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FORORD

Standard for utdanningsgruppering (NUS) ble utgitt av Statistisk Sentralbyrå i 1970. Siden

er det registrert så mange endringer i utdanningstilbudene at det er oppstått behov for en ajourføring

av standarden. Byrået legger her fram en ajourført utgave av NUS.

Opplegget av standarden er uendret, bortsett fra at det av kodetekniske grunner er foretatt en

deling av gymnasnivået. Dette har medført endringer i tallkodene for en del enkeltutdanninger på

dette nivå og for alle enkeltutdanninger på lavere utdanningsnivåer.

De grupperingsprinsipper og den grupperingsnorm som NUS fastlegger, skal som hovedregel følges

ved gruppering og tabulering av kjennemerket "arten av utdanning" i all offentlig norsk statistikk.

Eventuelle avvik fra denne regel må i hvert enkelt tilfelle begrunnes og forklares med referanse til

standarden.

Konsulent Ole Håvard Hansen har ledet arbeidet med ajourføringen av standarden.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2. juli 1973

Petter Jakob Bjerve

Idar MOglestue



PREFACE

A Norwegian Standard Classification of Education was published by the Central Bureau of

Statistics in 1970. Since that time so many changes in educational offers have been registered that

a need for revising the Standard has arisen. This volume contains an updated version of the Standard.

The scope of the Standard remains the same as in the first edition, except that the second

educational level, second stage, has been divided into two level groups because of restriction

imposed by the coding system. This has resulted in changes in the numerical codes for some

programmes at this level and for all programmes at lower educational levels.

The principles of classification and the classification norm established by the Standard shall

as a basic rule be followed in classifying and tabulating the item "type of education" in all official

Norwegian statistics. Possible deviations from this rule must in each case be justified and explained

with reference to the Standard.

The revision of the Standard has been prepared by Mr. Ole Håvard Hansen.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 2 July 1973

Petter Jakob Bjerve

Idar MOglestue
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.	 PRINSIPPER OG DEFINISJONER

. INNLEDNING

Utdanning er i vid forstand en fellesbetegnelse på formidling av ferdigheter og kunn-

skaper. Slik kunnskapsformidling foregår nær sagt ved enhver kontakt mennesker imellom i hjem,

i fritidsaktiviteter, i organisasjonsarbeid, på arbeidsplasser og i skoler. Alle aesiponentene

i denne livslange læringsprosess inngår ikke i det en vanligvis oppfatter som utdanning. Heller

ikke i utdanningsstatistikken er det mulig å bygge på et så vidt utdanningsbegrep, I statistik-

ken oppfattes utdanningssystemet som avgrenset til bare å omfatte fast organisert virksomhet

spesielt innreret på systematisk formidling av ferdighet, kunnskap og forståelse.

Utdanningssystemet vil selv om det defineres såvidt snevert, være sammensatt av et

stort antall ulike delaktiviteter, her kalt utdanningsaktiviteter. For analyser av utdannings-

systemet vil sondringen mellom disse aktiviteter ha stor betydning, da mange problemstillinger

innenfor dette fagområde bare kan belyses gjennom studier av de enkelte utdanningsaktiviteter

Slike studier vil så i sin tur kunne danne grunnlag både for sammenliknende analyser av for-

skjellige utdanningsaktiviteter og for analyser av samspillet mellom aktivitetene innenfor

systemet. Også i analyser av sammenhenger mellom utdanningssystemet på den ene side og

sektorer utenfor dette (som f.eks. arbeidsmarkedet) på den annen, er det som hovedregel nød-

vendig å skille mellom ulike utdanningsaktiviteter. pa denne bakgrunn synes det å være klart
at statistikken må kunne gi opplysninger knyttet til ulike utdanningsaktiviteter. Det vil si

at "utdanningsaktivitet" må inngå som en observasjons- og bearbeidingsenhet i statistikkopp-

legget. Avgrensingen av denne enheten er drOftet nærmere i neste kapittel.

Et annet utgangspunkt for opplegget av statistikken er at den må gi et så godt grunn-

lag som mulig for analyser av utdanningsproduktets avhengighet av ressursinnsatsen. For a
kunne måle ressursinnsatsen vil Byrået måtte observere elevmateriellet og lærerkreftene ved de

enkelte utdanningsaktiviteter. Ressursinnsats i form ev skolebygg, læremidler o.l. er det

også aktuelt A innhente oppgaver over. Som indikator på utdanningsproduktet må en først

fremst nytte tallet på uteksaminerte. Både for elever, lærere og uteksaminerte vil den

enkelte person utgjøre observasjonsenheten. Også for analysen av en vid klasse av andre

problemstillinger innenfor utdanningsområdet, er det nødvendig å disponere data knyttet til

den enkelte person. Som eksempler på slike analyser kan nevnes studier av etterspørselen

etter utdanning, studier av ungdomskullenes progresjon gjennom utdanningssystemet og av deres

overgang fra utdanning til yrkesaktivitet m.v. Behovet for oversikter over personers utdan-

ningsbakgrunn bør også nevnes i denne sammenheng. Den enkelte person må således, på samme

måte som utdanningsaktivitet, oppfattes som en grunnleggende observasjonsenhet i utdannings-

statistikken.

Opplegget av utdanningsstatistikken vil ellers kjennetegnes ved at en for de enheter

som er nevnt ovenfor, vil hente inn oppgaver over visse kjennemerker for å karakterisere en-

hetene. For personene er det - foruten opplysninger om deres tilhørighet til utdannings-

systemet som søker, elev, uteksaminert eller lærer - aktuelt å observere kjennemerker som

for eksempel kjønn, alder, bosted, familiebakgrunn, forutdanning og eksamensresultater.

Fødselsnummer vil også være et viktig kjennemerke ved personene, da det vil gjøre det mulig

å følge personene i deres avansement gjennom utdanningssystemet og ut i arbeidslivet m.v.

Til enheten utdanningsaktivitet vil en i første rekke knytte kjennemerker som obligatorisk

eller ikke-obligatorisk utdanning, heltids- eller deltidsutdanning, klasseinndeling, opp-

takskrav, varighet, fagkrets og utdanningsinstitusjon.
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2. UTDANNINGSAKTIVITET

Definisjon

Som forklart i innledningen, er utdanningsaktivitet ment avgrenset på en måte som gjør

at den vil være en hensiktsmessig enhet blant annet i sammenliknende studier av delaktiviteter

innenfor utdanningssystemet og i analyser av samspillet mellom innsatsfaktorer og resultat-

variable i utdanningsvirksomheter. Analysene kan tenkes gjennamfOrt for mer eller mindre

spesifiserte grupper av delaktiviteter. Det aggregeringsnivå en Ønsker å arbeide på, må i prin-

sippet vurderes og fastlegges for hvert analyseprosjekt.

I statistikken er det imidlertid nødvendig å velge én bestemt avgrensning av enheten

utdanningsaktivitet. Da dette valget vil fastlegge den minste delaktivitet som statistikken

vil kunne gi data for, er det nskelig at utdanningsaktivitet defineres så snevert at også

forskere som arbeider på et relativt lavt aggregeringsnivå, kan hente data fra statistikken.

For på best mulig måte å legge forholdene til rette for oppbyggingen av en slik statistikk-

beredskap, har Byrået valgt å definere utdanningsaktivitet på denne måte: Med en utdannings-

aktivitet forstås i statistikken en gruppe utdanningstilbud som er like med hensyn på opptaks-

krav, varighet, fagkrets, klasseinndeling, heltids-/deltidsutdanning og utdanningsinstitusjon.

Avgrensningsregler

Etter denne definisjon er avgrensningen av de enkelte utdanningsaktiviteter redusert

til et spOrsmål om hva en i praksis skal oppfatte som:

a. Utdanning e. Lik klasseinndeling
b. Like opptakskrav f. Heltids- kontra deltids-
c. Lik varighet utdanning
d. Samme fagkrets g. Samme utdanningsinstitusjon

Forstnevnte avgrensningsproblem må lOses med utgangspunkt i den gitte definisjon av

statistikkens utdanningsbegrep (se innledningsmerknadene). Det innebærer at en utdannings-

aktivitet bare skal omfatte formell, skolemessig opplæringsvirksomhet. Den betydelige opp-

læringsvirksomhet som skjer gjennom deltaking i vanlig yrkesaktivitet, innbefattes således

ikke i enhetene utdanningsaktivitet. Dette gjelder i prinsippet også for yrkesaktivitet som

for den enkelte har et klart utdanningsmessig siktemål (praktikanttjeneste, lærlingearbeid

o.l.). Grunnen til at utdanningsaktivitet er definert så snevert, er vanskene med å finne

objektive kriterier for måling av den opplæringsvirksomhet som ikke foregår i formelle,

skolemessige former. Grensen mellom praktisk opplæringsvirksomhet og vanlig innvinning av

yrkeserfaring i arbeidslivet er så diffus at en systematisk registrering av den ikke-skoler'

messige yrkesutdanning er ansett for å være nærmest ugjennomfOrbar i praksis.

