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1. Bakgrunn

1.1 Bakgrunn og formål
Kantar TNS har på oppdrag fra Avdeling for studenttjenester ved NTNU gjennomført en spørreundersøkelse
blant ulike søkergrupper til NTNU sine studieprogram.
Formålet med undersøkelsen er å få informasjon om hvordan NTNU kan tilrettelegge informasjonen
på best mulig måte for potensielle studenter og nye studenter, samt å vurdere ulike rekrutteringstiltak
og deres betydning for søkernes valg av NTNU.
I forfasen av prosjektet ble noen sentrale spørsmål definert. NTNU ønsket å få svar på følgende spørsmål i
undersøkelsen:
1. Hva slags informasjon trenger søkere? Hva ønsker de, savner de?
2. Hvorfor søker de til NTNU? Hvorfor ikke?
3. Når tas valget?
4. Evaluering av ulike rekrutteringstiltak: Hva har de vært eksponert for, hvor fornøyd er de med
tiltakene?
5. Hva kjennetegner målgruppene til det nye NTNU? Hva kjenner søkerne, utover faglige interesser?
6. Hva skjer mellom søknadsfrist og studiestart?
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2. Metode og gjennomføring

Målgrupper
Undersøkelsens målgrupper var NTNU sine ulike søkergrupper:


Førsteprioritetssøkere: Søkere til grunnstudier som har hatt et studieprogram på NTNU som
førsteprioritet gjennom samordna opptak.



Interne søkere til master: Søkere som har fullført bachelorgrad på NTNU og søker seg videre på
masterprogram.



Eksterne søkere til master: Søkere som har fullført bachelorprogram utenfor NTNU og søker på
masterprogram på NTNU.



Søkere til forkurs: Søkere til forkurs, y-vei eller tre-semesterordningen.



Bachelorkandidater: Studenter ved NTNU som har avlagt bachelorgrad, men ikke søkt seg videre til
mastergrad ved NTNU.

Utvalg
Opptakskontoret ved NTNU stod for uttrekk og sammenstilling av lister med kontaktinformasjon til søkerne.
Disse listene ble overlevert til Kantar TNS.

Gjennomføring
Undersøkelsen ble sendt ut i to omganger på e-post. Først til alle søkere etter søknadsfrist (15. april 2017),
deretter til de samme som hadde svart på første del (og hadde norsk landbakgrunn) etter frist for
semesterregistrering (15. september).
Søkere i del 2 ble sendt én påminnelse, mens det ikke ble sendt påminnelse til søkere i del 1 av
undersøkelsen.

Ansvar
Kontaktperson og prosjektansvarlig hos NTNU var Brit Moen Tjørstad, rådgiver for studentrekruttering i
Avdeling for studenttjenester. Kontaktperson og ansvarlig i Kantar TNS var prosjektleder Joakim Wold Nylén.
NTNU var ansvarlig for utvalgslister. NTNU i samarbeid med Kantar TNS stod for utvikling og ferdigstilling av
spørreskjema. Kantar TNS var ansvarlig for gjennomføring og rapportering av prosjektet. Kantar TNS og
NTNU hadde løpende dialog gjennom rapporteringsarbeidet.
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Svar
Totalt svarte 6.174 søkere på del 1 (17,4 %) og 1.160 søkere på del 2 (25 %):

Søkergrupper
Antall svar (totalt) Antall svar (del 2)
Grunnstudier
3690
864
Master (intern)
311
103
Master (ekstern)
1875
130
Bachelorkandidater
57
0
Forkurs
241
63
Totalt
6174
1160

Vekting
For å gi et mer representativt uttrykk for søkerne til NTNU er nettoutvalget vektet på bakgrunn av
utdanningsområdene de har søkt seg til. Dette er gjort for søkere til grunnstudier, men ikke for øvrige
søkergrupper.

Om rapporten
Rapporten består av fire hovedkapitler:


Informasjon før søknad: Hvilken informasjon fikk søkerne før søknadsfrist og hvordan har
informasjonen fungert.



Valg av NTNU: Hvorfor valgte søkerne å søke på NTNU, når bestemte de seg for å søke og hvilke
alternativer til NTNU de vurderte.



Fra søknadsfrist til studiestart: Hvilke endringer gjorde søkerne i sine søknader i perioden mellom
søknadsfrist og semesterstart, hvilken informasjon fikk søkerne i forbindelse med studiestart og
hvordan har informasjonen fungert.



Målgrupper utover søkergrupper: Nøkkeltall for søkere til grunnstudier fordelt på studiebyer og
utdanningsområder. Presentert i faktabokser.

I noen tilfeller er spørsmålstekst og svarkategorier forenklet i rapporten av hensyn til visuelt oppsett, uten at
det skal ha betydning for tolkning av resultatene. Spørreskjemaet er overlevert til NTNU.
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3. Hovedfunn og anbefalinger

3.1 Anbefalinger

NTNU bør vurdere:
1. Om informasjonen søkere leter etter er lett tilgjengelig.
2. Om ønsket informasjon finnes der søkerne forventes at den finnes.
3. Mer direkte kommunikasjon med studentene før studiestart.
Undersøkelsen kartlegger hvor søkerne leter etter informasjon før søknadsfrist, og før studiestart. I tillegg
kartlegges hva slags informasjon søkerne har vært på utkikk etter på Ntnu.no, i studiekatalogen, i kontakt
med fakultet eller institutt og på «NTNU neste stopp» og «NTNUstudent». Dette gir en indikasjon på hvor
søkerne forventer å finne ønsket informasjon, og hvilken informasjon søkerne ønsker, både før søknadsfrist
og før studiestart.
Søkerne er alt i alt fornøyde med informasjonen de har fått. Samtidig er de noe mindre fornøyde med
informasjonen i forbindelse med studiestart, sammenliknet med informasjonen de fikk før søknadsfrist.
Tilbakemeldinger fra de nye studentene indikerer at de har et større behov for å få informasjon (direkte
kommunikasjon fra NTNU) om studiestart i stedet for å lete etter det selv.

3.2 Hovedfunn

1. Hva slags informasjon trenger søkere? Hva ønsker de, savner de?
Før 15. april ser søkerne først og fremst etter informasjon om studieprogram og fag. Mange ser også
etter informasjon om jobbmuligheter etter endt utdanning, timeplaner og pensumlister og opptak.
Det er i stor grad den samme informasjon de ønsker mer av etter søknadsfrist, utover
opptaksrelaterte spørsmål. Noen ønsker også mer informasjon om de første dagene på universitetet.

2. Hvorfor søker de til NTNU? Hvorfor ikke?
Det er fremfor alt studietilbudet til NTNU som er avgjørende for at de søker på NTNU. NTNUs
omdømme og muligheten for å få relevant jobb etter studier er også viktig. For de som allerede har
studert på NTNU spiller tilknytningen også en stor rolle.
De som kunne-, men ikke har valgt å søke videre til et masterprogram på NTNU, gjorde det primært
fordi de skal jobbe, eller fordi de skal studere videre, men ikke på et masterprogram.
Blant de som vurderte å endre studiested etter søknadsfrist, var hovedargumentene at NTNU ikke
tilbyr ønskede studieprogram, eller at de ønsket å bo et annet sted.
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Blant søkere som ikke takket ja til tilbudt studieplass, finner vi flere grunner. Blant søkere til
grunnstudier handler mange av grunnene om at de ikke ønsker å studere, mens halvparten av
mastersøkerne ville heller studere et annet stedd enn NTNU.

3. Når tas valget?
Nær halvparten av søkerne sier at de bestemte seg for å søke på NTNU innen 1 år før søknadsfrist.
Over 7 av 10 sier det samme 4 måneder før first.
Samtidig ser vi at det å «ha bestemt seg» ikke trenger å være endelig. En friere tolkning av
resultatene er at mange har vurdert å søke på NTNU lang tid før søknadsfrist.

4. Evaluering av ulike rekrutteringstiltak: Hva har de vært eksponert for, hvor fornøyd er de med
tiltakene?
Ntnu.no er rekrutteringstiltaket som når flest søkere. Klart færre, men likevel en del, har fått
informasjon om NTNU gjennom utdanningsmesser, studiekatalogen og skolebesøk. Øvrige
rekrutteringstiltak når langt færre av søkerne.
Troverdighet: Informasjonen søkerne har fått gjennom ntnu.no anses som mest troverdig, etterfulgt
av arrangementer i regi av NTNU, campusbesøk, studiekatalogen, skolebesøk og kontakt med
fakultet/institutt.
Nytte: Informasjonen fra ntnu.no og arrangementer i regi av NTNU anses som mest nyttig, etterfulgt
av informasjon fra fakultet/institutt.
Informasjonens betydning for valget av NTNU: Her ser vi større spredning. Ntnu.no, arrangementer i
regi av NTNU, fakultet/institutt, campusbesøk og åpen dag var mest avgjørende.
Alt i alt er søkerne fornøyde med informasjonen de har fått om NTNU (drøyt 1 av 10 er
misfornøyd/litt fornøyd, resten er ganske/svært fornøyd).
I tillegg til rekrutteringstiltak er personlig omgangskrets en sentral informasjonskilde for søkerne.
Personlig omgangskrets og NTNUs omdømme er blant det mest avgjørende for valget av NTNU.

5. Hva kjennetegner målgruppene til det nye NTNU? Hva kjenner søkerne, utover faglige
interesser?
I kapittel 7 er det laget faktabokser om NTNU sine ulike målgrupper (utdanningsområder og
studiebyer). I tillegg nevnes ulike søkertyper gjennomgående i rapporten.

