetssøkere til sivilingeniørutdanningene ved NTNU:

Merk at NTNU her vises i egen statistikk grunnet svært høye søkertall.

2.2. Antall førsteprioritetssøkere til tilsvarende utdanninger ved andre universitet/høyskoler:

2.3. NTNUs markedsandel av førsteprioritetssøkerne til 5-årig sivilingeniørutdanning:

2.4. Markedsandeler førsteprioritetssøkere til 5-årige sivilingeniørstudier ved andre
universitet/høyskoler:

NTNU står i en særstilling sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr 5-årig
sivilingeniørutdanning og har i 2018 en markedsandel på 74.43%.

2.5. Alder på førsteprioritetssøkere til sivilingeniørutdanning ved NTNU:

2.6. Søkere til 5-årig sivilingeniørutdanning ved NTNU
19 år

Søkerne til sivilingeniørstudiet
ved NTNU er noe yngre enn
søkere til tilsvarende
utdanninger ved andre
universitet og høyskoler.

2.7. Søkere til 5-årig sivilingeniørutdanning ved NTNU
20 år

Teknologiutdanningene ved
NTNU samlet har 6% flere
førsteprioritetssøkere enn i
fjor.
På landsbasis er økningen på
3.7%.

3-årig ingeniørutdanning
2.8. Utvikling i antall førsteprioritetssøkere til ingeniørutdanning ved alle universitet/høyskoler:

2.9. Førsteprioritetssøkere til ingeniørutdanning, alle universitet/høyskoler:

USN

2.10. Markedsandeler, 3-årig ingeniør, alle universitet/høyskoler:

OsloMet
Universitetet i Sørøst-Norge

2.11. Alder på søkere til 3-årig ingeniør ved NTNU i 2018:
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Søkere til den 3-årige ingeniørutdanningen ved NTNU er unge sammenlignet med
øvrige universitet og høyskoler.

Sykepleieutdanning
2.12. Markedsandeler sykepleieutdanning, alle universitet/høyskoler:

USN

Sykepleieutdanningen i Trondheim er nummer fem på listen over de mest populære studiene i
Norge i 2018. Det er også det studiet med flest førsteprioritetssøkere ved NTNU.
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2.13. Antall førsteprioritetssøkere til sykepleieutdanning, alle universitet/høyskoler:
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2.14. Alder på
førsteprioritetssøkere til
sykepleieutdanning ved
NTNU i 2018:
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Statistikken viser resultat for alle sykepleieutdanningene ved NTNU samlet.
I 2018 hadde utdanningene i Gjøvik og Ålesund en svak økning, mens utdanningen i Trondheim
hadde en svak nedgang.

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. og 5.–10. trinn
2.15. Utvikling i søkertall og markedsandel av søkere til grunnskolelærerutdanning ved NTNU:

Lærerutdanningene ved NTNU har samlet økt med 17 prosent sammenlignet med i fjor. Både lektorutdanningen og grunnskolelærerutdanningen har økt. NTNU har økt mer enn landsgjenomsnittet.

52

2.16. Markedsandeler grunnskolelærerutdanning 1.–7. og 5.–10. trinn kombinert,
alle universitet/høyskoler:

USN

NTNU ligger som nummer tre, etter Høgskulen på Vestlandet og OsloMet.

2.17. Antall førstepriotitetssøkere til grunnskolelærerutdanning 1.–7. og 5.–10. trinn kombinert,
alle universitet/høyskoler:

USN

2.18. Alder på søkere til
grunnskolelærerutdanning 1.–7.
trinn ved NTNU i 2018:

2.19. Alder på søkere til
grunnskolelærerutdanning 5.–10.
trinn ved NTNU 2018:

Informasjonsteknologi
2.20. Totalt antall førsteprioritetssøkere til informasjonsteknologi, alle universitet/høyskoler:

2.21. Antall førsteprioritetssøkere til informasjonsteknologi fordelt på universitet/høyskoler:

USN

2.22. Markedsandeler informasjonsteknologi, alle universitet/høyskoler:

USN

Estetiske fag, kunst- og musikkfag
2.23. Antall førsteprioritetssøkere til estetiske fag, kunst- og musikkfag ved NTNU over tid:
180

Drama og teater, bachelor
Drama og teater, årsstudium
Kunsthistorie, bachelor

160

Kunsthistorie, årsstudium
Musikkteknologi
Musikkvitenskap, bachelor

140

Musikkvitenskap, årsstudium

120

Drama og teater, bachelor

100

Drama og teater, årsstudium
Kunsthistorie, bachelor
Kunsthistorie, årsstudium
Musikkteknologi

80

Musikkvitenskap, bachelor
Musikkvitenskap, årsstudium
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20

2015M

2016M
0

2014M

2017M

2015M

2016M

2018M

2017M

Musikkteknologi har
flest søkere innenfor
dette fagområdet.
Dette er et fag med en
markant overvekt
mannlige søkere.