Når det gjelder kravet om at en bestemt utdanningsaktivitet bare skal omfatte ut-

danninger med like opptakskrav, refererer det seg først og fremst til krav pa tidligere

gjennomgåtte utdanningsaktiviteter, Praksiskrav skal også tas i betraktning, derimot ikke

bestemmelser om opptaksalder, bostedskommune m,m,

Den tredje betingelse som mg være oppfylt for at utdanningstilbud skal kunne henføres

til en og samme utdanningsaktivitet, er at tallet på undervisningstimer praktisk talt er

likt. Forskjeller i undervisningens spredning over tiden skal i denne sammenbeng.ikke til-

legges vekt, bortsett fra tilfeller hvor undervisningen er organisert forskjellig med hen'

syn til heltids - ideltidskriteriet. Når heltids- ,- og deltidsutdanninger ikke skal grupperes

under en og samme utdanningsaktivitet, skyldes det i førsteyekke nsket am å kunne skille

utdanningsaktiviteter som fullt yrkesaktive kan delta i, ut fra slike sox  forutsetter at

elevene er ikke-yrkesaktive eller bare delvia yrkesaktive, I tvilstilfelle regner en
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utdanningsaktiviteter med mindre enn 18 undervisningstimer pr. uke som deltidsutdanning, mens

utdanningsaktiviteter på 18 timer eller mer pr. uke regnes som heltidsutdanning.

Den fjerde av de egenskaper som pr. definisjon skal kjennetegne en bestemt utdannings-

-ktivitet, er at den skal omfatte utdanninger med lik fagkrets. Kriteriet på lik fagkrets er

at undervisningen drives med utgangspunkt i fag- og timefordelingsplaner som på det nærmeste

er sammenfallende.

Kravet om lik klasseinndeling er tatt med i definisjonen for å understreke at utdan-

ningstilbud sammensatt av et ulikt tall på årskurs, ikke skal grupperes under en og samme

utdanningsaktivitet.

Den siste av de egenskaper som skal kjennetenge en utdanningsaktivitet, er at aktivi-

teten skal foregå innenfor en og samme utdanningsinstitusjon. Med en utdanningsinstitusjon

forstår en her en lokal administrativ enhet som driver utdanningsvirksomhet, dvs. en institu-

sjon som i vanlig språkbruk omtales som en skole, en hOgskole eller et universitet. Av-

grensningsproblemet på dette området er nærmere avklart i registeret over utdanningsinstitu -

sjoner, som inngår som en del av Statistisk Sentralbyrås sentrale bedrifts- og foretaks-

register.

Innenfor de rammer som definisjon og avgrensningsregler fastsetter, vil den faktiske

avgrensning av utdanningsaktivitetene i noen grad måtte bygge på skjOnn. Det skjOnnsmessige

moment kommer inn i bildet dels på grunn av at avgrensningsreglene vanskelig kan gis en helt

stringent utforming, og dels som fOlge av at opptakskrav, varighet, fagkrets m.v. ikke alltid

er like klart spesifisert i undervisningsplanene.

Kartotek

For a få en så ensartet praksis som mulig når det gjelder inndelingen i utdannings-
aktiviteter, og for til enhver tid å ha full oversikt over enhetene, har Byrået funnet det

nødvendig å opprette et eget kartotek over utdanningsaktiviteter.

Kartoteket skal for hver enkelt utdanningsaktivitet inneholde opplysninger om opp-

takskrav, varighet, fagkrets og klasseinndeling, Opplysning om heltids- eller deltidsut-

danning og om utdanningsinstitusjonenes navn skal blant annet også framgå av kartoteket.

Opplysningene i kartoteket er hentet fra skole- og studieplaner utarbeidet av utdan-

ningsinstitusjonene, normalplaner vedtatt for ulike skoleslag og diverse opplysningsmateriell

utgitt av myndigheter, organisasjoner og institusjoner. "Skolep : artoteket", som utgis av

Arbeidsdirektoratet, har vært en annen viktig informasjonskilde. Artikler og annonser om ut-

danning i aviser og tidsskrifter - supplert med tilleggsopplysninger innhentet fra utdannings-

institusjonene - har også gitt nyttige opplysninger.

Ajourholdet av kartoteket bygger i fOrste rekke på lOpende meldinger til utdannings-

statistikken. De informasjonskanaler som ble nyttet ved kartotekets oppbygging, er også i

bruk i det lOpende ajourhold.

Av praktiske grunner er kartoteket inntil videre begrenset til bare å omfatte utdan-

ningsaktiviteter av en varighet av minst 300 undervisningstimer pr. undervisningsår.

3. UTDANNINGSAKTIVITETENES ART

Behov for stanciardisering

I et integrert arkivstatistisk system - som utdanningsstatistikken skal utgjøre en del

av - er det viktig at de alternative verdier som kjennemerkene kan anta, spesifiseres etter

klart definerte regler og normer. Ved siden av defineringen av de statistiske enheter, er

etablering av slike kjennemerkekataloger eller grupperingsstandarder en nødvendig forutsetning
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for gjennomføring av arkivstatistikkens grunnidé: Det at opplysninger om de enkelte

enheter - hentet inn fra ulike kilder, for ulike formal eller på forskjellige tidspunkter

arkiveres gjennom lengre tid slik at de ved behov er tilgjengelige som dataunderlag for

statistikkproduksjon. De tekniske muligheter for dette er skapt ved datamaskinene, som
har åpnet adgang til å ordne, lagre og gjennomsOke store datamasser på kort tid og med små

kostnader.

Standardens oppbygging

Standard for utdanningsgruppering er et ledd i oppbyggingen av et regelverk for

kjennemerkespesifiseringen. Standarden skal gi regler for hvorledes enheten utdannings-

aktivitet skal klassifiseres i statistikken etter en kombinasjon av kjennemerkeverdier

for opptakskrav, varighet og fagkrets.

Teknisk sett er standarden bygd opp som et pyramidisk klassifikasjonssystem i fem

trinn. Topptrinnet er inndelt i 9 grupper som hver er spaltet i 9 undergrupper på fjerde

trinn. De enkelte fjerdetrinnsgrupper er igjen tenkt oppdelt i 9 tredjetrinnsgrupper

osv. Dette system gir i alt 95 teoretisk mulige grupper på fOrste trinn, som kan sammen-

f0Yes til 9
4
, 9

3 
og 9

2 
sumgrupper på henholdsvis annet, tredje og fjerde trinn i pyramiden.

Hver gruppe på fOrste trinn skal entydig kunne identifiseres ved en femsifret tall-

kode. Nummereringen er ordnet slik at fOrste siffer i tallkoden angir den hovedgruppe

(gruppe på femte trinn i pyramiden) som vedkommende fOrstetrinnsgruppe tilhOrer. De to

fOrste siffer i koden uttrykker tilhOrigheten til fjerdetrinnsgruppene, de tre fOrste

siffer til tredjetrinnsgruppene osv.

Hovedoppgaven ved oppbyggingen av standarden har vært å fylle denne tekniske

ramme med informasjon på en slik måte at standarden best mulig vil fylle sin funksjon i

statistikksystemet. Denne funksjonen er, som forklart foran, å fastsette detaljerte

regler for hvorledes enheten utdanningsaktivitet skal spesifiseres i statistikken etter

en kombinasjon av alternative verdier for kjennemerkene opptakskrav, varighet og fagkrets.

En gruppe utdanningsaktiviteter kjennetegnet ved et bestemt sett verdier for disse kjenne-

merker, definerer det en her kaller en enkeltutdanning. Det er med andre ord slike enkelt-

utdanninger som skal spesifiseres og innpasses i standardens klassifikasjonssystem på en

meningsfylt måte.

Denne innpassing er foretatt etter en plan som innebærer at enkeltutdanningene

skal spesifiseres som førstetrinnsgrupper i klassifikasjonssystemet. Enkeltutdanningene

erfOrstordnet i grove grupper etter verdien av tidskomponentene av kjennemerkene opptaks-

krav og varighet. Disse hovedgrupper, som i standarden kalles utdanningsnivåer, represen-

terer topptrinnet i klassifikasjonssystemet. Innenfor hver hovedgruppe er det så foretatt

en sortering etter fagkrets. FOrst en grovsortering i grupper kalt fagfelt, dernest i en
finere sortering i faggrupper, Fagfelt-gruppene utgjOr fjerde trinn og faggruppene tredje

trinn i klassifikasjonssystemet. Annentrinnsgruppene - som  er å oppfatte som undergrupper

til faggruppene - er gitt et innhold betegnet som grupper av nær beslektede enkeltutdan-

ninger, forkortet kalt utdanningsgrupper.