6. Hva skjer mellom søknadsfrist og studiestart?
Søknad: I perioden mellom søknadsfrist og studiestart gjør 2 av 10 omprioriteringer i søknaden. De
som omprioriterer er en blanding av de som var sikre og usikre på prioriteringen de hadde gjort 4
måneder tidligere. Sommermånedene er med andre ord en avgjørende periode for hva noen av
søkerne ender med å studere.
Etterspurt informasjon: I forbindelse med studiestart ser søkerne først og fremst etter informasjon om
studieprogram/fag, timeplaner/pensumlister, oppmøteinformasjon og de første dagene på
universitetet. Dette er i stor grad også den samme informasjonen som ble etterspurt etter
søknadsfrist.
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Til sammenlikning med før søknadsfrist har etterspørselen etter informasjon om timeplaner,
pensumlister, de første dagene på universitetet og oppmøteinformasjon økt.
Tilfredshet med informasjon: Søkerne er noe mer fornøyde med informasjonen de har fått om NTNU
før søknadsfrist enn informasjonen de har fått om studiestart. Blant de som er misfornøyde
begrunner de dette med at de ikke har blitt gitt (tilstrekkelig) informasjon, at de er «overlatt til seg
selv» for å finne ønsket informasjon, og at det kan være vanskelig å finne ønsket informasjon.
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4. Informasjon før søknad

I dette kapittelet vil vi se nærmere på hvor søkere har fått informasjon om NTNU. Videre vil vi se på
vurderinger av informasjonen de har fått. I kapittel 6 vil vi komme tilbake til samme tema, men da for
informasjon i forbindelse med studiestart.
Resultatene i dette kapittelet baserer seg på første del av undersøkelsen, og tolkes derfor som informasjon
søkerne har fått før de valgte å søke på NTNU.

4.1 Informasjonskanaler

Tabell 1 Søkernes benyttede informasjonskilder1

Hvor har du hørt om/fått informasjon om NTNU?
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Familie/venner eller bekjente
Utdanningsmesse der NTNU var til stede
Besøk fra NTNU til skolen min
Studiekatalogen/brosjyrer
Annonser/reklame
"NTNU neste stopp" på Facebook / "NTNUstudent" på Instagram
Har vært på besøk hos NTNU (campusbesøk)
Andre steder i sosiale medier (facebook, twitter, instagram, blogg)
Arrangementer i regi av NTNU
Tatt kontakt med representanter for studieprogrammet (fakultet/institutt)
Presseoppslag/nyheter
Åpen dag
Andre studenter
Linjeforeninger
Informasjonsmøter/seminar
Annet

Grunnstudier
(n=3690)
61 %
55 %
38 %
30 %
29 %
17 %
14 %
13 %
12 %
9%
9%
6%
5%

11 %

Forkurs
(n=241)
65 %
51 %
21 %
10 %
15 %
13 %
5%
6%
12 %
3%
16 %
6%
5%

10 %

Master int.
(n=306)
78 %
44 %
23 %

Master ekst.
(n=1839)
70 %
37 %
6%

31 %
14 %
9%

13 %
7%
2%

13 %
6%
24 %
6%

12 %
1%
10 %
4%

34 %
8%
11 %
3%

20 %
3%
4%
9%

Søkerne har først og fremst hørt om- og fått informasjon om NTNU gjennom NTNU sine egne
hjemmesider. Personlig omgangskrets er en også sentral informasjonskilde.
En del søkere har også fått informasjon om NTNU gjennom utdanningsmesser, skolebesøk fra NTNU og
studiekatalogen. Søkerne har mindre erfaring med de andre informasjonskildene, men her finnes det flere
(naturlige) forskjeller mellom søkerne.
1

Mastersøkerne ble spurt om «Studiekatalogen/brosjyrer», mens søkere til grunnstudier/forkurs ble spurt om «Studiekatalogen
2017/2018». Studiekatalogen har søkere til grunnstudier som målgruppe. I tillegg finnes det brosjyrer om masterprogram. I stedet for å
spørre direkte om fakultet eller institutt ble påstanden «Tatt kontakt med representanter for studieprogrammet (fakultet/institutt)». Dette,
fordi forståelsen av hva fakultet og institutt er kan være begrenset for nye søkere. Det betyr også at kategorien kan dekke personer /
ansatte utover fakultetene og instituttene, men vil likevel bli omtalt som «fakultet/institutt» i rapporten.
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Flest interne mastersøkere har fått informasjon om NTNU gjennom ntnu.no. Nettsiden skiller seg
tydeligere ut som den største informasjonskilden for denne søkergruppen, sammenliknet med
søkere til grunnstudier og forkurs. Samtidig har flere av de interne mastersøkerne fått informasjon
gjennom fakultetene og instituttene og gjennom andre studenter.



Blant søkere til grunnstudier er personlig omgangskrets en noe større informasjonskilde enn blant
øvrige søkere. Sammen med ntnu.no er disse to informasjonskildene klart størst. Flere har også
vært på utdanningsmesse hvor NTNU var til stede, sammenliknet med øvrige søkere. Det er også
en del av søkerne til grunnstudier som har hatt besøk fra NTNU på sin skole. Dette ikke er relevant
for mastersøkere, og trolig relevant for langt færre søkere til forkurs.



Blant søkere til forkurs er det også ntnu.no og personlig omgangskrets som fremstår som de største
informasjonskildene. Færre har deltatt på utdanningsmesser enn søkere til grunnstudier, mens noen
flere har fått informasjon fra fakultet/institutt.



Blant eksterne mastersøkere er den største informasjonskilden ntnu.no, på lik linje med de øvrige
søkergruppene. Samtidig er det noen færre som har fått informasjon gjennom personlig
omgangskrets.

Noen av forskjellene vi ser er naturlige. Mange av rekrutteringstiltakene fra NTNU har søkere til grunnstudier
og til en viss grad søkere til forkurs som målgruppe. Dette inkluderer utdanningsmesser, skolebesøk, «NTNU
neste stopp» og «NTNUstudent», campusbesøk, åpen dag og mange av arrangementene i regi av NTNU.
De samme tiltakene «treffer» også søkere til grunnstudier best.
Blant de største informasjonskildene har NTNU «kontroll» over alle, med unntak av personlig omgangskrets
(enten det er familie/kjente eller andre studenter). Sett i et informasjons- og rekrutteringsperspektiv, betyr det
at NTNU i stor grad styrer hva slags informasjon søkere får om NTNU. Samtidig kan mange av søkerne
danne sitt inntrykk av NTNU gjennom personlig omgangskrets, noe NTNU ikke har den samme kontrollen
over. Hvilken informasjon de får, hvilken bakgrunn formidlerne har og hva slags inntrykk som dannes av
NTNU gjennom samtale med andre er det vanskelig å si noe om ut ifra denne undersøkelsen. Det kan være
foreldre eller venner som har studert- eller kjenner andre som har studert på NTNU. Det kan også være
andre som har en mer perifer erfaring med NTNU. Uansett så fremstår disse «sekundærkildene» som
viktige, noe vi kommer tilbake til senere i rapporten.

4.2 Type informasjon
Videre ser vi på hvilken informasjon søkerne var på jakt etter i fire av de overnevnte informasjonskildene:
Studiekatalogen, ntnu.no, Facebooksiden «NTNU Neste stopp» og Instagramprofilen «NTNUstudent» og
kontakt med fakultet/institutt.
De fire informasjonskildene det er valgt å kartlegge videre har søkerne mest sannsynlig oppsøkt på
egenhånd, og er kilder NTNU kan påvirke.
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Tabell 2 Innhold søkt etter i ulike informasjonskilder. Blant søkere til grunnstudier og forkurs.

Hva slags informasjon søkte/så du etter?
Studieprogram/fag
Jobbmuligheter etter endt utdanning
Opptaksspørsmål
Studenttilværelsen
Byen Trondheim/Gjøvik/Ålesund
Timeplaner/pensumlister
Utvekslingsmuligheter til utlandet
Student-/fritidsaktiviteter (NTNUI, UKA, ISFiT, Samfundet, etc.)
Se bilder fra campus/studentarrangement/boliger/forelesninger
Bolig
De første dagene på universitetet
Oppmøteinformasjon (tidspunkt/rom/bygg)
Kontaktinformasjon
Jeg søkte/så ikke etter noe spesifikt
Annet, noter...

Studiekataloge
n (n=820)
93 %
31 %
29 %
23 %
19 %
18 %
18 %
12 %
11 %
9%
7%
6%
5%
3%
1%

Ntnu.no
(n=1784)
96 %
48 %
40 %
32 %
22 %
46 %
31 %
18 %
16 %
27 %
14 %
16 %
13 %
1%
2%

"NTNU Neste
stopp" /
"NTNUstudent" Fakultet/Institu
(n=381)
tt (n=257)
36 %
70 %
10 %
25 %
7%
40 %
60 %
23 %
31 %
11 %
7%
24 %
11 %
14 %
32 %
8%
33 %
4%
18 %
9%
19 %
9%
5%
6%
5%
10 %
13 %
5%
1%
6%

