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Årets opptak er gjennomført uten store problemer. Hovedopptaket ble kjørt 16.-17.juli, og 
suppleringsopptak ble gjort i begynnelsen av august. NTNU har hatt 4 studier ute på Restetorget 
(Samordna Opptak), men har per 09.08.06 ingen. 
 
 
Søkertall 2006 
 
NTNU hadde i vår svært gode søkertall. Antall søkere til høyere utdanning gjennom Samordna 
opptak gikk ned. På tross av dette hadde NTNU en økning i antall søkere totalt. Antall primærsøkere1 
økte med 5,4 %. Til sammenligning hadde UiO, UiB, UiTø og UiS en nedgang.  
 
NTNU jevnt over gode søkertall i år sammenlignet med nasjonale tall. Til sivilingeniørstudiene fikk 
NTNU en stor økning i antall søkere (+15,1 %). Denne var større enn på tilsvarende økning på 
landsbasis, som var på 10,7 %. For Lærer- og lektorutdanningen har NTNU er økning på hele 21,4 %, 
mens økningen på landsbasis er 14,6 %.  NTNU hadde også en stor økning i antall søkere til de 
internasjonale mastergradene. 
 
Andelen av antall kvinnelige søkere til NTNU har økt de siste årene, mens den på landsbasis har vært 
mer stabil. Økningen er først og fremst innen sivilingeniørstudiene. Andelen av kvinnelige 
primærsøkere til 5-årig master i teknologi har økt med 5,9 %-poeng fra 2005 til 2006. Endring i antall 
kvinnelige primærsøkere er her 58,2 %. 
 
 
Opptak 2006  
 
Poenggrenser 2006 
Vedlegg 1 viser poenggrensene for årets opptak gjennom Samordna opptak sammenlignet med 2005. 
Det viser at flere studier har klart høyere poenggrenser i år sammenlignet med i fjor, bl.a. 
Geologi/petroleum, Datateknikk, Ingeniørvitenskap/IKT, Kommunikasjonsteknologi, Lærer master 
rådgivning, Musikkvitenskap, Samfunnsøkonomi og Spansk. Andre har igjen hatt en nedgang. Dette 
gjelder f.eks. Drama/teater, Filmvitenskap, Kulturminneforvaltning, Medievitenskap og 
Musikkteknologi. 
 
                                                 
1 Relatert til søkerens høyest prioriterte søknadsalternativ. NTNUs primærsøkere har NTNU som førsteprioritet. 
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For flere av studiene har alle kvalifiserte søkere kommet inn. Disse står oppgitt med ”Alle” som 
poenggrense. 
 
For NTNU hadde følgende studier de høyeste poenggrensene for ordinære kvote: 

1. Medisin (72,0 poeng) 
2. Spansk (65,6 poeng) 
3. Nanoteknologi, siv.ing. (65,5 poeng) 

 
Tilsvarende hadde følgende studier de laveste grensene av de som har venteliste (d.v.s. der hvor ikke 
alle kvalifiserte søkere har kommet inn): 

1. Middelalderkunnskap (30,9 poeng) 
2. Pedagogikk (35,2 poeng) 
3. Kulturminneforvaltning (36,4) 

 
Sivilingeniørstudiene 
I 2006 har alle sivilingeniørstudiene per 2.august 2006 oppnådd poenggrenser over 50 poeng for det 
ordinære opptaket. Det er en fremgang sammenlignet med 2005, hvor både Datateknikk, 
Ingeniørvitenskap/IKT og Kommunikasjonsteknologi hadde poenggrenser under 50. Det er både 
søkermassen og justering av antall studieplasser på hvert studium, som er årsaken til dette. 
 
Det har vært en stor økning i antall kvinnelige søkere til sivilingeniørstudiene i 2006 sammenlignet 
med tidligere år. Det har gitt utslag i antall kvinnelige studenter tatt opp i år. Per 2.august 2006 var 
andelen av kvinnelige studenter som hadde takket ja til tilbud om studieplass ved et av NTNUs 
sivilingeniørstudier hele 27,8 %, sammenlignet med 18,8 % i 2005.  
 
Følgende sivilingeniørstudier har størst andel kvinner (antall ja-svar) per 2.august 2006: 

1. Kjemi og bioteknologi (61,6 %) 
2. Industriell design (57,1 %) 
3. Geologi og petrroleum (45,1 %) 
4. Energi og miljø (38,8 %) 

 
Det er Energi og miljø, Geologi/petroleum og Datateknikk som har den relativt største økningen i 
antall kvinnelige studenter. Ved Teknisk kybernetikk er det derimot nesten en halvering av antall 
kvinnelige studenter som per 2.august har takket ja til studieplass. 
 
Totalt antall studenter 
NTNU skal i år redusere antall studenter ved NTNU. Det er litt tidlig å si det eksakte tallet på 
hvordan dette har gått enda. Tallene som er oppgitt i dette notatet vil endre seg i løpet av høsten. Det 
er erfaringsmessig alltid en viss andel studenter som ikke møter opp selv om de har takket ja til 
studieplassen. I tillegg behandles i disse dager mange søknader om reservasjon av studieplass som 
følge av f.eks. militærtjeneste. Endelig antall studenter ved NTNU, og antall nye studenter i år, er 
derfor p.t. ikke klare. 
 
  
 
Vedleggsliste 
Vedlegg 1 Poenggrenser 2006 sammenlignet med 2005 
             2 Gjennomsnittlig poengsum pr fag 
             3 Laveste poengsum pr fag 