Utdanningsnivå

Enkeltutdanningens gruppering på utdanningsnivåer bygger på observasjon av utdan-

ningsaktivitetenes varighet. Nivåplasseringen er, nærmere bestemt, foretatt ut fra en

tidsindikator fastsatt som en sum av vedkommende utdanningsakti17itets varighet og varigheten

av de utdanningsaktiviteter som forutsettes gjennomgått i opptakskravene. Det er med andre

ord den samlede tid som normalt medgår for fullfOrt deltaking i en utdanningsaktivitet, som

avgjOr denne aktivitets plassering etter utdanningsnivå. Varigheten av utdanningsaktivi-

teter på deltid er i denne sammenheng omregnet til motsvarende heltidsaktiviteter,
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Standarden er lagt opp med 9 utdanningsnivåer, med tillegg av en hovedgruppe for

"uoppgitt utdanning". Inndelingen i nivå- eller hovedgrupper er foretatt på denne måte:

0. Ingen utdanning og
utdanning på fOrskolenivå (utdanning for 6-åringer og mindre barn)

1. Utdanning på barneskolenivå (1-6 år, fOrskoleutdanning ikke medregnet)
2. Utdanning på ungdomsskolenivå (7-9 år)
3. Utdanning på gymnasnivå I (10 år)
4. Utdanning på gymnasnivå II (11-12 år)
5. Utdanning på universitets- og hOgskolenivå I (13-14 år)
6. Utdanning på universitets- og hOgskolenivå II (15-16 år)
7. Utdanning på universitets- og hOgskolenivå III (17-18 år)
8. Utdanning på forskernivå (over 18 år)
9. Uoppgitt utdanning

Dersom det for en utdanningsaktivitet oppstår tvil om hvilke utdanningsaktiviteter

som kreves gjennualgått fOr opptak, skal dette spOrsmålet avgjOres ut fra innhentet materiale

over elevenes faktiske utdanningsbakgrunn. Varigheten av den normale forutdanning fastsettes

slik at tre fjerdeparter av elevene har en faktisk forutdanning av en varighet som er lik

eller stOrre enn det fastsatte tall.

Særlig som fOlge av at enkelte utdanningsaktiviteter inkluderer praktiske Ovinger

i undervisningen, mens andre bygger på spesifikk praktisk erfaring innvunnet utenfor

skolen, kan en kompromisslOs bruk av hovedregelen om at nivåplasseringen bestemmes av den

formelle utdanningstid gi åpenbart urimelige resultater. I slike unntakstilfelle er nivå-

plasseringen foretatt etter en tilleggsregel om at utdanningsaktiviteter som gir lik

kompetanse, skal grupperes under samme utdanningsnivå. Nivåplasseringen av fagprOver eller

svenneprøver, som tradisjonelt tas etter gjennomgått teoretisk lærlingeskole kombinert med

arbeid på lærlingekontrakt i håndverks- eller industribedrift, er et eksempel på bruken av

denne tilleggsregel. Beståtte fagprOver eller svenneprOver i håndverks- og industrifag er

således i standarden nivåplassert tilsvarende fullfOrt fullstendig verkstedskole, da disse

utdanninger gir den samme fagarbeiderkompetanse,

Fagfelt og faggruppe

Inndelingen etter fagfelt er ment å skulle gi noen få grupper sammensatt slik at

disse blir mest mulig homogene med hensyn på utdanningsaktivitetenes anvendelsesområde i

arbeidslivet. Dette har gjort at fagfeltgrupperingen er lagt opp som en slags nærings-

orientert inndeling beslektet med de hovedgrupperinger som nyttes i nærings- og yrkes-

standardene. Fagfelt er i standarden spesifisert slik;

1. Allment fagfelt
2. Humaniora og estetikk
3. Undervisning
4. Administrasjon, Okonomi, samfunnsvitenskap og jus
5. Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk
6. Samferdsel
7. Helsevesen
8. Jordbruk, skogbruk og fiske
9. Tjenestyting og forsvar

Spesifikasjonen etter fagfelt er i prinsippet den samme innen alle utdanningsnivåer.

Det muliggjOr at utdanningsaktivitetene, gjennom en enkel omredigering av standardens

klassifiseringsskjema, kan grupperes etter fagfelt som hovedgrupper, noe som byr på store

fordeler ved analyser av utdanningsstrukturen innen ulike fagfelt.

Hver enkelt av fagfeltene er etter behov inndelt i inntil ni faggrupper. Denne

inndeling er ikke gjennomgående for alle grupper, noe som skyldes de faktiske forskjeller i

utdanningstilbudet på ulike utdanningsnivå. Inndelingen i faggrupper er imidlertid sam-

ordnet så langt råd er.
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Utdanningsgruppe og enkeltutdanning

Gjennom inndelingen av faggruppene i utdanningsgrupper har en, som tidligere nevnt,

tatt sikte på A få fram grupper av nært beslektede utdanningsaktiviteter. En utdannings-

gruppe vil være sammensatt av utdanningsaktiviteter som avviker forholdsvis lite med hensyn

på opptakskrav, varighet eller fagkrets.

Standarden er i prinsippet lagt opp som en grupperingsnorm for alle utdannings-

aktiviteter, som er aktuelle her i landet. Noen minstegrense for varigheten er således

ikke innarbeidd i definisjonen av en utdanningsaktivitet. Dette er et spørsmål en må ta

stilling til og presisere ved opplegget av hver enkelt undersOkelse. De enkeltutdanninger

som er spesifisert i denne utgaven av standarden, omfatter imidlertid bare utdannings-

aktiviteter av en varighet av minst 300 undervisningstimer pr. skoleår. Denne begrensning

skyldes i første rekke praktiske vansker med å skaffe seg den nødvendige oversikt over de

helt korte kurstilbud. Behovet for en klassifikasjon av de kortvarige utdanningsaktivitet-

er er dessuten vurdert som mindre presserende, da den løpende utdanningsstatistikken for

tiden også er begrenset til utdanningsaktiviteter av en minstevarighet på 300 undervis-

ningstimer.

For utdanningsaktiviteter av flere års varighet vil en spesifikasjon på klasse-

trinn, årskurs eller studietrinn ofte være aktuell. En slik underoppdeling er således på-

krevd i elevstatistikker. Også i undersøkelser av avsluttet utdanning vil en klassetrinns-

inndeling kunne gi nyttig informasjon om blant annet fullfOrt kontra avbrutt utdanning.

Enkeltutdanningene er likevel ikke spesifisert på klasse- eller studietrinn, da en har ment

at behovene for slike spesifikasjoner ivaretas best ved at klassetrinn registreres som et

eget kjennemerke. Det eller de klassetrinn en enkeltutdanning er regnet for å tilhøre, er

imidlertid tatt med som en tilleggsopplysning i den systematiske fortegnelsen over utdan-

ninger. Utdanningsaktivitetenes innpassing i en gjennomgående klassetrinnsgruppering er

her angitt ved de tall som er fOrt opp etter navnet på enkeltutdanningen.

4. BRUK AV STANDARDEN I PERSONSTATISTIKK

I personstatistikken er det den enkelte person som utgjør den statistiske enhet.

Det betyr imidlertid ikke at standarden som er knyttet til enheten utdanningsaktivitet, er

personstatistikken uvedkommende. Forholdet er snarere det motsatte; standarden vil være et

viktig hjelpemiddel også i personstatistikken. Det forholder seg nemlig slik at utdannings-

aktivitet, ved siden av å være en statistisk enhet i studier av utdanningsvirksomheter, kan

oppfattes som et kjennemerke i personstatistikken.

Kiennemerket utdanningsaktivitet vil det kunne være aktuelt å inkludere i de fleste

analyser av problemstillinger som har med personers atferd å gjøre. Mest sentralt står dette

kjennemerket i analyser av:

a, Personer under utdanni4
b, Personers utdanningsbakgrunn

Et grunnlag for analyser av a-typen vil vere tabeller som viser hvorledes elever for-

deler seg etter de utdanningsaktiviteter disse deltar i på bestemte tidspunkter eller i be-

stemte tidsram, Tabelloppstillinger med opplysninger om elevenes eventuelle overgang i et

nærmere angitt tidsrom fra en utdanningsaktivitet til en annen vil også være nødvendig som

datagrunnlag for analyser av personers utdanningsatferd, I tabeller av dette slag vil

spesifikasjoner etter de kjennemerkeverdier som standarden definerer, være nyttige,

Når det gjelder analyser av b-typen, er det oversikter over peraoner karakterisert

ved alle de utdanningsaktiviteter den enkelte person har deltatt i, som blant annet
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etterspOrres. En klassifikasjonsnorm konstruert slik at de enkelte grupper definerer et en-

tydig sett av gjennomgåtte utdanningsaktiviteter, ville vært et nyttig hjelpemiddel i ar-

beidet med tilrettelegging av datagrunnlaget for analyser av personers utdanningsbakgrunn.