Søkerne ser fremfor alt etter informasjon om studieprogram og fag i studiekatalogen, på ntnu.no og i
kontakt med fakultet/institutt. Facebooksiden «NTNU neste stopp» og Instagramsiden
«NTNUstudent» brukes først og fremst til å få informasjon om studenthverdagen. Ntnu.no er for øvrig
en informasjonskilde til mange ulike formål.
Nær alle har sett etter informasjon om studieprogram og fag i studiekatalogen. En del (20-30 %) har likevel
sett etter ymse annen informasjon, f.eks. jobbmuligheter etter endt utdanning, opptaksspørsmål,
studenttilværelsen, byene, timeplaner og pensumlister og utvekslingsmuligheter.
På samme måte som i studiekatalogen, har nær alle søkere sett etter informasjon om studieprogram og fag
på ntnu.no. Men her leter også relativt mange (40-50 %) søkere etter informasjon om jobbmuligheter etter
endt utdanning, timeplaner og pensumlister og opptaksspørsmål. En del ser også etter informasjon om
studenttilværelsen, utvekslingsmuligheter i utlandet og bolig. En større andel av søkerne er på utkikk etter
denne informasjonen på ntnu.no enn i studiekatalogen.
Søkerne ser etter en annen type informasjon på Facebook-siden «NTNU neste stopp» og instagramprofilen
«NTNUstudent». Selv om en del søker etter informasjon om studieprogram og fag, søker flest etter
informasjon om studenttilværelsen, og tema relatert til dette. Dette inkluderer blant annet student- og
fritidsaktiviteter, bilder fra studenthverdagen og om byene Trondheim/Gjøvik/Ålesund.
De søkerne som har tatt kontakt med et fakultet eller institutt er mest interesserte i informasjon om
studieprogram og fag, men relativt mange har også opptaksspørsmål. Noen søker også informasjon om
jobbmuligheter etter endt utdanning, studenttilværelsen og timeplaner/pensum.
Betydning og mulig oppfølging
Hvilken informasjon søkerne ser etter på disse stedene gir en pekepinn på to ting. For det første sier det noe
om hvilken informasjon søkerne er mest opptatt av. For det andre sier det noe om søkernes forventninger til
hvor de finner svar på sine spørsmål. Disse resultatene kan med fordel ses opp mot hva som faktisk
formidles i studiekatalogen, på ntnu.no og på Facebook- og Instagramsidene. Finnes informasjonen de er
ute etter der hvor de leter? Er det i så fall lett tilgjengelig? Dersom det fra NTNU sitt ståsted er ønskelig at
katalogen eller sidene skal dekke ulik informasjon kan det være en fordel å gjøre søkerne oppmerksomme
på hvor de finner informasjon om tema som ikke dekkes i katalogen eller på sidene.
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4.3 Vurdering og betydning av informasjonen
Søkerne ble også bedt om å vurdere informasjonen de har fått. Resultatene under viser hvor troverdig og
nyttig søkerne opplevde informasjonskildene. Resultatene viser også hvor avgjørende de mener
informasjonen de fikk var for valget av NTNU.
Det kan først nevnes at svært få anser informasjonen de har fått, uavhengig av kilde, som lite troverdig eller
lite nyttig. Ettersom søkerne allerede har gjort et valg – å søke på NTNU – vil de allerede være positivt
innstilt til NTNU, og dermed er det ikke unaturlig at det meste om/fra NTNU oppleves positivt. Med dette som
utgangspunkt ser vi nærmere på de «positive ytterpunktene», for å kunne sammenlikne hva som oppleves
som mest og minst troverdig, nyttig og avgjørende.
Tabell 3 Vurdering av informasjonskilder og deres betydning for valg av NTNU2. Blant søkere til
grunnstudier (og master for vurdering av nytte).

NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Arrangementer i regi av NTNU
Besøk hos NTNU (campusbesøk)
Studiekatalogen 2017/2018
Besøk fra NTNU til skolen min
Representanter for studieprogrammet (fakultet/institutt)
Utdanningsmesse der NTNU var til stede
Familie/venner eller bekjente
Åpen dag
Presseoppslag/nyheter
"NTNU neste stopp" på Facebook / "NTNUstudent" på Instagram
Andre steder i sosiale medier (facebook, twitter, instagram, blogg)
Annonser/reklame
NTNUs Omdømme
Andre studenter
Linjeforeninger
Informasjonsmøter/seminar

Svært
troverdig
78 %
70 %
67 %
64 %
61 %
60 %
56 %
53 %
51 %
44 %
42 %
34 %
32 %

Svært nyttig
63 %
63 %
49 %
41 %
39 %
54 %
35 %
44 %
35 %
21 %
30 %
22 %
15 %

Svært nyttig master
Avgjørende
64 %
66 %
58 %
61 %
56 %
37 %
46 %
37 %
49 %
59 %
25 %
32 %
46 %
68 %
51 %
22 %
27 %
36 %
34 %
32 %
33 %
23 %
17 %
76 %
46 %
41 %
43 %

Informasjonen søkerne har fått gjennom ntnu.no anses som mest troverdig, etterfulgt av
arrangementer i regi av NTNU, campusbesøk, studiekatalogen, skolebesøk og fakultet/institutt.
Informasjonen de fikk gjennom annonser og reklame og andre sosiale medier anses som minst troverdig,
noe mindre enn presseoppslag og nyheter, samt «NTNU neste stopp» og «NTNUstudent».
Informasjonen fra ntnu.no og arrangementer i regi av NTNU anses som mest nyttig, etterfulgt av
informasjon fra fakultet/institutt. Oppfatningen deles av mastersøkerne. I den andre enden finner vi
presseoppslag og nyheter, andre sosiale medier og annonser og reklame – informasjonen søkerne har fått
gjennom disse kildene anses som minst nyttig.
I spørsmålet om hvor avgjørende informasjonen de fikk var for at de valgte å søke på NTNU ser vi
større spredning. Informasjon fra personlig omgangskrets, ntnu.no, arrangementer i regi av NTNU,
fakultet/institutt, campusbesøk og åpen dag var avgjørende for mange søkere (50-70 %). Det er
likevel NTNUs omdømme som oppleves som det mest avgjørende (76 %) for valget med å søke på
NTNU. Skolebesøk, utdanningsmesse, «NTNU neste stopp» og «NTNUstudent», andre sosiale medier og
spesielt presseoppslag/nyheter og annonser/reklame anses som mindre avgjørende.

2

Andel svært troverdig/svært nyttig på spørsmål om hvor troverdig/nyttig informasjonen ble oppfattet, samt andel «ganske avgjørende»
eller «svært avgjørende» for hvor avgjørende informasjonen var for valg av NTNU.
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4.3.1 Mulige tiltak
Vi kan videre vurdere informasjonens «samlede» betydning for søkere til NTNU. Vi gjør dette ved å
sammenlikne informasjonskildenes utstrekning og påvirkning: hvor mange som har blitt eksponert for
informasjonskildene, og hvilken betydning det hadde for valget av NTNU. Da får vi et uttrykk for hvor godt
informasjonskildene fungerer i rekrutteringsøyemed, relativt til hverandre. Ut ifra dette kan vi plassere kildene
i følgende kategorier, som beskriver anbefalt tiltak:


Oppretthold: De informasjonskildene som vurderes som mest avgjørende, og som flest har erfaring
med.



Fremhev: De informasjonskildene som vurderes som mest avgjørende, og som færrest har erfaring
med.



Overvåk: De informasjonskildene som vurderes som minst avgjørende, og som færrest har erfaring
med.



Forbedre: De informasjonskildene som vurderes som minst avgjørende, og som flest har erfaring
med.

Hvor skillet mellom disse kategoriene går, er en skjønnsmessig vurdering. Hensikten er å prioritere
potensielle tiltak3. Hvilke tiltak som faktisk kan gjennomføres bør naturligvis ses opp mot andre ting, som
kostander, kapasitet og muligheter. Man bør også være oppmerksom på at resultatene gir uttrykk for hva
søkerne selv oppgir. Informasjonen kan ha blitt oppfattet og hatt en betydning som de selv ikke tenker på
(underbevisst påvirkning). Til slutt kan det også nevnes at søkere som oppsøker informasjon trolig vil være i
en annen situasjon enn de som får informasjon om NTNU uten å selv oppsøke det. Dersom informasjonen
oppsøkes er det et tegn på interesse, og kan bety at søkerne har tydeligere avklaringsbehov.
Med dette som utgangspunkt, ser vi nærmere på sammenlikningen for søkere til grunnstudier.
Figur 1 Sammenlikning mellom eksponering for informasjon og hvor avgjørende informasjonen oppleves
for valget av NTNU.

3

Vi har derfor satt gjennomsnitt som grenseverdier; gjennomsnittlig andel søkere som har blitt eksponert for kildene, eller
gjennomsnittlig andel søkere som mener informasjonen har vært avgjørende.
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Oppretthold: Ntnu.no, personlig omgangskrets
Ntnu.no og personlig omgangskrets er der flest søkere får informasjon om NTNU. Samtidig anses denne
informasjonen som noe av det mest avgjørende for valg av NTNU.
Dette er også to informasjonskilder som skiller seg fra hverandre. NTNU har gode muligheter for å påvirke
informasjonen søkerne får gjennom ntnu.no, og mindre muligheter for å påvirke informasjonen søkerne får
gjennom personlig omgangskrets. At informasjonen de har fått gjennom personlig omgangskrets anses som
så avgjørende kan ses i sammenheng med at NTNUs omdømme anses som mest avgjørende for at søkerne
valgte NTNU. Det er nærliggende å tenke at dette er to sider av samme sak.
Vi finner også studiekatalogen/brosjyrer i samme tiltakskategori. Sammenliknet med ntnu.no og personlig
omgangskrets har langt færre fått informasjon gjennom studiekatalogen/brosjyrer, samtidig som færre anser
dette som avgjørende for valget av NTNU. Studiekatalogen/brosjyrer ligger omtrent på snittet sammenliknet
med andre informasjonskilder (med tanke på hvor mange som nås og betydningen av det).
Studiekatalogen/brosjyrer befinner seg derfor ikke på noe ytterpunkt – verken positivt eller negativt –
sammenliknet med øvre informasjonskilder.
Med tanke på ntnu.no sin utstrekning og påvirkning er det viktig å opprettholde dagens informasjonstilbud på
hjemmesiden.

Fremhev: Campusbesøk, kontakt med fakultet/institutt, arrangementer i regi av NTNU, åpen dag
Relativt sett mange søkere mener at disse kildene har vært avgjørende for valget av NTNU, selv om relativt
få har erfaring med kildene. Samtidig er dette alle direkte rekrutteringstiltak, noe som gjør det enklere for
NTNU å fremheve tiltakene. Alle disse kildene kan med andre ord tiltrekke flere studenter, dersom de
fremheves og når flere.

Overvåk: Presseoppslag/nyheter, annonser/reklame, andre sosiale medier, «NTNU neste stopp» og
«NTNUstudent»
Disse kildene er relativt sett «mindre viktige». De når færre søkere, og har samtidig mindre betydning for
valget av NTNU. Det er sånn sett mindre å vinne på at flere får informasjon om NTNU gjennom disse
kildene. De kan fortsatt ha en betydning for NTNUs synlighet og være en inngangsport til andre
informasjonskilder. Men dersom vi tar utgangspunkt i søkernes tilbakemeldinger, er de mindre avgjørende
for valget av NTNU sammenliknet med de fleste andre informasjonskilder.

Forbedre: Skolebesøk og utdanningsmesser
Skolebesøk og utdanningsmesser når relativt sett mange, men er noe mindre avgjørende for valget av
NTNU. Dersom NTNU kan bidra til at informasjonen søkerne får gjennom disse kanalene oppleves som mer
avgjørende for valget av NTNU, kan det ha relativt sett stor effekt, ettersom informasjonen allerede når
mange søkere.
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4.4 Tilfredshet med informasjon og ønske om mer informasjon

Figur 2 "Hvor fornøyd er du med informasjonen du har fått om NTNU, alt i alt?"

