
                
 

 

FAQ til Parcoursup – fransk svar på samordna opptak 2019                      
 

Hva er Parcoursup? Parcoursup er det franske svar på Samordna opptak.  

 

Hvem skal søke gjennom Parcoursup? Som EØS-borgere skal norske statsborgere søke gjennom 

Parcoursup. Dette er et samordna opptak for alle som skal søke seg til det første året av høyere 

utdanning i Frankrike. 

 

Hvor lang tid bør jeg belage meg på å bruke på selve søknaden? Sett av 1-2 timer. 

 

Jeg har begynt på høyere utdanning i Norge og vil fortsette i Frankrike, hvordan søker jeg? Om du 

ønsker å overføre til et fransk universitet fra Norge skal du kontakte universitetet direkte og ikke 

søke via Parcoursup. 

 

Jeg har høyere utdanning fra Norge men ønsker å begynne på førsteåret av en fransk bachelorgrad 

Da skal du søke via Parcoursup. 

 

Hvilke studiesteder omfattes av Parcoursup? De fleste. Omkring 13000 utdanninger i Frankrike er 

omfattet av dette samordnede opptaket.  

 

Hvilke skoler omfattes ikke av Parcoursup? Språkkurs (både private og ved universitetene), Sciences 

Po Paris, IEP, Universitetet i Paris – Dauphine, noen kunstskoler, noen ingeniørskoler Kontakt disse 

studiestedene direkte for informasjon om hvordan søke. 

 

Hvilke datoer må jeg forholde meg til? 

22. januar: Selve innloggingen i Parcoursup åpner og du kan begynne å legge inn informasjon om deg 

selv og tidligere skolegang. Du kan bruke søkemotoren til å søke opp skoler og fag samt legge inn ti 

valg av studier.  



14.mars: Frist for å legge inn alle studier du ønsker å søke deg inn på. Merk at det ikke er noen 

rangering av studieønsker. 

3.april: Gjøre ferdig søknaden; motivasjonsbrev, karakterer, bekrefte studieønskene dine 

Midten av mai: Nå vil du begynne å få svar fra studiestedene du har søkt deg inn på. Svar du kan få: 

Ja, Ja hvis.., vent  eller Nei. Vær obs på svarfristen den kan være kort! 

17.-24.juni: platformen holder stengt mens det holdes eksamner i franske videregående skoler 

Juni-september: Dersom du ikke kommer inn på noe kan du delta i restetorget. Merk at du må ha 

registrert deg til førsteopptaket for å kunne delta. 

 

Hvordan kan jeg følge med på om jeg får svar fra skoler? Parcoursup finnes som app. Der kan du 

følge med på din søknad fortløpende. 

 

Vet de forskjellig studiestedene om alle dine ti studieønsker? Nei. Studiestedene vet ikke om 

hverandre. 

 

Hvor mange studier kan jeg føre opp? Du kan føre opp 10 studieønsker innen hver grad og 20 

underønsker. (på medisin kan du kun søke ett ønske og ett underønske) 

 

Skal studieønskene rangeres? Nei, det er ingen rangering av ønskene, du trenger ikke tenke over 

hvilken rekkefølge du fører opp ønskene dine. 

 

Hvilke studier er vanskeligst å komme inn på i Frankrike? CPGE, BTS, DUT, Ecoles. Det er vanligvis 

kun til sistnevnte det er norske søkere. 

 

Hvilke studier er ikke opptaksregulerte (vanligvis)? Licence, PACES (første studieår av medisin). 

 

Hva bør jeg tenke på under Centre d’interest? Her skal du skrive inn hva du gjør når du ikke er på 

skolen. De ønsker å bli kjent med personligheten din. Om du liker å se på YouTube i fritiden er det 

helt OK å skrive det, men vær mest mulig spesifikk; fortell hva du ser på og evt. hva du lærer av det. 

Om du driver med en idrett, vær spesifikk: hvor lenge har du holdt på med dette og hvor ofte trener 

du i uka. Vær ærlig. 

 

Hva skriver jeg på Lettre de motivation? Fire paragrafer, hver på to linjer: se tipsvideo og her. 

Paragraf en: presenter deg selv og hvilke studieplaner du har. To: fortell om dine kvaliteter og 

erfaringer; har du reist, sittet i elevrådet, vært på utplassering eller har arbeidserfaring, hobbyer du 

liker spesielt godt å holde på med. Vis at du har god kjennskap til studiet du søker. Tre: Hvorfor søker 

du akkurat dette studiet og hvordan passer det inn i dine fremtidsplaner. Det er her du kan fortelle 

https://www.youtube.com/watch?v=Kuquw_MFX3U
https://www.youtube.com/watch?v=jfKv7-NdF3A


om du har vært på åpent hus, Portes Ouvertes,ved universitetet allerede. Fire: Høflig fransk 

avslutning av brevet.  

 

Kan jeg besøke universitetene på forhånd? Ja. Dersom du har mulighet til å reise ned til 

universitetene og besøke dem på deres «åpent hus» vil det også kunne telle positivt i søknaden.  Du 

finner oversikt over når universitetene holder åpent hus inne i Parcoursup. 

 

Hva skal lastes opp i den elektroniske søknaden? Det kan være forskjellig fra skole til skole. Du kan 

bli bedt om å laste opp utskrifter av karakterene dine i PDF, mens noen vil at du skal skrive dem inn 

direkte inn i søknaden.  