Mulighetene for å bygge opp en slik kombinasjonsstandard har vært overveidd. En er kommet

til at tallet på mulige kombinasjoner av de utdanningsaktiviteter enkeltpersoner har deltatt

i, er så stort at en slik standard vanskelig vil kunne tilfredsstille kravet på praktisk an-

vendbarhet. Dessuten vil aggregeringen av de forskjellige kombinasjoner av utdanningsaktivi-

teter til hovedgrupper, undergrupper m.v. støte på så mange vansker av prinsipiell og vurder-

ingsmessig art, at det også av denne grunn ville være vanskelig å lage en kombinasjonsstandard

for personers utdanningsbakgrunn. Byrået er på denne bakgrunn kommet til at en også ved utar-

beiding av tabeller over personers utdanningsbakgrunn, vil bygge på den utdanningsstandard som

legges fram i denne håndboken.

Dette innebærer at en ved klassifiseringer av personers utdanningsbakgrunn må operere

med et sett av utdanningsaktiviteter for hver enkelt person. Hvor mange utdanningsaktiviteter

en vil registrere og prinsippene for et eventuelt utvalg av disse, må avgjøres for hver under-

søkelse ut fra de krav på nøyaktighet som stilles. I noen undersOkelser kan det f.eks. være

tilstrekkelig å registrere den høyeste utdanningsaktivitet som personene har gjennomgått.

En statistisk klassifikasjon av personers utdanningsbakgrunn vil ofte sOte på vansker

som følge av mangelfulle opplysninger. Slike svakheter ved grunnmaterialet kan selvsagt ikke

'Wes på gjennom utarbeiding av grupperingsstandarder. Det er imidlertid viktig at det i til-

knytning til standardene gis koderegler som muliggjør en pålitelig klassifikasjon så langt de

gitte opplysninger rekker. I tilknytning til utdanningsstandarden anbefaler Byrået at 0 nyttes

som uoppgittkode på alle klassifikasjonstrinn, bortsett-fra på hovedgruppetrinnet hvor 9 er

fastsatt som kode for uoppgitt. Dersom opplysningene m.a.o. er så mangelfulle at det med

rimelig grad av sikkerhet er umulig å avgjøre hvilke fagfelt (2.siffer), faggruppe (3. siffer),

utdanningsgruppe (4. siffer) eller enkeltutdanning (5. siffer) en oppgitt utdanning tilhører,

bør det kodes 0 for de sifferposisjoner dette gjelder. En liste over koder for utdanninger

som erfaring har vist at det ofte ikke er mulig å identifisere fullt ut, er gitt i vedlegg 1.

5. REVISJON AV STANDARDEN

Utdanningssystemet er under stadig utvikling og forandring. Dette innebærer at nye

utdanningsaktiviteter blir etablert og at allerede eksisterende aktiviteter ofte skifter

vesentlig i innhold. Slike endringer i utdanningssystemet er det nødvendig å innarbeide i

standardgrupperingene mest mulig på løpende basis. Etter at Standard for utdanningsgruppering

ble utarbeidd for vel tre år siden, er det registrert såvidt mange endringer i utdanningstil-

budene at utgivelse av en ny utgave av standarden var Ønskelig.

En stor del av de endringer som er foretatt, har sin bakgrunn i gjennomfOringen av

9-årig obligatorisk skole. I fOrsteutgaven - som blant annet skulle tjene som norm for

klassifisering av utdanningsopplysningene i Folketellingen 1970 - gikk en således ut fra at

grunnleggende fag- og yrkesutdanninger bygde på 8 års skolegang (folkeskole og framhaldsskole).

I dag bygger denne utdanning på gjennomgått 9-årig grunnskole, noe som har nødvendiggjort en

omplassering av et stort antall fag- og yrkesutdanninger. Utbyggingen av toårige kombinerte

grunnkurs og av studietilbudene ved distriktshOgskolene er andre eksempler på forhold som

har gjort det nOdvendig å ajourfOre standarden.

Prinsippene for og strukturen i standardens oppbygging er uendret fra fOrsteutgaven.

På grunn av en sterk Øking i tallet på utdanningsaktiviteter på gymnasnivå, har en imidlertid

av plassomsyn funnet å ville dele dette utdanningsnivå i to:

3. Utdanning på gymnasnivå I
4. Utdanning på gymnasnivå II
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Denne oppsplitting har nødvendiggjort en endring av tallkodene også for lavere utdan-

ningsnivåer. FOrste siffer i tallkodene for utdanninger på ungdomsskolenivå er således endret

fra 3 til 2 og på barneskolenivå fra 2 til 1.

Klassifiseringen av enkeltutdanninger er i denne utgaven av Standard for utdannings-

gruppering foretatt etter det opplegg som utdanningstilbudene har i skoleåret 1972-73. Utdan-

ningsaktiviteter igangsatt i tidligere skoleår skal derfor i prinsippet fortsatt grupperes i

samsvar med fOrsteutgaven av standarden. Denne regel er det særlig viktig å være merksam på

ved klassifikasjon av erfaringsmateriale som er ment å skulle gi grunnlag for studier av ut-

viklingen i utdanningsvirksomheten eller i personers utdanningsbakgrunn. Ved samtidig bruk av

de to utgaver av standarden må en foreta korreksjoner for de endringer i tallkodene som det er

redegjort for ovenfor.

I. PRINCIPLES AND DEFINITIONS

1. INTRODUCTION

In a broad context education is a collective term for the communication of skills and

knowledge takes place in virtually all human contact in the home, in leisure time activites,

in organisations, on the job and in school. However, all the components in this life-long

learning process are not included in the usual interpretation of education. Nor is it possible

to base educational statistics on such a broad concept of education. In the statistics the

educational system is confined to organized and sustained activities which aim to communicate

systematized knowledge, skills and understanding.

The educational system, even when defined in such narrow terms, will be composed of a

large number of different sub-activities, here designated as educational activities. The

distrinction between these activities will be of considerable importance for analyses of the

educational system, since many problem areas in this field can only be elucidated by means of

studies of individual educational activities. Such studies will then in turn be able to

provide the basis both for comparative analyses of various educational activities and for

analyses of the interaction of activities within the system. As a rule it is also necessary

to distinguish between different educational activities in analysing relationships between the

educational system on one hand and sectors outside this system (as, for example, the labour
01,

market) on the other. Against this background, it appears obvious that the statistics must be

able to provide information related to different educational activities. This means that

educational activity must be included as a unit of observation and compilation in the

statistics. The delimitation of this unit is discussed further in the next chapter.

The statistical framework must also provide the best possible basis for analysing the

educational product's dependence on the input of resources. In order to be able to measure

the input of resources the Central Bureau og Statistics would have to observe the pupils and

teachers involved in the various educational activities. It is also relevant to collect

information on the input of resources in the form of school buildings, teaching aids, etc.

As an indicator of educational product we must primarily utilize the number of graduates.

The person will make up the unit of observation for pupils, teachers and graduates. It is

also necessary to have at one's disposal data on the individual for analyses of a wide range

of problems connected to the field of education. Such analyses include studies of the demand

for education, studies of 8chool classes as they progress through the educational system and
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their transition from education to occupational activities, etc. The need for studies of

people's educational background should also be mentioned in this connection. The individual

must Olen, in the same manner as educational activities, be considered a fundamental unit of

observation in the educational statistics.

Another characteristic of the framework of educational statistics includes the

collection of data on certain specifications in order to characterize the units described above.

In the case of persons it is relevant - in addition to information on their affiliation to the

educational system as applicant, pupil, graduate or teacher - to observe sex, age, place of

residence, family background, prior education and examination results. The identification

number assigned to each inhabitant will also be an important characteristic for persons

since it will enable us to follow individuals as they advance through the educational system

to employment, 	 ... The most important characteristics associated with the unit educational

activity include compulsory or non-compulsory education, full-time or part-time education,

grade division, admission requirements, range of subjects and educational institution.

2. EDUCATIONAL ACTIVITY

Definition

As explained in the introduction educational activity is meant to be confined in a

manner entailing that it will serve as a suitable unit, inter aha, in comparative studies

of sub-activities within the educational system and in analyses of the interaction of input

factors and result variables in educational activities. The analyses could conceivably be

carried out for more or less specified groups of sub-activities. The desired level of

aggregation must in principle be evaluated and established for each particular project.