Alt i alt er søkerne fornøyde med informasjonen de har fått fra NTNU. Mens 3 av 10 er svært
fornøyde, er over 5 av 10 ganske fornøyde.
Svært få er misfornøyde, men 1 av 10 er litt fornøyde. Forkurs-søkerne er noe mindre fornøyde
sammenliknet med søkere til grunnstudier.

Figur 3 «Hva ønsker du å få mer informasjon om på nåværende tidspunkt?» og «hvor ønsker du å finne
informasjon om NTNU?». Blant søkere til grunnstudier og forkurs.

Søkerne oppgir at de først og fremst ønsker mer informasjon om timeplaner og studieprogrammet de
har søkt på (5 av 10). Deretter ønsker en del (4 av 10) informasjon om konkrete jobbmuligheter etter
endt studie, de første dagene på universitetet og pensumlister. Noen (3 av 10) ønsker informasjon
om studenttilværelsen, bolig, utvekslingsmuligheter og student- og fritidsaktiviteter.
Søkerne ønsker denne informasjonen, fremfor alt, gjennom ntnu.no. Noen ønsker også å få informasjon
gjennom e-post, utdanning.no, studiekatalogen, Facebook og ymse andre kanaler.
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Det er interessant å se dette i sammenheng med hvor søkerne initielt oppsøkte samme type informasjon (se
kap. 4.2). Hvor de søkte denne informasjonen sier noe forventninger til hvor ulike typer informasjon blir
formidlet. Gjennom sammenlikningen ser vi grovt sett to informasjonskilder som peker seg ut: ntnu.no og
«NTNU neste stopp» og «NTNUstudent».
De som søker etter informasjon om timeplan og pensumlister, jobbmuligheter etter endt studie, pensumlister,
bolig og utvekslingsmuligheter gjør dette først og fremst på ntnu.no. Ntnu.no er også den kilden flest søkere
har fått informasjon om NTNU gjennom. Gitt at søkerne vil lete etter denne informasjonen i de samme
kanalene i tiden etter søknadsfrist, bør NTNU gjøre informasjonen lett tilgjengelig gjennom sine nettsider.
De som søker etter informasjon om studenttilværelsen og student- og fritidsaktiviteter oppsøker primært
«NTNU neste stopp» og «NTNUstudent». Det er samtidig langt færre søkere som har vært innom disse
sidene, sammenliknet med ntnu.no. Innholdet på Facebook- og Instagramsiden bør altså ha mer fokus på
det daglige i studenthverdagen enn praktiske tema relatert til studieprogrammene, dersom søkernes
«forventninger» skal innfris. Samtidig bør NTNU vurdere å gi liknende informasjon også andre steder,
ettersom relativt få har erfaring med kanalene og relativt få ønsker å få informasjon om NTNU gjennom
Facebook. Alternativt kan NTNU henvise til «riktige» kilder for informasjon. F.eks. kan det henvises til NTNU
sine hjemmesider gjennom Facebook- og Instagramsidene for informasjon om studieprogram, dersom det er
ønskelig at det primært skal informeres om studieprogrammene gjennom hjemmesidene.
I tilfeller hvor søkere ser etter informasjon om studieprogram de har søkt på, oppsøker de både ntnu.no og
studiekatalogen. Når de søker etter informasjon om de første dagene på universitetet oppsøker de både
«NTNU neste stopp» og «NTNUstudent» og ntnu.no.
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5. Valg av NTNU

I dette kapittelet ser vi nærmere på søkernes valg av NTNU, eventuelle andre studiesteder, og de drøftinger
som er gjort rundt valgene.
Vi begynner med hvorfor søkerne valgte nettopp NTNU.

5.1 Hvorfor NTNU?
Tabell 4 Viktigheten for valg av NTNU.

Hva er det viktigste for ditt valg av NTNU som studiested?
Studietilbud ved NTNU
NTNUs omdømme
At jeg får relevant jobb etterpå
Trondheim/Gjøvik/Ålesund som studieby
Kort avstand mellom NTNU og familie/hjemsted
At kjæreste/venner bor, studerer eller skal studere her
At jeg får en godt betalt jobb etter studiene
Studentsosiale aktiviteter som f.eks. NTNUI, UKA, ISFiT
Muligheter for å studere i utlandet
Familiens synspunkter
Den faglige kvaliteten
Har bachelorgrad fra NTNU og ønsker å fortsette videre på masterprogram ved NTNU
Trives godt ved NTNU
Føler tilhørighet til NTNU
Har god kontakt med ansatte/fagmiljø
Fasiliteter på campus
Annet

Grunnst
udier Forkurs
(n=3689) (n=241)
53 %
62 %
37 %
37 %
34 %
42 %
27 %
20 %
22 %
22 %
15 %
12 %
14 %
19 %
15 %
10 %
14 %
8%
2%
1%

5%

2%

Master Master
int.
ekst.
(n=307) (n=1839)
32 %
38 %
32 %
44 %
28 %
26 %
24 %
11 %
23 %
7%
32 %
7%
18 %
12 %
2%
30 %
61 %
39 %
22 %
12 %
5%
5%

9%
20 %
2%
48 %
2%
11 %
8%
4%
10 %
6%

Den viktigste grunnen til at søkere velger NTNU er NTNU sitt studietilbud. Deretter NTNU sitt
omdømme og muligheter for å få relevant jobb. For mastersøkere er også den faglige kvaliteten en av
de viktigste grunnene til å velge NTNU (søkere til grunnstudier/forkurs ble ikke spurt om dette).
Studietilbudet er viktigere for søkere til grunnstudier / forkurs enn søkere til masterprogram.
Mastersøkerne synes også at studietilbudet er viktig, men omtrent like viktig som den faglige kvaliteten og
NTNU sitt omdømme. Eksterne mastersøkere mener den faglige kvaliteten er viktigst, og er noe mindre
opptatt av studietilbudet ved NTNU enn interne mastersøkere.
De forholdene som ikke knytter seg direkte til fag eller NTNU som institusjon spiller også en rolle. Noen er
opptatt av Trondheim/Gjøvik/Ålesund som studieby, avstand til familie/hjemsted, og noen – dog relativt få –
velger NTNU fordi venner eller kjæreste studerer ved NTNU, studentsosiale aktiviteter og muligheten for å
studere i utlandet.
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For noen av de interne mastersøkere spiller også tilknytningen de har fått til NTNU en rolle. Det er få som
uttrykker at tilhørigheten de føler til NTNU er viktigst, men noen som vil fortsette på master på NTNU som
naturlig følge av at de har tatt bachelorgrad- og at de trives på NTNU.

5.2 Når bestemte de seg?

Figur 4 Når søkerne bestemte seg for å velge NTNU. Andel av søkerne som kumulativ prosent.4

Mange av søkerne bestemte seg tidlig for å søke på NTNU. Interne mastersøkere og søkere til
grunnstudier bestemmer seg tidligst, mens eksterne mastersøkere bestemmer seg senest.
Innen ett år før søknadsfrist har halvparten av interne masterstudenter, og nær like mange (4 av 10) søkere
til grunnstudier bestemt seg5., Færre søkere til forkurs (snaut 4 av 10) og spesielt eksterne mastersøkere
(snaut 3 av 10) har bestemt seg så tidlig. Litt over halvparten av søkerne til grunnstudier, forkurs og interne
mastersøkere har bestemt seg innen 7 måneder før frist. Det samme gjelder for litt under halvparten av
eksterne mastersøkere. Innen 4 måneder før søknadsfrist har om lag like mange av søkerne til grunnstudier,
forkurs og interne mastersøkere bestemt seg for å søke på NTNU (drøyt 7 av 10), mens noen færre eksterne
mastersøkere har bestemt seg (snaut 7 av 10). 1 måned før frist har 9 av 10 bestemt seg, uavhengig av
søkergruppe. De resterende bestemmer seg den siste måneden.
Med andre ord er det interne mastersøkere som bestemmer seg tidligst (dog relativt likt sammenliknet med
søkere til grunnstudier). Det kan hende at mange av søkerne har hatt en tanke om å gjennomføre master på
NTNU allerede da de startet på bachelorprogrammet på NTNU. Dette støttes også av resultatene fra forrige

4

Opprinnelig spørsmål var «Når bestemte du deg for å søke om plass ved NTNU?». Svarkategoriene var «Mer enn 3 år før
søknadsfristen» (kun for mastersøkere), «1-3 år før søknadsfristen» (mastersøkere) / «Mer enn ett år før søknadsfristen» (grunnstudier
og forkurs), «7-12 mnd. før søknadsfristen», «4-6 mnd. før søknadsfristen», «1-3 mnd. før søknadsfristen», «I løpet av siste måned før
søknadsfristen» og «Husker ikke/vet ikke». På bakgrunn av disse kategoriene er det laget sammenliknbare kategorier på tvers av
søknadsgrupper som beskriver hvor stor andel av søkerne som har bestemt seg innen den «minste» enheten i hvert svaralternativ.
«Husker ikke/vet ikke» er holdt utenfor.
5

I underkant av 1 av 10 mastersøkere bestemte seg mer enn 3 år før søknadsfrist.
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delkapittel (kap. 5.1), hvor mange interne mastersøkere sier at den viktigste grunnen til at de søkte på NTNU
var at de hadde en bachelorgrad fra NTNU og ville ta master der.
Sammenliknet med interne mastersøkere og søkere til grunnstudier bestemmer flere søkerne til forkurs og
eksterne mastersøkere seg i perioden 12-4 måneder før frist.
NTNU setter inn et «ekstra støt» på forskjellige rekrutteringstiltak i perioden januar – april hvert år (de siste 4
månedene før frist) med søkere til grunnstudier som primær målgruppe. Hvis vi tolker resultatene dithen at
ca. 7 av 10 av de som ender med å søke på NTNU har bestemt seg for å gjøre det innen januar, vil NTNU
kun ha muligheten til å påvirke rundt 3 av 10 gjennom rekrutteringstiltak i denne perioden. Denne tolkningen
er noe streng.
For det første bør vi tolke «beslutningstidspunktet» som en pekepinn. Det kan være vanskelig for søkerne å
vite eksakt når de bestemte seg (det kan ha vært en gradvis beslutningsprosess). For det andre er det ikke
nødvendigvis slik at de som har bestemt seg for å søke på NTNU, ikke kan ombestemme seg. Som vi skal
se senere vurderer 2 av 10 å endre studieprogram/studiested, selv etter søknadsfrist. Med andre ord er det
rimelig å anta at NTNU kan påvirke flere enn 3 av 10 søkere månedene før søknadsfrist.
En friere tolkning av resultatene kan være at mange av søkerne har vært inne på tanken om å søke
på NTNU lang tid i forveien. Dette kan med fordel ses i sammenheng med NTNUs omdømme og omtale av
NTNU gjennom personlig omgangskrets (se kapittel 4.1 og 4.3). Omdømme anses som en av de viktigste
grunnene til å søke på NTNU, og oppgis å være det mest avgjørende for valget av NTNU. NTNU sitt
omdømme er neppe noe som søkerne blir kjent med de siste månedene før søknadsfrist, og kan ha «sådd
frø som senere har spiret»; Søkerne har allerede på et tidlig tidspunkt fått et positivt bilde av NTNU, blant
annet gjennom historier og informasjon fra kjente. Bildet har gjort NTNU til en «aktuell kandidat» i valget av
studiesteder.

