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Saken gjelder
I denne saken gjennomgår opptaket som ble gjennomført sommeren 2009, med sikte på å fylle de tilgjengelige
opptaksplassene på UiS.
Bakgrunn
Oversikten i vedlegg 1 viser tall over opptaket for høsten 2009.
Det har i høst møtt frem 3506 studenter til 3258 plasser, noe som gir en overoppfylling på 7,5%. Styret har i
styresak US 74/08 blitt presentert et mål om 15% overoppfylling for å ta høyde for normalt frafall gjennom året og
årets opptak er i så måte et steg i riktig retning i forhold til tidligere år.
Universitetet opplevde i år en økning i primærsøkertallene på 7,58 %, men denne økningen var mindre enn
økningen til flere andre institusjoner. Der er derfor fremdeles viktig for universitetet å følge nøye med på utvikling
av søkertall og vurdere disse i forhold til den totale studieporteføljen og opptaksrammene som blir vedtatt.
Vurdering
Universitetsdirektøren vil peke på at årets opptak er meget bra, men fremdeles ikke i samsvar med våre egne mål
om overoppfylling. Det er også studier som har færre studenter enn måltallet. Det er derfor viktig å fortsette
arbeidet med omstilling for å effektivisere porteføljen.
Det er grunn til uro at økningen i søkertall hos oss er lavere enn hos andre institusjoner, siden det egentlig burde
ligge til rette for høyere tilstrømning ut fra vekst i årskull og tilflytting til Rogaland. Dette vil bli fulgt opp.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Stavanger, 13. oktober 2009