2018M

2.24. Alder på søkere til estetiske fag, kunst- og musikkfag ved NTNU i 2018:
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Historie, religion, kultur- og idéfag
2.25. Antall førsteprioritetssøkerer til historie, religion, kultur- og idéfag fag ved NTNU over tid:

140

120

a SO.
100

80

60

40

20

Antikkens kultur og klassiske fag
Arkeologi
Europastudier med engelsk

0

2014M

2015M

Europastudier med fransk

2016M

2017M

2018M

Europastudier med spansk
Europastudier med statsvitenskap
Europastudier med tysk
Antikkens kultur og klassiske fag

Filosofi

Arkeologi

Filosofi, anvendt etikk

Europastudier med engelsk

Filosofi, generell filosofi

Europastudier med fransk

Historie, bachelor

Europastudier med spansk

Historie, årsstudium

Europastudier med statsvitenskap

Humanistiske fag, emnestudier

Europastudier med tysk

Kulturminneforvaltning

Filosofi

Likestilling og mangfold

Filosofi, anvendt etikk

Religionsvitenskap, bachelor

Filosofi, generell filosofi

Religionsvitenskap, årsstudium

Historie, bachelor
Historie, årsstudium
Humanistiske fag, emnestudier
Kulturminneforvaltning
Likestilling og mangfold
Religionsvitenskap, bachelor
Religionsvitenskap, årsstudium

Bachelor i historie, årsstudium i
historie og Europastudier med
statsvitenskap er studiene innen
dette utdanningsområdet med flest
søkere i 2018.

Mediefag og kommunikasjon
2.26. Antall førsteprioritetssøkerer til mediefag og kommunikasjon ved NTNU over tid:
250

200

via SO

150

100

50

Film- og medievitenskap
Film- og videoproduksjon
Filmvitenskap, bachelor
Filmvitenskap, årsstudium
0

2014M

2015M

Grafisk design
Interaksjonsdesign

2016M

2017M

2018M

Medievitenskap, bachelor
Film- og medievitenskap

Medievitenskap, årsstudium

Film- og videoproduksjon

Webdesign

Filmvitenskap, bachelor

Webutvikling

Filmvitenskap, årsstudium
Grafisk design
Interaksjonsdesign
Medievitenskap, bachelor
Medievitenskap, årsstudium
Webdesign
Webutvikling

Film- og videoproduksjon har
betraktelig flere søkere enn de andre
studieprogrammene innen samme
utdanningsområde.

Språk og litteratur
2.27. Antall førsteprioritetssøkerer til språk og litteratur ved NTNU over tid:
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2015

2014

1

2017

2016

2

3

4

Engelsk årsstudium

Fransk årsstudium

Nordisk språk og litteratur årsstudium

Tegnspråk

Tysk årsstudium

Latin

Fransk med didaktikk

Engelsk bachelor

Fransk bachelor

Nordisk språk og litteratur, bachelor

Tysk, bachelor

Spansk årsstudium

Spansk bachelor

Norsk som andrespråk

80
2.28.
Alder på søkere til språk og litteratur ved NTNU i 2018:
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2018

5

Økonomi og administrasjon, førsteprioritetssøkere til NTNU via SO
Økonomi, ledelse og administrasjon

1200

2.29. Antall førsteprioritetssøkere til økonomi, ledelse og administrasjon ved NTNU over tid:
1000

Biomarin innovasjon
Logistikk

800 førsteprioritetssøkere til NTNU via SO
administrasjon,

Markedsføring og ledelse
Samfunnsøkonomi, bachelor
Samfunnsøkonomi, master
Samfunnsøkonomi, årsstudium
Shipping management