5.3 Alternativer til NTNU
Søkere på NTNU kan også ha søkt andre steder, eller være mindre sikre på at NTNU er det riktige valget.
Under ser vi nærmere på hvor mange som vurderer andre studiesteder enn NTNU, hvilke studiesteder det
er, og hvorfor de vurderer andre studiesteder.

5.3.1 Bytte av studiested og/eller studieprogram
Vi begynner med søkere til grunnstudier og forkurs. Søkere til grunnstudier står primært overfor beslutningen
om å omprioritere studieprogram og/eller studiested på sin søknad gjennom samordna opptak6.

6

Noen av disse søkerne kan også ha søkt/komme til å søke til studiesteder som ikke ligger under samordna opptak. Da er det i så fall
ikke snakk om en omprioritering på søknaden, men å takke ja til et tilbud fra et annet studiested.
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Figur 5 «Med utgangspunkt i det studieprogrammet du har søkt på NTNU, vurderer du å bytte
studieprogram / studiested?»

De fleste søkere (7 av 10) vurderte ikke å bytte studieprogram eller studiested etter søknadsfrist.
Noen er usikre (1 av 10), mens resten vurderer å bytte studieprogram og/eller studiested. Svært få vurderer
å bytte studiested (totalt 7 %), og få (12 %) vurderer å bytte studieprogram.
Tabell 5 Hvorfor noen vurderer å endre studiested

Det er flere grunner til at disse søkerne vurderer å bytte studiested, uten at noe peker seg spesielt ut. De
viktigste grunnene er at søkerne vurderer studier som NTNU ikke tilbyr og «andre grunner». For noen
handler det også om bosted. 12 % sier at de har behov for mer informasjon før de bestemmer seg. Dette kan
NTNU påvirke, mens de øvrige grunnene har NTNU mindre mulighet til å påvirke (i hvert fall på kort sikt).
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5.3.2 Andre studiesteder

Tabell 6 Andre studiesteder NTNU-søkerne har søkt på

Hvilke andre studiesteder har du søkt på?
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Tromsø (UiT)
Universitetet i Nordland (UiN)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Innlandet
Folkehøgskoler
Andre høyskoler i Norge
Annet
Andre i Norge
Utenlandske utdanningsinstitusjoner
Har ikke søkt på andre studiesteder

Grunnstudier
(n=3690)
26 %
23 %
8%
6%
13 %
3%
6%
3%
3%
7%
2%
2%
4%
2%
11 %
8%

Forkurs
(n=241)
14 %
8%
7%
9%
12 %
2%
7%
1%
0%
12 %
2%
0%
3%
1%
11 %
15 %

3%
33 %

1%
42 %

Master int.
(n=306)
16 %
5%
6%
5%
4%
1%
3%
2%
4%

Master ekst.
(n=1804)
19 %
12 %
13 %
7%
10 %
2%
5%
2%
2%

4%
11 %
67 %

8%
22 %
40 %

Mange av søkerne til NTNU har også søkt på andre studiesteder. Dette gjelder:






7 av 10 søkere til grunnstudier
6 av 10 søkere til forkurs
4 av 10 interne mastersøkere
6 av 10 eksterne mastersøkere

De fleste av de som har søkt på andre studiesteder har søkt på andre universiteter. Samtidig har en del
(drøyt 3 av 10) søkere til grunnstudier og forkurs søkt på høgskoler i Norge. Få mastersøkere har gjort
det samme, av naturlige grunner.
Blant de som har søkt på andre universiteter har flest søkt seg til UiO. For søkere til grunnstudier har
nær like mange søkt seg til UiB. Blant de andre søkergruppene er det en jevnere fordeling på hvilke
universitet de har søkt på utover UiO. Likevel er det relativt sett få som har søkt seg til UiN.
Få søkere til grunnstudier eller forkurs har søkt på utenlandske utdanningsinstitusjoner, mens dette er
noe vanligere blant interne mastersøkere (1 av 10) og eksterne mastersøkere (2 av 10).
At så få interne mastersøkere har søkt seg på andre studiesteder kan ses i sammenheng med hvor tidlig
de bestemte seg for å søke på NTNU (kap. 5.2.), og at det viktigste for at de søkte på NTNU er at de
hadde en bachelorgrad fra NTNU og ønsket å ta master ved NTNU (kap. 5.1).
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Bachelorkandidatene
I denne sammenheng er det også interessant å trekke frem hvorfor noen ikke valgte å gå videre med
studier på NTNU. Denne målgruppen kaller vi bachelorkandidater; de studentene som har avlagt
bachelorgrad fra NTNU og er kvalifisert til master, men som ikke har søkt på master på NTNU.
Figur 6 «Hvorfor har du ikke søkt opptak til masterprogram?». Bachelorkandidater (n=48)

Svært få av disse har søkt på master andre steder, kun 5 %7.
Hovedgrunnen til at bachelorkandidatene ikke har valgt å søke master er at de skal ut i arbeid.
Dette gjelder halvparten av bachelorkandidatene. 3 av 10 vil fortsette å studere, men ikke på
masternivå.

7

Dette utgjør kun to bachelorkandidater i undersøkelsen. De ble stilt oppfølgende spørsmål om hvorfor de valgte å søke andre
studiesteder, men ikke NTNU, og begge nevnte at det var grunnet manglende relevant masterprogram på NTNU.

22

6. Fra søknadsfrist til studiestart

I dette kapittelet ser vi nærmere på hva søkerne gjorde i perioden fra de søkte opptak 15. april og frem til
semesterregistrering (15. september). Resultatene er fra et utvalg av de samme søkerne som svarte på
første del av undersøkelsen. I noen tilfeller vil vi sammenlikne atferd og vurderinger søkerne gjorde ved
søknadsfrist med atferd og vurderinger i perioden mellom søknadsfrist og (eventuell) oppstart av studier ved
NTNU.
Det er mulig at en større andel av de som har fått studieplass har valgt å svare på unersøkelsen,
sammenliknet med de som ikke har fått studieplass. Det kan tenkes at det oppleves mindre aktuelt å svare
på en undersøkelse om NTNU for søkere som har fått avslag på sin søknad til NTNU eller tilslag på et annet
studiested, og dermed ikke kommer til å ha noe med NTNU å gjøre i nær fremtid. Om (eller i hvor stor grad)
dette er tilfellet er vanskelig å vite. Derfor bør noen av resultatene tolkes med varsomhet. Dette er av størst
betydning der hvor vi forsøker å tallfeste resultater relatert til aksept av studieplass og oppmøte til
studiestart, men av mindre betydning for resultater knyttet til hva søkerne har tenkt, og hvorfor de har valgt
som de har gjort.

6.1 Endringer i søknad og tilbud om studieplass
Søkerne til grunnstudier ble spurt om de gjorde endringer i søknaden sin. Resultatene for dette vises i
tabellen under, samt en sammenlikning med hva de tenkte om å endre søknaden sin rett etter søknadsfrist 8.

Tabell 7 Endringer i opprinnelig søknad, og sammenlikning med initielle tanker om endringer. Søkere til
grunnstudier.

Gjennomført

Vurdering rett etter søknadsfrist:
Vurderte å
Vurderte å
bytte både
bytte
studiested og
fag/studieprog fag/studieprog Vurdert ikke å
ram (n=138)
ram (n=31)
bytte (n=582) Vet ikke (n=90)

Grunnstudier
(n=864)

Vurderte å
bytte
studiested
(n=22)

Byttet fag/st.prog.