Per Ramvi
universitetsdirektør
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Bakgrunn
Søkertallene til Universitetet i Stavanger er grunnlag for opptak til studiene som også legger grunnlaget for hvor
mange studenter det er på UiS. Søkertallene har altså stor betydning for hvor mye studentaktivitet vi kan ha de
kommende årene.
UiS har siden år 2001 hatt relative stabile markedsandeler av den totale søkermassen i landet, mellom 4,5 og
5,0 %. Uten vesentlige forandringer i studieprogramporteføljen, ser det ut til at det er denne markedsandelen vi
kan regne med de neste årene. Det er derfor viktig at UiS utnytter potensialet i søkermassen i størst mulig grad
ved å ha et studietilbud som samsvarer med søkernes ønsker.
Oversikten presentert i vedlegg 1 viser tall over opptaket for høsten 2009.
Høsten 2009 er det 3506 studenter som har møtt frem til nytt studium. Vi har 3258 opptaksplasser og det betyr
en overoppfylling av opptaksplassene på 248. Denne overoppfyllingen er ønskelig for å veie opp for det betydelige
frafallet som skjer første studieår. Siden UiS har et gjennomsnittlig frafall 1.året på rundt 20 %, er ikke dette nok,
men langt bedre enn de siste års opptak. De aggregerte størrelsene en her opererer med inneholder til dels store
forskjeller mellom de enkelte studieprogram.
Kommentarer grunnutdanningene
Til grunnstudiene er det i år møtt fram 2388 studenter til 2135 opptaksplassen, som gir et overopptak på 11%.
Dette er en betydelig bedring fra i fjor, da vi knapt hadde noe overopptak.
Til de aller fleste studier er det sendt ut flere tilbud enn det er opptaksplasser. På enkelte studier er det likevel
vanskelig å overbooke mye, spesielt på studier med praksisplasser eller studier med få måltallsplasser. Enkelte
studier har det ikke vært mulig å overbooke på, siden det ikke finnes nok søkere. Flere studier med ledige plasser
har også vært annonsert på restetorget i kortere eller lengre tid. Dette gjelder: årsstudiene i fransk, tysk, nordisk,
historie, spansk, kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, kunsthistorie og matematikk, bachelorstudiene i
kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, historie, nordisk språk og litteratur, engelsk språk og litteratur,
hotelledelse, reiselivsledelse, kunst- og kulturvitenskap, matematikk, data, elektro, kjemi og miljø, teknisk
realfag Allmennlærerstudiet og master i realfag med teknologi – integrert lærerutdanning.
Det humanistiske fakultet har hatt svært mange av sine studier annonsert på restetorget og sliter generelt med å
fylle opp studieplassene sine. Dette vises tydelig når vi ser på søknader pr. studieplass. Flere av studiene har
færre en 1 førsteprioritetssøker pr, studieplass (regnet på grunnlag av søkere innen fristen). Mange av
studieprogrammene reddes av restetorgssøkerne. Imidlertid er disse søkerne ofte svært ustabile og ofte mindre
motiverte. Dette kan leses av de høye frafallsprosentene som enkelte av studiene har. Fakultetet har flere
fremmøtte studenter i år enn i fjor og er oppi i 11% overopptak.
Ved det samfunnsvitenskapelige fakultet er det til de fleste studier god søkning og det er lett å fylle
studieplassene. De har et snitt på litt over 3 primærsøkere for hver studieplass og ingen av deres studieprogram
har mindre en 1 primærsøker pr. studieplass. Fakultetet har et overopptak på grunnstudiene på 13%.
Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet har 503 fremmøtte til 465 plasser og vil etter forventet frafall muligens
få et studenttall som stemmer med måltallet. Fakultetet har kun ett studieprogram med mindre enn 1
primærsøker pr. studieplass, men har flere studieprogram som har mellom 1 og 2 primærsøkere pr. plass. Med
tanke på at disse studiene har særkrav for opptak og at flere av søkerne derfor ikke er kvalifiserte, er dette
bekymringsfullt.
Kommentarer til masterstudiene/videreutdanninger
Det lokale opptaket omfatter masterstudier, videreutdanninger og grunnstudier som ikke har opptak via
Samordna opptak, blant annet grunnstudiene på institutt for musikk og dans. Lokalt opptak har 1118
møttregistrerte til 1123 plasser, som betyr at vi ikke har nådd opptaksrammene for i år.
Tallene viser at det generelt sett er få søkere til masterstudiene/videreutdanningene ved universitetet og at flere
av studiene går med ledige plasser, spesielt på Det humanistiske fakultet og noe på Det teknisk –
naturvitenskapelige fakultet.
Fakultetene håndterer selv opptaket til studier som ikke kanaliseres gjennom Samordna opptak. Med unntak av
det samfunnsvitenskapelige fakultet, har de vært mer tilbakeholdne med overbooking til disse studiene, noe som
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har resultert i at flere av studiene ikke fylles opp, selv der en har ventelister eller kunne benyttet ekstraopptak på
restetorget.
Vurdering
Selv om årets opptak har vært markert bedre enn de 2 foregående års opptak, er det fremdeles grunn til å følge
nøye med på utviklingen av søkertall og vurdere dette i forhold til universitetets studieprogramportefølje.
Universitetet opplevde i år en økning i primærsøkertallene på 7,58 %, men denne økningen var mindre enn
økningen til flere andre institusjoner. Det var en generell økning av primærsøknader på landsbasis på 12,61%,
som vi har fått mindre del av enn vi burde, sett ut fra fødselsraten for fylket på den aktuelle tiden og netto
innflytting de senere årene. I fjor hadde UiS 4,59 % av alle primærsøkerne i landet, i år hadde vi 4,39%, som i
klartekst betyr at interessen for UiS og studiene våre er synkende.
Det ser ut til at Universitetet i Stavanger ennå ikke har funnet den optimale studieportefølje ut i fra søkernes
preferanser.
For å være trygg på at opptaksrammene holdes gjennom året, bør universitetet fortsatt satse på et overopptak
ved semesterstart på 15% der det er grunnlag for det, for å ta høyde for normalt frafall gjennom året.
Universitetet bør også fortsette med ressursoptimaliserende tiltak knyttet til studieprogrammer med dårlig
søkning (mindre enn 1,5 primærsøker per studieplass), vurdere null-opptak på særlig dårlig søkte studier og
arbeide for å øke opptaksrammene med minimum 10% der det er søkergrunnlag for å gjøre det (mer enn to
primærsøkere per studieplass).
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Stavanger, 13. oktober 2009

Per Ramvi

John B. Møst

universitetsdirektør

ressursdirektør

Vedlegg: Søkerstatistikk 2009-2010
Saksbehandler: kontorsjef Marianne Simonsen
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