In the statistics, however, it is necessary to select one fixed limit for the unit

educational activity. Since this choice will establish the minimum sub-activity for which

the statistics will be able to provide data, it is desirable that we define educational

activity so narrowly that researchers using a relatively low level of aggregation may also

obtain data from the statistics. In order to satisfy this requirement for statistical

preparedness in the best possible manner the Central Bureau of Statistics has chosen to

define educational activity as follows: In the statistics an educational activity is

understood to be a group of educational offers which have the same basic admission

requirements, duration, range of subjects, grade division, full-time/part-time education,

and educational institution.

Practical procedures

According to this definition the delimitation of the individual educational

activities is reduced to the question of how one in practice shall interpret:

a. Education e. Equal grade division
b. Equal admission requirements f. Full-time vs. part-time
c. Equal duration education 	•
d. Same range of subjects g. Same educational institution

The first problem of delimitation must be solved on the basis of the stated

definition of the concept of education in statistics (see introductory comments). This

entails that an educational activity shall only include formal, school-type training

activities. The important training which occurs through participation in ordinary

occupational activities are thus not included in the units educational activity. In

principle, this also applies to occupational activities which, for the individual, have

specific educational aims (trainee activities, apprentice-ships, etc.). Educational
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activity is defined so narrowly here because of the difficulties in finding objective

criteria for measuring training activities which do not take place in a formal school

environment. The borderline between practical training and the usual acquisition of

experience on the job is so diffuse that a systematic registration of non-school vocational

training is not considered feasible.

The requirement pertaining to equal admission requirements refers first and foremost

to previously completed educational activities. Requirements concerning practice shall also

be taken into consideration but not rules on age for admittance, municipality of residence,

etc.

The third condition which must be met for classifying educational offers under the

same educational activity is that the number of hours of instruction is virtually the same.

Emphasis shall not be placed on variations in how the instruction is spread over time

except in cases where instruction is organized differently with regard to full-time/part-

time criteria. The fact that full-time and part-time education are not to be classified

under the same educational activity is primarily due to the desire to be able to

distinguish between educational activities involving participation by persons engaged in

full-time employment and those which presuppose that pupils are not economically active or

are only partially employed. In cases of doubt it is assumed in the statistics that

educational activities with fewer than 18 hours of instruction per week are part-time, while

educational activities with 18 hours or more per week are considered full-time.

The fourth property which per definition shall characterize a certain educational

activity is that it shall include educations with the same range of subjects. The

criterion here is that the curricula and teaching schedules are virtually the same.

The requirement on an equal grade division is included in the definition in order

to emphasize that educational offers composed of a different number of annual courses shall

not be classified under the same educational activity.

The last property which shall characterize an educational activity is that the

activity shall take place within the same educational institution. By educational

institution is understood a local administrative unit which conducts educational

activities, i.e. and institution which in ordinary usage is described as a school,

university or college. The problem of delimitation in this field is further clarified in

the register of educational institutions which has been established as part of the Central

Register of Establishments and Enterprises of the Central Bureau og Statistics.

Within the framework established by the definition and rules on delimitation, the

actual delimitation of educational activities must to some extent be based on judgment.

The need for judgment plays a role in part because it is difficult to formulate the rules

of delimitation in such a stringent manner and in part because the admission requirements,

duration, range of subjects, etc. are not always clearly specified in the school catalogs.

Card Index

In order to make the classification of educational activities as homogeneous as

possible and in order to obtain an overall picture of the units, the Central Bureau of

Statistics has found it necessary to establish a separate index on educational activities.

The index shall contain information on admission requirements, duration; range of

subjects and grade division for each educational activity. Information on full-time or

part-time education and the name of the educational institution shall also appear in the

card index.
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Information contained in the index is obtained from school catalogs and bulletins

prepared by the educational institutions, standard plans adopted for different types of

schools and miscellaneous information provided by the authorities, organisations and

institutions. The "School Curriculum File" published by the Directorate of Labour has been

another important source of information. Articles and advertisements appearing in newspapers

and periodicals - supplemented by additional information obtained from the educational

institutions - have also provided useful information.

The updating of the files is primarily based on continuous reports used in

educational statistics. The channels of information which were used when the index was

developed are also used in the continuous registration.

For practical purposes the index is for the time being limited to include only

educational activities with at least 300 hours of instruction per school year.

,. TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES

Needs for standardization

In an integrated statistical iile system - in which educational statistics shall

be a component - it is important that the alternative values which the characteristics can

assume are specified on the basis of clearly defined rules and norms. In addition to the

definition of the statistical units, the establishment of such catalogs of characteristics

or standards of classification is a necessary prerequisite for implementing the basic idea

of statistical filing: that information on individual' units, collected from different

sources for different purposes or at different points of time, is filed over a longer

period of time so that when required they are available as a data base for the production

of statistics. The technical possibilities for this have been created by computers

permitting the sorting, storage and retrieval of sizable data masses in a short time at a

small cost.

Scope of the classification system

The Standard Classification of Education is a link in the development of a set

of rules for the specification of characteristics. The Standard . .ail provide rule on

how the unit educational activity shall be classified in the statistics by a combination

of values for admission requirements, duration and range of subjects.

Technically, the Standard is constructed as a pyramidal classification system in

five stages. The top stage is divided into 9 groups which again are split into 9 sub-

groups on the fourth stage, Each of the fourth-stage groups is again divided into 9

third-stage groups, etc. This system provides a total of 9
5 

theoretically possible groups

on the first stage which can be combined into 9 4 , 9 3 and 9 2 total groups on the second,

third and fourth stages respectively.

Each group on the first stage must be clearly indentifiable on the basis of a

five-digit numerical code. The numbering is arranged so that the first digit in the

numerical code specifies the main group (the group on the fifth stage of the pyramid) with

which the first-stage group is associated. The first two digits in the code indicate the

association with the fourth-stage groups, the first three digits refer to the third-stage

groups, etc.

The main task in constructing the Standard has been to fill this technical frame

with information in such a manner that the Standard will fulfill its function in the
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statistical system in the best possible manner. This function is, as explained above, to

establish detailed rules on how the unit educational activity shall be specified in the

statistics based on a combination of alternative values for admission requirements, duration

and range of subjects. A group of educational activities characterized by a certain set of

values for these items defines what is called here a programme. In other words, it is these
programmes which shall be specified and fitted into the Standard's system of classification

in a meaningful manner.

This adjustment is based on a scheme entailing that the programmes shall be

specified as first-stage groups in the classification system. The programmes are first

arranged in broad groups based on the value of the time components involved in admission

requirements and length of study, These main groups, which in the Standard are called

educational levels, represent the top stage in the classification system. A classification

by range of subjects is then made within each main group: first, a rough classification in

groups called field of study, followed by a more precise classification by programme groups.

The field of study groups constitute the fourth stage and the programme groups the third

stage in the classification system. The second-stage groups, which are to be interpreted

as sub-groups to the programme groups, have been given a content described as groups of

closely related programmes, here abbreviated as programme sub-groups.

Educational level

The classification of programmes by educational level is based on observing the

duration of the educational activities. More precisely, the determination of level is

based on a time indicator fixed as a total of the duration of the educational activity

concerned and the duration of educational activities presumed completed in the admission

requirements. In other words, it is the total time normally used for completing an

educational activity which determines this activity's position in terms of educational level.

The duration of educational activities on a part-time basis are, in this connection,

converted to corresponding full-time activities.

The Standard is drawn up with 9 educational levels, sppplemented by a main group

for "education at an unknown level" The classification by level or main groups is made

in the following manner:

0. No education and education preceding the first level
(education for 6-year olds and smaller children)

1. Education at the first level, (1-6 years, pre-school education
not included)

2. Education at the second level, first stage (7-9 years)
3. Education at the second level, second stage I (10 years)
4. Education at the second level, second stage II (11-12 years)
5. Education at the third level, first stage I (13-14 years)
6. Education at the third level, first stage II (15-16 yearsl
7. Education at the third level, second stage I (17.,-18 yearsi
8. Education at the third level, second stage II (over 18 yearsi
9. Education at an unknown level

When doubt arises as to what previous education is required prior to admission for an

educational activity, this question shall be decided on the basis of material collected on the

pupils' actual educational background, The duration of the normal prior education is fixed so

that three fourths of the pupils have an actual prior education of a duration equal to or

greater than the stipulated figures.

The fact that some educational activities include practical training as part of the

instruction while others are based on specific practical experience acquired outside the school

entails that an uncompromising application of the basic rule, that the determination of level
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shall be based on the formal length of studies, will yield obviously unreasonable results.

In such exceptional cases the position on the educational ladder shall be based on a

supplementary rule entailing that educational activities providing the same qualifications

shall be grouped at the same educational level. The determination of level for journeyman's

examinations which are traditionally taken following the successful completion of an

apprenticeship school combined with employment as a apprentice in a handicrafts or industrial

establishment is an example of the use of this supplementary rule. Successfully completed

journeyman's examinations in handicraft and industrial fields are thus in the Standard

placed at a level corresponding to completed workshop school, since these educations provide

the same skilled worker qualifications.