19 %

0%

42 %

27 %

14 %

18 %

Byttet studiested

2%

5%

0%

0%

2%

2%

Byttet fag/st.prog. og st.sted

5%

12 %

2%

18 %

4%

8%

Nei

74 %

83 %

56 %

55 %

80 %

72 %

8

I første del av undersøkelsen spurt om de vurderte å bytte studieprogram/studiested med utgangspunkt i søknaden til NTNU (som var
førsteprioritet). I andre del av undersøkelsen var spørsmålet stilt noe mer generelt: «I perioden etter søknadsfrist 15. april, gjorde du
omprioriteringer i søknaden?». Strengt tatt kan dette også innebære endringer i søknaden utover det som var førsteprioritet, og dermed
gi rom for en mindre nøyaktig sammenlikning av svarene. Trolig oppfattes det likevel som endringer i førsteprioritet, blant annet fordi
undersøkelsens avsender er NTNU.
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Snaut 3 av 10 søkere endret førsteprioritet på sin opprinnelige søknad 9. Dette er om lag like stor
andel av søkerne som vurderte å endre søknaden sin rett etter søknadsfrist. De aller fleste av de som
gjorde endringer i sin søknad, byttet studieprogram og ikke studiested.
Samtidig er det ikke bare de som vurderte å bytte rett etter søknadsfrist, som endte opp med å bytte.
Blant de som vurderte å gjøre endringer på sin søknad, har over halvparten latt søknaden være uendret. 2
av 10 av de som i utgangspunktet ikke vurderte å gjøre omprioriteringer, har likevel endret søknaden sin. Det
samme gjelder 3 av 10 av søkerne som i utgangspunktet var usikre.
Etter søknadsfrist kunne søkere vurdere å gjøre endringer i sin søknad. De kunne bytte:
1. (Kun) studieprogram
2. (Kun) studiested, eller
3. Studieprogram og studiested
Ser vi nærmere på disse søkerne («de usikre») finner vi interessante resultater:
1. Blant de som vurderte å kun bytte studieprogram endte 4 av 10 opp med å gjøre det. Resten (nær 6
av 10) lot søknaden være uendret.
2. Blant de som vurderte å kun bytte studiested endte svært få opp med å gjøre det. 5 % byttet
studiested, og 1 av 10 byttet studieprogram og studieprogram. Resten (8 av 10) lot søknaden være
uendret. NB: Få respondenter.
3. Blant de som vurderte å bytte studieprogram og studiested endte 2 av 10 opp med å gjøre det.
Samtidig byttet 3 av 10 (kun) studieprogram. Resten (nær 6 av 10) lot søknaden være uendret. NB:
Få respondenter.
Oppsummert tyder resultatene på at valget for en del søkere ikke er tatt ved søknadsfrist. En nevneverdig
andel av både søkere som var relativt sikre på deres beslutning i april har ombestemt seg. Det samme
gjelder de som var mindre sikre på sin initielle søknad. Sett fra et rekrutteringsperspektiv er det dermed også
rom for å informere og påvirke en del søkere i perioden etter søknadsfrist.

9

Det er en fare for at en større andel av de søkerne som endte opp med å få studieplass har svart på siste del av undersøkelsen. Blant
noen av de som ikke fikk studieplass finner vi søkerne som endte med å omprioritere sin søknad til en annen studieplass. Derfor kan
det tenkes at utvalget fra siste del av undersøkelsen er «skjevt» og ikke sammenliknbart med resultatene fra første del. Dette
modereres ved å sammenlikne svar fra første- og siste del av undersøkelsen på spørsmålet om de vurderte å gjøre omprioriteringer på
søknaden sin. Her finner vi en svært lik fordeling (69 % fra de som svarte på del 2 vurderte ikke å gjøre omprioriteringer, mot 71 % fra
del 1).
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Figur 7 «Hvorfor byttet (omprioriterte) du til et annet studiested?» n=61.

Blant de få søkerne som omprioriterte til et annet studiested, gjorde de fleste dette fordi de ville bo
nærmere familie/hjemsted, fordi de valgte et studieprogram som NTNU ikke tilbyr, eller «andre
grunner».
Figur 8 «Hva svarte du på tilbud om studieplass?»

Selv om de absolutte tallene bør tolkes med varsomhet, ser det ut til at få (1 av 10) søkere til grunnstudier og
forkurs takket nei eller ikke svarte på tilbudet de fikk om studieplass. Langt flere av søkerne til master gjorde
det samme (nær 3 av 10). For alle søkergrupper var det svært få som ikke svarte.
At det er færre mastersøkere som takket ja, kan ses på som en naturlig følge av rammene for søknader til
høyere utdanning. Mastersøkere har større sannsynlighet for få tilbud om studieplass fra flere studiesteder
samtidig, sammenliknet med søkere til forkurs og spesielt søkere til grunnstudier.
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Tabell 8 Hvorfor søkere ikke svarte eller takket nei til tilbudt studieplass

Hvorfor takket du nei / svarte du aldri?
Skal gå på folkehøyskole
Ønsker å ta et friår
Planlegger å jobbe istedet for å studere
Har tilbud om annen studieplass ved NTNU
Ønsker å studere et annet sted enn NTNU
Skal i militæret
Ønsker å studere fag NTNU ikke tilbyr
Ønsker ikke lenger å studere
Mangelfull informasjon om studiet / om NTNU
Skal studere i utlandet
Kjæreste / venner bor eller studerer et annet sted
Ønsker å bo et annet sted enn Trondheim/Gjøvik/Ålesund
Virker for krevende å studere ved NTNU
Glemte å svare
Annet, noter...

Grunnstudier
(n=76)
19 %
17 %
16 %
14 %
12 %
10 %
10 %
6%
5%
4%
3%
3%
1%
3%
24 %

Master int.
(n=26)
0%
8%
8%
12 %
50 %
0%
12 %
4%
4%
19 %
8%
12 %
0%
0%
27 %

Master ekst.
(n=31)
0%
3%
10 %
16 %
52 %
0%
6%
0%
0%
10 %
3%
10 %
3%
0%
26 %

Forkurs (n=9)
0%
0%
11 %
22 %
22 %
0%
22 %
0%
0%
0%
22 %
0%
0%
0%
11 %

Søkerne har flere grunner til at de ikke takket ja til tilbudt studieplass. Mens halvparten av
mastersøkerne ikke takket ja fordi de ønsker å studere et annet sted enn NTNU, gjelder dette langt
færre av søkere til grunnstudier og forkurs (1 av 10). Sistnevnte søkere har varierende grunner til å
ikke takke ja, der de fleste handler om at de ikke ønsker å studere.

6.2 Informasjon om studiestart
Søkere som ikke var bestemt på å starte på studieprogrammet de hadde som førsteprioritet på sin søknad,
kan ha oppsøkt/fått mer informasjon om NTNU i den forbindelse. Dette skjer i så fall i perioden 15. april - 26.
juli (mellom søknadsfrist og svarfrist). Det samme gjelder mastersøkere i omtrent samme periode. Dette vil i
så fall trolig likne informasjonen de søkte rett etter søknadsfrist, og den informasjonen de ønsket å få mer av
i perioden etter søknadsfrist (se kapittel 4.4).
Videre i dette kapittelet ønsker vi å se nærmere på informasjonen de søkerne som takket ja til studieplass på
NTNU har fått i forbindelse med studiestart. Dette er med andre ord kommende studenter (heretter:
studenter10) som sannsynligvis er ute etter mer praktisk informasjon rundt studiestart. Dette vises i tabellen
under.

Teknisk sett er de ikke registrerte studenter før de er semesterregistrert – dvs. at de har meldt seg opp til fag og betalt semesteravgift.
Men det er svært få som ikke møtte opp til studiestart i utvalget (4 %), og sannsynligvis få av de som møtte opp som endte opp med å
ikke bli semesterregistrerte.
10
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Tabell 9 Hvor kommende studenter har fått informasjon i forbindelse med studiestart. Blant studenter
(søkere som har takket ja til studieplass på NTNU).

Hvor har du fått informasjon i forbindelse med studiestart?
ntnu.no
E-post
Linjeforeninger
Informasjonsbrev i posten
Andre NTNU-sider på Facebook
Facebook/instagramsiden "NTNU neste stopp"
Studieveileder
Tok kontakt med representanter for studieprogrammet (Institutt, fakultet etc.)
Studentmagasinet "NTNU sett spor"
Blogger
Twitter
Andre, noter...
Ingen av disse

Grunnstudier
(n=599)
79 %
54 %
32 %
21 %
15 %
13 %
13 %
10 %
8%
1%
0%
4%
1%

Master int.
(n=60)
67 %
73 %
15 %
3%
5%
3%
18 %
17 %
0%
0%
0%
3%
2%

Master ekst.
(n=66)
Forkurs (n=46)
67 %
74 %
59 %
43 %
21 %
4%
3%
17 %
14 %
13 %
2%
9%
21 %
13 %
23 %
15 %
2%
9%
0%
0%
0%
2%
6%
13 %
0%
2%

De fleste har fått informasjon gjennom ntnu.no (70-80 %). De fleste har også fått informasjon på epost. Dette er de klart største kildene til informasjon i forbindelse med studiestart.
Studenter på grunnstudier og til dels forkurs har fått informasjon fra flere ulike kilder, selv om det primært har
vært gjennom ntnu.no og e-post.
Blant studenter på grunnstudier har en del (3 av 10) fått informasjon gjennom linjeforeninger, mens dette er
noe mindre vanlig for øvrige studenter. Noen (2 av 10) har fått informasjonsbrev i posten, mens svært få
masterstudenter har fått det samme.
Blant «interne» masterstudenter har mange (7 av 10) fått informasjon gjennom e-post. Dette er noe mindre
vanlig blant de andre studentgruppene.
Resultatene antyder også at noen flere av masterstudentene har fått informasjon gjennom studieveileder,
institutt eller fakultet, sammenliknet med studenter på grunnstudier og forkurs. Forskjellene er dog små.
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Tabell 10 Innhold søkt etter i ulike informasjonskilder om studiestart. Blant studenter tilhørende
grunnstudier.