600

Shippingledelse

Økonomi og administrasjon, Trondheim

søkere til NTNU via SO

Økonomi og administrasjon, Ålesund

Biomarin innovasjon

400

Økonomi og ledelse, Gjøvik

Logistikk

Økonomi og ledelse, Ålesund

Markedsføring og ledelse

Økonomi, ledelse og bærekraft

Samfunnsøkonomi, bachelor
200

Samfunnsøkonomi, årsstudium

0

2016M

17M

Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksib

Samfunnsøkonomi, master

2014M

Biomarin innovasjon

Shipping management

Logistikk

Shippingledelse

Markedsføring og ledelse

Økonomi og administrasjon, Trondheim

Samfunnsøkonomi,
bachelor
2015M
Samfunnsøkonomi, master

Økonomi og administrasjon, Ålesund
2016M
Økonomi og ledelse, Gjøvik

2017M

Samfunnsøkonomi, årsstudium

Økonomi og ledelse, Ålesund

Biomarin innovasjon

Shipping management

Økonomi, ledelse og bærekraft

Logistikk

Shippingledelse

Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel

Markedsføring og ledelse

Økonomi og administrasjon, Trondheim

Samfunnsøkonomi, bachelor

Økonomi og administrasjon, Ålesund

Samfunnsøkonomi, master

Økonomi og ledelse, Gjøvik

Samfunnsøkonomi, årsstudium

Økonomi og ledelse, Ålesund

Shipping management

Økonomi, ledelse og bærekraft

Shippingledelse

Økonomi, ledelse
og bærekraft, fleksibel
2018M

2017M

2018M

Økonomi og administrasjon, Trondheim

2.30.
Alder
på søkere
til økonomi, ledelse og administrasjon ved NTNU i 2018:
Økonomi
og administrasjon,
Ålesund
Økonomi og ledelse, Gjøvik

20,00%

Økonomi og ledelse, Ålesund
Økonomi, ledelse og bærekraft

18,00%

Økonomi, ledelse
og bærekraft, fleksibel
2018M
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Bygg- og miljøteknikk - bygg og annlegg,
Trondheim

Statsvitenskap, Trondheim

Energibruk og energiplanlegging,
Trondheim

Eiendomsutvikling og forvaltning,
Trondheim

Produktutvikling og produksjon,
Trondheim

Kybernetetikk og robotikk, Trondheim

Psykologi - Arbeids- og
organisasjonspsykologi

Psykisk helse - barn og unges psykiske
helse og barnevern

Pedagogikk - spesialpedagogikk,
Trondheim

Bygg- og miljøteknikk - konstruksjon,
Trondheim

Ledelse av teknologi, Trondheim

Folkehelse, Trondheim

Regnskap og revisjon, Trondheim

Økonomi og administrasjon, Trondheim

2-årige masterprogram

2.31. Antall førsteprioritetssøkere til de mest populære masterprogrammene ved NTNU i 2018:
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0

Antall søkere til 2-årig masterprogram ved NTNU holder seg stabilt fra i fjor. Årets søkertall
til masterprogrammene er 7250 totalt, mot 6696 i fjor. Tallene er ikke helt sammelignbare,
da de norskspråklige masterprogrammene ble lagt i et felles opptak fra 2018.

Oversikt over forkortelser av navn på universitet og høyskoler:
NTNU = Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UIO = Universitetet i Oslo
UIB = Universitetet i Bergen
USN = Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høyskolen i Sørøst-Norge)
HIM = Høgskolen i Molde
HIØ = Høgskolen i Østfold
HVL = Høgskulen på Vestlandet
HVO = Høgskulen i Volda
NORD = Nord universitet
NOROFF = Noroff - School of Technology and Digital Media
OSLOMET = OsloMet
UIA = Universitetet i Agder
UIT = Norges arktiske universitet
UIS = Universitetet i Stavanger
VID = VID vitenskapelige høgskole
HINN = Høgskolen i Innlandet
LDH = Lovisenberg diakonale høgskole
AHO = Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
NMBU = Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
SA/SH = Samisk høgskole
NLA = Norsk Lærerakademi

Kilder:
Søkertall for grunnstudier: Samordna opptak etter søknadsfrist 15. april og etter endringfrist 1. juli.
Opptakskontorets Orientering om søkertall 2018
Pressemelding fra NTNU 19. april 2018: Gledelige tall for NTNU
NTNU.NO