Fields and programme groups

The classification by field of study is intended to result in some groups with a

composition as homogeneous as possible with regard to the application of these educational

activities on the labour market. This has entailed that the field of study classification

has been drawn up as a type of industry-oriented classification related to the main groups

used in the industrial and occupational standards. In the Standard the fields of study

are specified as follows:

1. General programmes
2. Humanities, religion and theology, fine and applied arts programmes
3. Education science and teacher training programmes
4. Administration, economics, social and behavioural science and law programmes
5. Trade, craft, industrial, mathematics, natural science and engineering

programmes
6. Transport and communications programmes
7. Medical and para-medical programmes
8. Agricultural, forestry and fishery programmes
9. Service and military programmes

The specification by fields of study is, in principle, the same at all educational

levels. This entails that the educational activities can, through a simple rearrangement

of the Standard's classification scheme, be grouped by field of study as main groups, a

feature offering considerable advantages in analyses of the structure of education within

different fields of study.

Each of the fields of study are, when the need arises, divided up into a total of

nine programme groups. This classification is not consistent for all groups due to the

actual variations in educational offers at different educational levels. The sub-division

into programme groups is coordinated, however, as far as possible.

Programme sub-groups and programmes

The purpose of dividing programme groups into programme subgroups has, as

mentioned previously, been to arrive at groups of closely related educational activities.

A programme sub-group will be composed of educational activities which deviate relatively

little with regard to admission requirements, duration or range of subjects.

The Standard is, in principle, drawn up as a classification norm for all educational

activities which are relevant in Norway. No minimum limit for duration has thus been

incorporated in the definition of an educational activity. This is a question which must be

evaluated and specifically defined when drawing up the plans for every study. The programmes

which are specified in this edition of the Standard include, however, only educational

activities with a duration of at least 300 hours of instruction per school year. This lilit

is primarily due to the practical difficulties in obtaining the necessary information on
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courses lasting a very short time. It is also felt that there is a less urgent need for a

classification of short-term educational activities since the continuous educational statistics

are also limited at the present time to educational activities with a minimum of 300 hours of

instruction.

In the case of educational activities lasting several years a specification of grade,

annual courses or stage of study will often be relevant. Such a breakdown is thus required for

statistics on pupils. In studies of educational attainment a grade division may also provide

useful information on, for example, completed vs. interrupted education. The programmes are,

however, not specified by grade or stage of study since it has been felt that the needs for

such specifications are best met by registering grade as a separate characteristic. The

grade or grades to which a programme is considered to belong is included as supplementary

information in the systematic list of educations. The educational activities' position in a

consistent classification by grade is specified here by those numbers listed after the name of

the programme.

4. USE IN POPULATION STATISTICS

In population statistics the individual comprises the statistical unit. This does not

mean, however, that the Standard related to the specification educational activity is of no

interest in population statistics. Rather the opposite is true; the Standard will serve as

an important aid in these statistics as well. Educational activity, in addition to being

a statistical unit in studies of education, can indeed be interpreted as a characteristic

of the unit in population statistics.

It might also be relevant to include the specification educational activity in most

analyses of human behaviour. This characteristic is most important in analyses of

a. Persons currently being educated
b. People's educational background

A basis for analyses in the a-category would be tables showing the distribution of

pupils by the educational activities in which they are participating at certain points of

time or during a certain period. Tabular presentations containing information on the pupils'

possible transition during a further specified period from one educational activity to

another will also be necessary as a data base for analysing the population's educational

behaviour. In tables of this kind specifications based on the values of characteristics

defined by the Standard will be useful.

With regard to b-category analyses, there is a demand for surveys characterized by

all the educational activities in which a person has participated, A classification norm

constructed so that the individual groups define a clear set of completed educational

activities would be useful in efforts to adapt the data base for analysing the population's

educational background. The possibilities for developing such a combination standard have

been weighed. It has been decided that the number of possible combinations of educational

activities in which an individual has participated is so great that it would be difficult

for such a standard to satisfy requirements on practical applications. In addition, the

aggregation of the various combinations of educational activities into main groups, sub-

groups, etc. would encounter so many difficulties involving principles and evaluation that

for this reason as well it would be difficult to prepare a combination standard for people's

educational background. On this basis, the Central Bureau of Statistics has decided that

in connection with the preparation of tables on educational background, the Standard of

Education presented in this manual will also be used,
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This entails that in classifying the population's educational background it is

necessary to operate with a set of educational activities for each person. How many

educational activities will be registered and the principles for selecting these must be

determined in each investigation based on the requirements for accuracy. In some studies,

for example, it might be sufficient to register the highest educational activity completed

by a person.

A statistical classification of people's educational background will often encounter

difficulties as a result of lacking information. Such weaknesses in the body of data can,

of course, not be remedied through the preparation of a standard classification. It is

important, however, that along with the standard, code rules are given which facilitate

reliable classification to the extent permitted by the information available. In

connection with the Standard for Education the Central Bureau of Statistics recommends that

0 be used as the code for unspecified at all levels of classification, except for the main

group-level where 9 is fixed as the code for unspecified. If, in other words, we can say

with a reasonable degree of certainty that it is impossible to determine the field of study

(2 digits), programme group (3 digits), programme sub-group (4 digits) or programme

(5 digits) to which a specific education belongs, it should be coded 0 for the digit position

to which this applies. A list of codes for programmes which we know from experience are

often impossible to identify completely is provided in Appendix 1.

5. UPDATING

The educational system is constantly developing and changing, This entails that new

educational activities will continuously be established at the same time that the content of

already existing activities will often change. It is necessary to incorporate such changes

in the educational system in the standard classification as much as possible on a

continuous basis. Since the Standard Classification of Education was prepared about three

years ago, so many changes in educational offers have been registered that the publication

of a new edition of the Standard was considered desirable.

Many of the changes which have been made are due to the mplementation of the

9-year compulsory school, In the first edition - which was also to serve as a norm for

classifying educational information in the 1970 Census of Population - it was thus assumed

that basic vocational and technical education was based on 8 years' schooling (primary

school and primary continuation school). Today, this education is based on the completion

of the 9-year compulsory school, necessitating the repositioning of a sizable number of

vocational and technical educations. The development of the two-year combined basic course

and the study opportunities at the district colleges are other examples illustrating the

necessity for updating the standard,

The principles for and the structure of the Standard remain the same as in the

first edition. Because of the sharp increase in the number of educational activities at

the second level, second stage, and because of restriction imposed by the coding system, it

was decided to sub-divide this educational level;

3. Education at the second level, second stage I
4. Education at the second level, second stage II

This division has necessitated a change in the numerical codes for lower educational

levels as well. The first digit in the numerical codes for education at the second level, first

stage has thus been changed from 1 to 2 and for the first level from 2 to 1.
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The specification and the group positioning of programmes in this edition of the

Standard Classification of Education are based on the plans for educational offers in the

1972-1973 school year. Educational activities initiated in earlier school years shall

therefore in principle continue to be classified in accordance with the first edition of

the Standard. It is particularly important to bear this rule in mind when classifying

the empirical material which is intended to provide a basis for studies of the

development in educational activities or in the population's educational background. In

using the two editions of the Standard concurrently, corrections for the changes in the

numerical codes as described above must be made,
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II. 	 OVERSIKT OVER STANDARDENS INNDELING I

UTDANNINGSNIVAER, FAGFELT, FAGGRUPPER OG UTDANNINGSGRUPPER

SURVEY OF THE CLASSIFICATION BY LEVELS, FIELDS AND PROGRAMME GROUPS

0 	 INGEN UTDANNING OG UTDANNING PA FORSKOLENIVA
NO EDUCATION AND EDUCATION PRECEDING THE
FIRST LEVEL

000 Ingen utdanning No education

011 FOrskoleutdanning Pre-school education

0111 Ett-årig fOrskoleutdanning
One-year pre-school education

0112 To-årig forskoleutdanning
Two-years pre-school education

012 Utdanning ved daginstitusjoner for barn
Education at nursery schools etc.

0121 Barnehageavdeling
Part-time nursery school

0122 Dagheimavdel ing
Full-time nursery school

2112 Plan 3 i alle obligatoriske skrift-
lige fag, uten tysk Course 3 in
Norwegian, English and mathematics,
without German

2113 Plan 2 som laveste plan i obliga-
toriske skriftlige fag, med tysk
Course 2 as lowest curriculum in
Norwegian, English and mathematics,
with German

2114 Plan 2 som laveste plan i obliga-
toriske skriftlige fag, uten tysk
Course 2 as lowest curriculum in
Norwegian, English and mathematics,
without German

2115 Plan 1 som laveste plan i obliga-
toriske skriftlige fag, med tysk
Course 1 as lowest curriculum in
Norwegian, English and mathematics,
with German