Hva slags info søkte du/så du etter/spurte du om…
Studieprogram/fag
Oppmøteinformasjon (tidspunkt/rom/bygg)
Timeplaner/pensumlister
De første dagene på universitetet
Jobbmuligheter etter endt utdanning
Utvekslingsmuligheter til utlandet
Studenttilværelsen
Student-/fritidsaktiviteter (NTNUI, UKA, ISFiT, Samfundet, etc.)
Opptaksspørsmål
Kontaktinformasjon
Bolig
Byen Trondheim/Gjøvik/Ålesund
Se bilder fra campus/studentarrangement/boliger/forelesninger
Annet, noter...
Jeg søkte/så ikke etter noe spesifikt

"NTNU Neste
stopp" /
"NTNUstudent" Fakultet/institut
ntnu.no (n=475)
(n=82)
t (n=118)
92 %
25 %
72 %
80 %
24 %
30 %
79 %
4%
45 %
73 %
46 %
22 %
42 %
7%
13 %
28 %
7%
6%
24 %
55 %
13 %
24 %
40 %
5%
22 %
6%
15 %
21 %
4%
20 %
15 %
7%
4%
12 %
35 %
6%
10 %
32 %
2%
0%
1%
6%
0%
7%
4%

Studenter på grunnstudier som har gått inn på ntnu.no har primært sett etter informasjon om
studieprogram/fag, oppmøteinformasjon, timeplaner og pensumlister og de første dagene på
universitetet. Det er også en del som har sett etter jobbmuligheter etter endt utdanning. Noen (drøyt 2 av
10) har sett etter informasjon om utvekslingsmuligheter til utlandet, opptaksspørsmål, kontaktinformasjon,
studenttilværelsen og student-/fritidsaktiviteter.
Hva masterstudentene har søkt etter er ikke inkludert i tabellen grunnet få respondenter. Likevel antyder
resultatene at masterstudentene som kommer fra andre utdanningsinstitusjoner og studenter ved forkurs er
ute etter mye av den samme informasjonen som studenter på grunnstudier. Masterstudenter som har avlagt
bachelorgrad på NTNU derimot, søker i mindre grad informasjon utover studieprogram/fag,
oppmøteinformasjon, timeplaner/pensumlister og de første dagene på universitetet.
I perioden etter søknadsfrist bør ntnu.no gjøre informasjon lett tilgjengelig for både de som fortsatt
vurderer å studere på NTNU og de som har bestemt seg for å starte på NTNU. Etter svarfrist vil den
mest etterspurte informasjonen på ntnu.no omhandle praktisk informasjon, men også informasjon
om jobbmuligheter etter endt utdanning.
Det er i utgangspunktet færre som har tatt kontakt med institutt/fakultet, men mye av informasjonen
studentene etterspør i den forbindelse er den samme som på ntnu.no. Likevel etterspør de i større
grad informasjon om studieprogram/fag og timeplaner/pensum, og i mindre grad informasjon om
oppmøte og de første dagene på universitetet, samt jobbmuligheter etter endt utdanning.
NTNU sine Facebook- og Instagramsider («NTNU neste stopp» eller «NTNUstudent») oppsøkes i
mindre grad for praktisk informasjon, og i større grad i forbindelse med informasjon om
studenttilværelsen (deriblant også student-/fritidsaktiviteter, bilder, studentbyene) og de første
dagene på universitetet.
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Figur 9 Sammenlikning mellom nytte og eksponering for informasjon i forbindelse med studiestart 11.
Samlet for alle søkere som har takket ja til studieplass.

Informasjonen studentene fikk i forbindelse med studiestart gjennom ntnu.no, e-post, linjeforeninger,
studieveileder og institutt/fakultet opplevdes som mest nyttig. Informasjonen de fikk gjennom «NTNU
neste stopp» og «NTNUstudent», andre NTNU-sider på facebook, informasjonsbrev i posten og
studentmagasinet «NTNU sett spor» oppleves som relativt sett mindre nyttig.
Ikke alle kanaler har som (hoved)hensikt å formidle informasjon om studiestart. For eksempel sendes
studentmagasinet «NTNU sett spor» ut til alle som har NTNU som førsteprioritet i midten av juni, før
omprioriteringsfristen, dvs. før søkerne har fått tilbud om studieplass. Her er det bevisst unnlatt å ha fokus på
praktisk informasjon om studiestart, da dette kan være forvirrende / tolkes som aksept på søknad. Derfor
ønsker ikke denne analysen å peke ut hvilke informasjonskilder som bør prioriteres i formidling av
informasjon i forbindelse med studiestart.
Derimot kan vi peke på ntnu.no og e-post til studentene som en suksess i formidling av informasjon i
forbindelse med studiestart. Det er her flest studenter har fått informasjon, samtidig som de anser
informasjonen de har fått som mest nyttig.
I kapittel 4.4 så vi hva søkerne ønsket mer informasjon om etter søknadsfrist. Vi så også hvor de ønsket å få
denne informasjonen. Hvis vi sammenlikner dette, ser det ut til NTNU «treffer» relativt bra:

11



Søkerne ønsket først og fremst informasjon om timeplan og pensumlister, studieprogrammene de
søkte opptak til, jobbmuligheter og de første dagene på universitetet. Det er den samme
informasjonen som de har søkt etter (på ntnu.no).



Søkerne ønsket først og fremst å få informasjon gjennom ntnu.no, men en del ønsket også å få
informasjon gjennom e-post. Det er også her de fleste har fått/søkt etter informasjon.



Undersøkelsen kartlegger ikke hva studentene har blitt informert om gjennom e-post og hvorvidt de
fant ønsket svar/informasjon på ntnu.no. Likevel oppgir mange at informasjonen de fikk på e-post og
ntnu.no var nyttig. Nesten ingen oppgir at det er unyttig (1 %), mens 10-11 % oppgir at det var «litt
nyttig», resten «ganske nyttig» eller «svært nyttig».

Blogger og Twitter holdt utenfor pga få respondenter.
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6.3 Tilfredshet med informasjon etter søknad og om studiestart

Figur 10 Tilfredshet med informasjon fra NTNU etter søknad (t.v.) og om studiestart (t.h.)

De fleste studenten er fornøyde med informasjonen de fikk om NTNU etter søknad, og om
studiestart. Det er likevel en del som er mindre fornøyde, spesielt blant masterstudenter og studenter
ved forkurs. Studentene er mindre fornøyde med informasjonen om studiestart enn informasjonen
om NTNU etter at de søkte.
Selv om det ikke var mange som svarte at de var misfornøyde fikk disse studentene spørsmål om hvorfor de
var misfornøyde (åpne svar på begge spørsmål)12. Her kommer det frem flere spesifikke ting, men det meste
handler om manglende informasjon. De åpne tilbakemeldingene tyder også på at misnøyen på begge
spørsmål i stor grad handler om informasjon relatert til studiestart, og at de ikke har «fått» informasjon.
Eksempelvis skriver en respondent:
«Det har vært svært lite praktisk informasjon, lite struktur på den lille informasjonen som har kommet
fram, og alt har vært veldig flyktig. I tillegg har jeg selv måtte gå aktivt inn for å innhente den
informasjonen jeg trenger.»
Denne tilbakemeldingen illustrerer problemer som er gjentakende i de åpne svarene. Flere nevner at de ikke
har fått nødvendig informasjon, eller blitt informert. Flere føler seg overlatt til seg selv for å finne svar på
spørsmål.
Tidligere i rapporten så vi at søkerne hovedsakelig etterspør og leter etter informasjon om praktiske ting
rundt studiestart og fag etter søknadsfrist. Samtidig ønsker de fleste å få informasjonen gjennom ntnu.no.
Basert på tilbakemeldingene er det dermed interessant å spørre seg hvorvidt det er enkelt (nok) for
studentene å finne informasjon på egenhånd, spesielt gjennom ntnu.no. NTNU bør også vurdere mer direkte
kommunikasjon: å informere studentene direkte om ønsket informasjon, evt. å informere studentene om hvor
de finner ønsket informasjon.

12

Alle tilbakemeldinger er oversendt til NTNU.
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7. Målgrupper utover søkergrupper

Dette kapittelet vil se nærmere på noen øvrige målgrupper NTNU har interesse av. Med utgangspunkt i
søkere til grunnstudier ser vi nærmere på studiesteder (NTNU Trondheim, NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund)
og utdanningsområder (13 utdanningsområder som dekker hele studieprogramporteføljen til NTNU).

Målgruppene blir presentert faktabokser med nøkkeltall. Nøkkeltallene beskrives under:

maksimal utvalgsstørrelse på utvalgte spørsmål
Om søkerne
Snittalder:
Innflyttere:

Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

Søknad og info
Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:
Hørt om NTNU:

Gjennomsnittlig alder pr 15.4.17.
Andel som hadde opprinnelig bostedsfylke (da de var 17 år
gammel) som ligger utenfor studiestedets fylke (Sør- eller
Nord-Trøndelag for NTNU Trondheim, Møre- og Romsdal for
NTNU Ålesund, og Oppland for NTNU Gjøvik).
Andel som sier de er «svært motiverte» til å studere på
NTNU.
Andel som sier at «Jeg har som målsetning å få
toppkarakterer og bli blant de aller beste innen mitt fagfelt».

Andel som har søkt på andre studiesteder, i tillegg til NTNU.
Andel som vurderer å bytte studieprogram og/eller
studiested, rett etter søknadsfrist.
Andel som oppgir å ha bestemt seg for å søke på NTNU «Mer
enn ett år før søknadsfristen» eller «7-12 mnd. før
søknadsfristen».
De 3 hyppigst nevnte grunnene for å velge NTNU som
studiested.
De 3 hyppigst nevnte informasjonskildene hvor de har hørt
om NTNU.

31

7.1 Studiebyer

NTNU Trondheim
n=2998
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Yrkeserfaring:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

22
74 %
26 %
65 %
41 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

67 %
21 %
61 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. NTNUs omdømme
3. At jeg får relevant jobb etterpå
1. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
2. Familie/venner eller bekjente
3. Utdanningsmesse
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NTNU Ålesund
n=198
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Yrkeserfaring:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

24
47 %
50 %
70 %
45 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

70 %
13 %
51 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. At jeg får relevant jobb etterpå
3. Kort avstand mellom NTNU og familie/hjemsted
1. Familie/venner eller bekjente
2. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
3. Utdanningsmesse

NTNU Gjøvik
n=458
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Yrkeserfaring:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

28
80 %
55 %
64 %
33 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

66 %
8%
48 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. At jeg får relevant jobb etterpå
3. Kort avstand mellom NTNU og familie/hjemsted
1. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
2. Familie/venner eller bekjente
3. Utdanningsmesse
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7.2 Utdanningsområder

Estetiske fag, kunst- og musikkfag
n=31
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

21
80 %
61 %
35 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

61 %
19 %
47 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. At kjæreste/venner bor, studerer eller skal studere her
3. NTNUs omdømme
1. Familie/venner eller bekjente
2. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
3. Utdanningsmesse

Historie, religion, kultur- og idéfag
n=83
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

24
71 %
53 %
29 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

55 %
18 %
42 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. NTNUs omdømme
3. Trondheim/Gjøvik/Ålesund som studieby
1. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
2. Familie/venner eller bekjente
3. Utdanningsmesse

34

Idrettsfag
n=35
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

23
57 %
54 %
23 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

49 %
17 %
36 %
Studietilbud ved NTNU
At jeg får relevant jobb etterpå
NTNUs omdømme
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Familie/venner eller bekjente
Utdanningsmesse

Informasjonsteknologi og informatikk
n=161
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

25
77 %
65 %
32 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

61 %
13 %
59 %
Studietilbud ved NTNU
At jeg får relevant jobb etterpå
NTNUs omdømme
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Familie/venner eller bekjente
Utdanningsmesse
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Lærer- og lektorutdanning
n=254
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

22
75 %
67 %
40 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

67 %
17 %
53 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. Trondheim/Gjøvik/Ålesund som studieby
3. NTNUs omdømme
1. Familie/venner eller bekjente
2. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
3. Utdanningsmesse

Matematikk og naturfag
n=172
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

21
83 %
64 %
37 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

74 %
28 %
63 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. NTNUs omdømme
3. Trondheim/Gjøvik/Ålesund som studieby
1. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
2. Familie/venner eller bekjente
3. Utdanningsmesse
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Mediefag og kommunikasjon
n=75
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

22
77 %
48 %
29 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

76 %
15 %
34 %
Studietilbud ved NTNU
At jeg får relevant jobb etterpå
NTNUs omdømme
Familie/venner eller bekjente
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Utdanningsmesse

Medisin, helse- og sosialfag
n=833
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

23
65 %
72 %
41 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

77 %
12 %
64 %
Studietilbud ved NTNU
At jeg får relevant jobb etterpå
NTNUs omdømme
Familie/venner eller bekjente
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Utdanningsmesse

37

Pedagogiske fag
n=43
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

24
51 %
40 %
14 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

51 %
19 %
43 %
1. Studietilbud ved NTNU
2.

