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Studiespesialiserende utdanningsprogram
• Regler og krav til fagsammensetning finnes i rundskriv fra
Utdanningsdirektoratet: www.udir.no: Udir-1-2018
• Karakterer fra Vg1 som føres på avgangsvitnemålet:
Standpunkt i samfunnsfag, geografi, naturfag, engelsk og matematikk 1T/1P,
toppidrett 1 for toppidettselever samt trekkfag til eksamen
• De andre fagene får halvårsvurdering til sommeren

Opptakskrav til norske universiteter og høyskoler:

GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Eksempler: Jus, psykologi, fysioterapi, journalistikk,
• sykepleie, politihøgskolen, idrettshøgskolen osv.
Eksempler på tilleggskrav til noen studier er:
Medisin og odontologi: Fy1og Kj1+Kj2 og Matematikk R1 eller S1+S2
Veterinær: Kj1+Kj2, R1 eller S1+S2
Ingeniør: Fy1 og Matematikk R1+R2 (+ karakterkrav 4 i R2 ved NTNU)

Fullstendig liste over studier som har spesielle opptakskrav finnes i
rundskriv F-01-18, Forskrift om opptak til høyere utdanning

Uansett om det kreves generell eller spesiell studiekompetanse, kreves høyt
karaktersnitt for å komme inn på mange studier (spesielt i de store byene)

2 kvoter ved inntak til norske universitet og høgskoler:
FØRSTEGANGSVITNEMÅLSKVOTE

OG ORDINÆR KVOTE

Beregning av skolepoeng i førstegangsvitnemålskvoten:

Poengsum beregnes av gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemålet
x 10. Legg til evnt. realfagspoeng/språkpoeng
(Kvotepoeng for underrepresentert kjønn finnes på noen få studier)

Nye tilleggsfag etter 3-årig vgs. teller ikke med i førstegangsvitnemålskvoten
Karakterer i fag kan forbedres ved privatisteksamen i løpet av 2. eller 3. klasse og
eleven får fortsatt førstegangsvitnemål.
Ikke tillatt å være elev og privatist i samme fag samtidig
Oppmelding 2 ganger i året på www.privatistweb.no (frist 1. februar for eksamen
sommer og 15. september for eksamen november/desember)

• Førstegangsvitnemålet gjelder til og med det året man fyller 21 år.
Regler i §3-42 i Forskrift til Friskoleloven (tilsvarende lov i
Opplæringsloven)
• Førstegangsvitnemålskvote på 50% av plassene på norske offentlige
universitet og høgskoler (ikke Politihøgskolen)
• Realfagspoeng og språkpoeng: Maks 4 poeng; ½ poeng for realfag, men
Fysikk 2 og Matematikk R2 gir 1 poeng
• (WANG har ikke språkfag som gir poeng)

Beregning av konkurransepoeng i ordinær kvote:
•

Skolepoengene er de samme som i førstegangsvitnemålskvoten

•

+ tilleggspoeng for alder og enten fullført militærtjeneste, folkehøgskole
eller 1 års bestått fulltidsstudier ved universitet/høgskole (maks 10
tilleggspoeng)

•

I denne kvoten kan man forbedre karakterer etter 3-årig vgs, men det er
normalt mye høyere poengsum for å komme inn

Eksempler på poengkrav i kvotene ved hovedinntaket
Førstegangsvitnemål

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nanoteknologi, NTNU
Ind.øk, NTNU
Medisin (høst), UiO
Medisin (vår), UiO
Psykologi (høst), UiO
Psykologi (vår), UiO
Odontologi (tannlege) UiO
Norges Handelshøgskole, Bergen
Jus (rettsvitenskap) høst, UiO
Jus (rettsvitenskap) vår, UiO
Fysioterapi, OsloMet
Idrettshøgskolen(trenerrollen og idrettspsykologi),NIH
Økonomi og administrasjon, OsloMet:

60,8
59,8
60,4
59,0
56,8
54,9
57,1
53,0
55,0
52,6
48,9
49,1
45,2

2018:

Ordinært

62,6
64,2
68,5
67,2
66,2
64,9
65,0
56,6
62,0
60,4
55,8
53,2
51,2

Elever med førstegangsvitnemål vil ALLTID bli behandlet i begge kvoter til og med det året de fyller 21 år,
men i nesten alle tilfeller vil man komme inn fra kvoten med førstegangsvitnemål.

•

Fullstendig liste finnes på www.samordnaopptak.no

Vitnemål:
62,50 skolepoeng

• Onsdag 13. februar skal alle elevene på yrkes- og utdanningsmessen i
Spektrum fra kl. 14.00 (med kontaktlærer/faglærer)
•
•
•
•
•
•

Nyttige nettadresser fro studier og yrkesvalg:
www.samordnaopptak.no
www.utdanning.no
www.vilbli.no
www.ansa.no (for studier i utlandet – husk ofte andre fagkrav enn i Norge)
www.skoletest.no (YOUportalen. Brukernavn: wangvgs, passord: vc42)