019 Utdanning på fOrskolenivå ellers
Education preceding the first level n.e.c.

1 	 UTDANNING PA BARNESKOLENIVA
EDUCATION AT THE FIRST LEVEL

111 Grunnskoleutdanning på barneskoletrinnet
Primary school; lower stage

113 	 Spesialskoleutdanning på barneskoletrinnet
Special programmes for the handicapped

1131 Utdanning for dOve og tunghOrte
Education for the deaf and partially
hearing

1132 Utdanning for blinde og svaksynte
Education for the blind and partially
sighted

1133 Utdanning for talehemmede
Education for children with speech
defects

1134 Utdanning for barn og ungdom
med lærevansker Education
for the mentally handicapped

1135 Utdanning for barn og ungdom med
tilpasningsvansker Education for
the maladjusted

119 Allmennutdanning på barneskolenivå ellers
General programmes at the first level n.e.c.

2 	 UTDANNING PA UNGSOMSSKOLENIVA EDUCATION
OF THE SECOND LEVEL; FIRST STAGE

21 	 ALLMENT FAGFELT GENERAL PROGRAMMES

211 Grunnskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet
Primary school; upper stage

2111 Plan 3 i alle obligatoriske skrift-
lige fag, med tysk Course 2 in
Norwegian, English and mathematics,
with German

2116 Plan 1 som laveste plan i obliga-
toriske skriftlige fag, uten tysk
Course 1 as lowest curriculum in
Norwegian, English and mathematics,
without German

2117 Plan A i ett eller to obliga-
toriske skriftlige fag Course A
in one or two of the subjects
Norwegian, English and mathematics

2118 Plan A i alle obligatoriske skrift-
lige fag Course A in Norwegian,
English and mathematics

2119 Annen grunnskoleutdanning på 7. - 9.
klassetrinn Education at primary
school, upper stage n,e.c.

212 Folkeskoleutdanning Primary school;
lower stage

213 	 Spesialskoleutdanning på ungdomsskole-
trinnet Special programmes for the
handicapped

2131 Utdanning for dOve og tunghorte
Education for the deaf and
partially hearing

2132 Utdanning for blinde og svaksynte
Education for the blind and
partially sighted

2133 Utdanning for talehemmede
Education for persons with speech
defects

2134 Utdanning for barn og ungdom
med lærevansker Education
for mentally handicapped

2135 Utdanning for barn og ungdom med
tilpasningsvansker Education
for the maladjusted

214 Framhaldsskoleutdanning
Continuation school

2141 Ett-årig kurs One-year course

2142 To-årig kurs Two-years course
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219 	 Allmennutdanning på ungdomsskolenivå ellers
General programmes at the second level;
first stage n.e.c.

2191 Grunnskole, voksenopplæring Primary
school; upper stage, special pro-
grammes for adult education

3 	 UTDANNING PA GYMNASNIVA I EDUCATION AT THE
SECOND LEVEL; SECOND STAGE I (10 TH GRADE)

31	 ALLMENT FAGFELT GENERAL PROGRAMMES

311 	 Utvidet grunnskoleutdanning (10. fri-
villige skoleår) Primary school, 10th
voluntary year

3111 Plan 3 i alle obligatoriske skrift-
lige fag, med tysk Course 3 in
Norwegian, English and mathematics,
with German

3119 Annet plan- og fagvalg Other courses

314 Gymnasutdanning Secondary general school;
upper stage

3141 Deleksamen i språkfag Part examina-
tion in languages

3143 Deleksamen i andre humanistiske og
estetiske fag Part examination in
humanities and fine arts n.e.c.

3144 Deleksamen i samfunnsfag Part
examination in economics and social
science subjects

3146 Deleksamen i matematikk og naturfag
Part examination in mathematics and
natural science subjects

3149 Annen gymnasutdanning på 10. klasse-
trinn Education at secondary general
school, 10th grade n.e.c.

315 FolkehOgskoleutdanning Folk high school

3151 FolkehOgskolekurs Folk high
school, first course

316 Realskoleutdanning Secondary general
school, lower stage

3161 To-språklig linje With courses in
two foreign languages

3162 Ett-språklig linje With course in
only one foreign language

319 Allmennutdanning på gymnasnivå I ellers
General programmes at the second level;
second stage I n.e.c.

3195 Forkurs for Statens lærerskole i
husstell Preliminary course for
State college of Domestic Science
teachers

32 	 HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES,
RELIGION AND THEOLOGY, FINE AND APPLIED
ARTS PROGRAMMES

321 	 Historie-, litteratur- og språkfag
Programmes in history, literature and
languages

322 Religionsfag Religion and theology
programmes

3221 Bibelskoleutdanning Bible school
education

3229 Annen utdanning i religionsfag
Religion and theology education
n.e.c.

323 Humanistiske fag ellers Humanities
programmes n.e.c.

324 Reklametegning og dekorasjon Decoration
and commercial arts programmes

325 Musikkfag Programmes in music

3259 Annen utdanning i musikkfag
Education in music n.e.c.

326 Bildende kunst Visual arts programmes

3261 Maler- og grafikerutdanning
Education for painters and graphic
artists

327 Brukskunst (formgiving) Applied arts
programmes

3271 Keramikerutdanning Education in
ceramics

3275 Mote- og kostymetegnerutdanning
Education in fashion and costume
design

3279 Annen utdanning i brukskunst
Applied arts education n.e.c.

33 	 UNDERVISNING TEACHER TRAINING PROGRAMMES

339 Undervisningsfag ellers Teacher training
education n.e.c.

34 . 	ADMINISTRASJON OG ØKONOMI COMMERCIAL
AND BUSINESS PROGRAMMES

341 Administrative fag, Administration
programmes

3411 Arbeidslederutdanning for formenn
Education for foremen

3419 Annen utdanning i administrative
fag Administration education n.e.c.

342 Kontor- og handelsfag, generelt General
commercial programmes

3421 Handelsskoleutdanning Commercial
school education

3429 Annen utdanning i kontor- og
handelsfag generelt General
commercial education n.e.c.

343 Kontorfag Clerical work programmes

3431 Generell utdanning i kontorfag
General clerical work education

3432 Regnskapsutdanning Education in
accountancy

3433 Stenograf- og sekretærutdanning
Education for shorthand writers
and secretaries

3434 Maskinskriverutdanning Education
for typists

3435 DatamaskinoperatOrutdanning
Education for computing machine
operators

3438 Spesialutdanning for offentlig
ansatte kontorfunksjonærer Special
education for public employees
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3439 Annen utdanning i kontorarbeid
Clerical work education n.e.c.

344 Handelsfag Sales work programmes

3441 Generell utdanning i handelsfag
General sales work education

3444 ButikkekspeditOrutdanning
Education for shop assistants

346 Sosialfag Programmes in social work

3461 Utdanning av personell til sosiale
institusjoner Education for the
staff to social institutions

349 Merkantile fag ellers Commercial and
business programmes n.e.c.

35	 INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK TRADE,
CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES

351	 Tekstil-, sOm- og lærvarefag Textile
and leather trades programmes

3511 Utdanning i vevning Education
in weaving

3512 Annen utdanning i tekstilarbeid
Education in textile work n.e.c.

3513 Utdanning i konfeksjonssOm
Education for sewers

3514 Utdanning i kjole- og draktsOm
Education for dressmakers

3515 Skredderutdanning Education
for tailors

3516 MObeltapetsererutdanning
Education for furniture
upholsterers

3517 Annen utdanning i tilskjæring og
sOm Education in cutting and
sewing n.e.c.

3518 Utdanning i skotOyarbeid
Education for shoemakers and
-repairmen

3519 Annen utdanning i lærvarearbeid
Leather trade education n.e.c.

352 Finmekaniske fag Programmes for
precision mechanics

3521	 makerutdanning Education
for watchmakers

3522 Tannteknikerutdanning Education
for dental mechanics

3523 Gullsmedutdanning Education
for goldsmiths

3529 Annen utdanning i finmekaniske
fag Education for precision
mechanics n.e.c.

353 Mekaniske fag ellers Mechanical
programmes n.e.c.

3531 Bilmekanikerutdanning Education
for automobile mechanics

3532 Flymekanikerutdanning Education
for aircraft engine mechanics

3533 Landbruksmekanikkutdanning
Education in agricultural engine
mechanics

3534 Verkstedmekanikerutdanning -

Education for toolmakers and
machine-tool operators

3539 Annen utdanning i mekaniske fag
Mechanical education n.e.c.

354 Jern- og metallfag ellers Metal trades
programmes n.e.c.

3541 Utdanning i stOperiarbeid Education
for founders

3542 Annen utdanning i smelteverk- og
metallverkarbeid Metal processing
education n.e.c.

3543 Utdanning i blikkslager- og annet
tynnplatearbeid Education for
tinsmiths and related workers

3544 ROrleggerutdanning Education for
plumbers

3545 Utdanning i skipsbyggingsarbeid
Education in ship building

3546 Utdanning i annet plate-, sveise-
og stålkonstruksjonsarbeid
Education for sheet-metal workers,
welders and steel construction
workers n.e.c.