Kort avstand mellom NTNU og familie/hjemsted

3.
1.
2.
3.

Trondheim/Gjøvik/Ålesund som studieby

NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Familie/venner eller bekjente
Annonser/reklame

Samfunnsfag og psykologi
n=328
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

23
66 %
57 %
37 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

68 %
20 %
50 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. NTNUs omdømme
3. Trondheim/Gjøvik/Ålesund som studieby
1. NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
2. Familie/venner eller bekjente
3. Utdanningsmesse
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Språk og litteratur
n=125
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

24
65 %
54 %
26 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

59 %
17 %
36 %
1. Studietilbud ved NTNU
2. Kort avstand mellom NTNU og familie/hjemsted

Hørt om NTNU:

3.
1.
2.
3.

At jeg får relevant jobb etterpå
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Familie/venner eller bekjente
Utdanningsmesse

Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt
n=1284
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

22
85 %
70 %
46 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

61 %
25 %
69 %
Studietilbud ved NTNU
NTNUs omdømme
At jeg får relevant jobb etterpå
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Familie/venner eller bekjente
Utdanningsmesse
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Økonomi, ledelse og administrasjon
n=265
Om søkerne

Snittalder:
Innflyttere:
Svært motiverte:
Svært høye ambisjoner:

25
67 %
58 %
41 %

Søknad og info

Søkt andre steder:
Vurderer å endre søknad:
Bestemte seg innen 7 måneder:
Viktigste for valg av NTNU:

Hørt om NTNU:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

71 %
16 %
40 %
Studietilbud ved NTNU
NTNUs omdømme
At jeg får relevant jobb etterpå
NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)
Familie/venner eller bekjente
Utdanningsmesse
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8. Vedlegg

Tabell 11 Når søkere til grunnstudier bestemte seg for å søke på NTNU. Fordelt på utdanningsområder.
Kumulativ prosent.13

Innen 1 Innen 7 Innen 4 Innen 1
år før måneder måneder måned
frist
før frist før frist før frist
Når bestemte du deg for å søke om plass ved NTNU?
Estetiske fag, kunst- og musikkfag (n=30)
37 %
47 %
57 %
73 %
Historie, religion, kultur- og idéfag (n=78)
24 %
42 %
58 %
82 %
Idrettsfag (n=33)
21 %
36 %
61 %
88 %
Informasjonsteknologi og informatikk (n=158)
38 %
59 %
75 %
89 %
Lærer- og lektorutdanning (n=251)
33 %
53 %
73 %
90 %
Matematikk og naturfag (n=166)
49 %
63 %
75 %
92 %
Mediefag og kommunikasjon (n=74)
19 %
34 %
61 %
88 %
Medisin, helse- og sosialfag (n=818)
47 %
64 %
79 %
92 %
Pedagogiske fag (n=42)
29 %
43 %
55 %
83 %
Samfunnsfag og psykologi (n=323)
37 %
50 %
68 %
86 %
Språk og litteratur (n=121)
20 %
36 %
60 %
84 %
Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt (n=1493) 55 %
69 %
81 %
93 %
22 %
40 %
85 %
Økonomi, ledelse og administrasjon (n=260)
61 %

13

«Vet ikke/Husker ikke» er holdt utenfor.

41

58 %
47 %
43 %
55 %
48 %
58 %
56 %
45 %
44 %
51 %
48 %
64 %
43 %

23 %
23 %
14 %
14 %
21 %
13 %
20 %
17 %
23 %
20 %
20 %
9%
12 %

19 %
25 %
26 %
16 %
41 %
33 %
19 %
28 %
26 %
29 %
21 %
27 %
18 %

19 %
31 %
26 %
30 %
37 %
46 %
25 %
32 %
19 %
32 %
20 %
51 %
32 %

16 %
16 %
34 %
40 %
32 %
23 %
29 %
38 %
16 %
27 %
23 %
41 %
32 %

13 %
23 %
26 %
17 %
26 %
12 %
23 %
32 %
37 %
25 %
29 %
10 %
26 %

10 %
13 %
11 %
9%
18 %
17 %
13 %
15 %
7%
13 %
10 %
18 %
8%

6%
12 %
14 %
7%
11 %
13 %
23 %
12 %
5%
15 %
22 %
17 %
12 %

0%
2%
6%
0%
3%
1%
3%
2%
0%
2%
2%
3%
2%

0%
2%
9%
16 %
8%
9%
11 %
10 %
9%
8%
10 %
23 %
16 %

Annet

At jeg får en godt betalt jobb
etter studiene

Familiens synspunkter

At jeg får relevant jobb
etterpå
Kort avstand mellom NTNU og
familie/hjemsted
Studentsosiale aktiviteter som
f.eks. NTNUI, UKA, ISFiT
Muligheter for å studere i
utlandet

NTNUs omdømme

At kjæreste/venner bor,
studerer eller skal studere her
Trondheim/Gjøvik/Ålesund
som studieby

Hva er det viktigste for ditt valg av NTNU som
studiested?
Estetiske fag, kunst- og musikkfag (n=31)
Historie, religion, kultur- og idéfag (n=83)
Idrettsfag (n=35)
Informasjonsteknologi og informatikk (n=161)
Lærer- og lektorutdanning (n=254)
Matematikk og naturfag (n=172)
Mediefag og kommunikasjon (n=75)
Medisin, helse- og sosialfag (n=833)
Pedagogiske fag (n=43)
Samfunnsfag og psykologi (n=328)
Språk og litteratur (n=125)
Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt (n=1284)
Økonomi, ledelse og administrasjon (n=265)

Studietilbud ved NTNU

Tabell 12 Viktigste for valget av NTNU. Fordelt på utdanningsområder.

6%
8%
11 %
7%
3%
6%
11 %
3%
2%
5%
6%
4%
6%

6%
16 %
14 %
17 %
8%
6%
13 %
10 %
19 %
9%
14 %
10 %
13 %

3%
1%
6%
2%
3%
8%
5%
5%
2%
5%
4%
5%
3%

3%
2%
14 %
3%
4%
18 %
1%
7%
5%
5%
2%
17 %
4%

0%
8%
20 %
8%
11 %
20 %
9%
10 %
9%
11 %
8%
20 %
11 %

0%
10 %
20 %
6%
13 %
22 %
7%
12 %
5%
13 %
6%
22 %
8%

Tatt kontakt med representanter for
studieprogrammet (fakultet/institutt)

6%
5%
9%
14 %
9%
13 %
15 %
12 %
16 %
15 %
14 %
11 %
10 %

Har vært på besøk hos NTNU
(campusbesøk)
"NTNU neste stopp" på Facebook /
"NTNUstudent" på Instagram

6%
2%
6%
7%
4%
5%
7%
5%
5%
5%
5%
6%
7%

Arrangementer i regi av NTNU

10 %
13 %
23 %
16 %
17 %
16 %
21 %
14 %
23 %
19 %
12 %
18 %
16 %

Åpen dag

Andre steder i sosiale medier
(facebook, twitter, instagram, blogg)

26 %
20 %
29 %
22 %
27 %
39 %
23 %
26 %
12 %
28 %
24 %
42 %
19 %

Annet

Presseoppslag/nyheter

29 %
19 %
23 %
23 %
27 %
40 %
24 %
25 %
9%
28 %
20 %
37 %
22 %

Annonser/reklame

39 %
30 %
31 %
25 %
32 %
53 %
40 %
37 %
21 %
39 %
31 %
45 %
34 %

Besøk fra NTNU til skolen min

52 %
51 %
54 %
64 %
58 %
70 %
57 %
54 %
60 %
64 %
54 %
68 %
58 %

Studiekatalogen 2017/2018

Utdanningsmesse der NTNU var til
stede

Hvor har du hørt om/fått informasjon om NTNU?
Estetiske fag, kunst- og musikkfag (n=31)
71 %
Historie, religion, kultur- og idéfag (n=83)
43 %
Idrettsfag (n=35)
40 %
Informasjonsteknologi og informatikk (n=161)
44 %
Lærer- og lektorutdanning (n=254)
61 %
Matematikk og naturfag (n=172)
70 %
Mediefag og kommunikasjon (n=75)
61 %
Medisin, helse- og sosialfag (n=833)
57 %
Pedagogiske fag (n=43)
49 %
Samfunnsfag og psykologi (n=328)
58 %
Språk og litteratur (n=125)
43 %
Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt (n=1284)
58 %
Økonomi, ledelse og administrasjon (n=265)
41 %

NTNU sine hjemmesider (ntnu.no)

Familie/venner eller bekjente

Tabell 13 Søkernes benyttede informasjonskilder. Fordelt på utdanningsområder.

0%
7%
11 %
10 %
8%
7%
7%
7%
7%
8%
14 %
10 %
10 %
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