3549 Annen utdanning i jern- og metall-
arbeid Metal trades education
n.e.c.

355 Elektrofag Electrical and electronics
trades programmes

3551 Elektrikerutdanning, sterkstrOm
Education for electrical fitters

3552 Utdanning for kraftstasjonsbetje-
ning (elektromaskinister) Education
for power station workers

3553 Skipselektrikerutdanning Education
for ships' electricians

3554 Annen utdanning i sterkstrOmsarbeid
Electrical trades education n.e.c.

3555 Utianning i svakstrOmsfag Education
for electronics fitters

3556 Teleteknisk utdanning Education
for telephone and telegraph instal-
lers and repairmen

•

3557 Radio- og fjernsynsteknisk utdanning
Education for radio- and television
fitters and repairmen

3559 Annen utdanning i svakstrOmsarbeid
Electronics trades education n.e.c.

356	 Trearbeids - , bygge- og anleggsfag
Woodworking and construction trades
programmes

3561 TOmrerutdanning Education for
carpenters

3562 MObelsnekkerutdanning Education
for cabinetmakers

3563 Industrisnekkerutdanning Edu-
cation for woodworking machine
operators

3564 Annen utdanning i snekker- og
trearbeidsfag Education in wood-
working trades n.e.c.
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3565 Maler- og bygningstapetserer-
utdanning (inkl. lakkerer-
utdanning) Education for
painters and paperhangers

3566 Utdanning i glassmesterarbeid
Education for glaziers

3567 Murerutdanning (inkl. utdanning
i jernbinder- og betongstoper-
arbeid) Education for brick-
layers (including education for
concreters and reinforced iron
workers)

3568 Annen utdanning i byggefag
Building trades education n.e.c.

3569 Annen utdanning i anleggsfag
(inkl. utdanning i gruvefag)
Construction trades education
n.e.c. (including education in
mining)

357 Grafiske fag Printing and book-
binding trades programmes

3571 Boktrykkerutdanning (settere
og trykkere) Printing trades
education

3572 Bokbinderutdanning Bookbinding
trades education

3579 Annen grafisk utdanning
Printing and bookbinding trades
education n.e.c.

358 Næringsmiddelfag Food and drink
processing trades programmes

3581 Baker- og konditorutdanning
Education for bakers and
confectioners

3582 POlsemaker- og slakterutdanning
Education for sausage makers
and butchers

3583 Meieriutdanning Education for
dairy product processors

3584 Utdanning i fiskeforedling
Education in fish processing

3585 Utdanning i konserveringsarbeid
Preserving trades education

3589 Annen utdanning i neringsmiddelfag
Food and drink processing trades
education n.e.c.

359	 Industrielle, håndverksmessige og
tekniske fag ellers Trade, craft and
industrial programmes n.e.c.

3591 Laborantutdanning Education
for laboratory assistants

3593 Utdanning i teknisk tegning
Education for draughtsmen

3594 Kjøleteknisk utdanning Education
in mechanical refrigeration

3595 Oppmålings- og jordskifteutdanning
Education for surveyors

3596 Utdanning i plastvarearbeid
Education for plastic product
makers

3597 Anleggsmaskinarbeiderutdanning
Education for earth-moving and
construction machinery operators

3599 Utdanning i andre industri-, hånd-
verks- og tekniske fag Trade, craft
and industrial education n.e.c.

36	 SAMFERDSEL TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
PROGRAMMES

361 Maritime navigasjonsfag Maritime
navigation programmes

3611 Skipsførerutdanning EducatiOn for
ships' masters

3619 Annen utdanning i maritime naviga-
sjonsfag Maritime navigation
education n.e.c.

362 Maritime maskinistfag Maritime engi-
neering programmes

3622 Maskinistutdanning Education for
marine engineer officers

3623 Maskinistaspirantutdanning
Education for marine engineer
officer aspirants

3629 Annen utdanning i maritime
maskinistfag Maritime engineering
education n.e.c.

363 SjOfartsfag ellers Marine transport
programmes n.e.c.

3631 Utdanning for dekksmannskap
Education for ships' deck ratings

3632 Utdanning for maskinmannskap
Education for ships' engine -room
ratings

3639 Annen maritim utdanning Marine
education n.e. C.

364 Lufttrafikkfag Air transport programmes

365 Vegtrafikkfag Road traffic programmes

3651 Sjåførutdanning Education for
drivers

3659 Annen utdanning i vegtrafikk
Road traffic education n.e.c.

366 Jernbanetrafikkfag Railway operating
trades programmes

3661 Lokomotivforerutdanning Education
for railway engine drivers

3662 KonduktOrutdanning Education for
railway conductors

3663 TogekspeditOrutdanning Education
for railway service officers

3664 Stasjonsbetjentutdanning (ytre
stasjonstjeneste) Education for
railway stumters and related
workers

3665 Banetjenesteutdanning Education
for district inspectors and
lenghtmen

3669 Annen utdanning i jernbanetrafikk
Railway operating trades education
n.e.c.

367 Postale fag Postal service programmes

3671 PostekspeditOrutdanning Postal
officer education

3672 Postdistribusjonsutdanning Mail
distribution education

3679 Annen utdanning i postale fag
Postal service education n.e.c.
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368 Telekommunikasjonsfag Tele-
communications programmes

3681 Telegrafistutdanning
Telegraph operator education

3682 Telegraf- og telefonekspeditOr-
utdanning Telegraph and tele-
phone officer education

3689 Annen utdanning i telekommuni-
kasjonsfag Telecommunications
education n.e.c.

369 Transport- og kommunikasjonsfag ellers
Transport and communications programmes
n.e.c.

37 	 HELSEVERN HEALTH-RELATED AUXILIARY
PROGRAMMES

371 Sykepleiefag Nursing programmes

3711 Hjelpepleierutdanning
Auxiliary nurse education

3718 Legesekretærutdanning Doctor's
receptionists education

3719 Annen sykepleierutdanning
Nursing education n.e.c.

372 Tannpleiefag Dental nursing
programmes

3721 Tannlegeassistentutdanning
Dentist's receptionists education

3729 Annen utdanning i tannpleiefag
(ekskl. tannteknikerutdanning)
Dental nursing education n.e.c.

373 Barnepleiefag Child nursing
programmes

3731 Barnepleierutdanning Children's
nurse and maternity work
education

3739 Annen utdanning i barnepleiefag
Child nursing education n.e.c.

374 Vernepleiefag Welfare nursing
programmes

3741 Hjelpepleierutdanning
Auxiliary welfare nurse education

3749 Annen utdanning i vernepleiefag
Welfare nursing education n.e.c.

375 Apotekfag Pharmacy programmes

3751 Apotekteknikerutdanning
Education for pharmacentical
assistants

3759 Annen utdanning i apotekfag
Pharmacy education n.e.c.

376 Terapeutiske fag Physiotherapy and
occupational therapy programmes

3762 Arbeidsterapeututdanning
Education for occupational
therapists

379 Helsevernfag ellers Health-related
auxiliary programmes n.e.c.

38 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE AGRICUL-
TURAL, FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES

381 Jordbruksfag Agricultural programmes

3811 Praksiskurs i jordbruk og husdyr-
stell (lærlingeutdanning) Education
for trames in agricultural and
animal husbandry work

3815 ROkterutdanning (kurs i husdyrhold)
Education for animal caretakers

3819 Annen jordbruksutdanning Agricul-
tural education n.e.c.

382 Gartneri- og hagebruksfag Horticultural
programmes

3821 Praksiskurs i gartneri og hagebruk
(1mrlingeutdanning) Education for
trainees in horticultural work

3829 Annen utdanning i gartneri - og
hagebruksfag Horticultural
education n.e.c.

383 Skogbruksutdanning Forestry programmes

3839 Annen skogbruksutdanning Forestry
education n.e.c.

385 Fiskefag Fishery programmes

3851 Fiskeskipperutdanning Education
for fishing vessel masters

3859 Annen utdanning i fiske- og fangst-
arbeid Fishery education n.e.c.

39 	 TJENESTEYTING OG FORSVAR SERVICE AND
MILITARY PROGRAMMES

391 Husstellfag Domestic science programmes

3911 Husmorskoleutdanning Education
at schools for domestic science

3912 Husmorvikar- og hjemmehjelper-
utdanning Education for house-
wives substitutes and domestic
helpers

3919 Annen husstellutdanning Domestic
science education n.e.c.

392 Hotell- og restaurantfag Hotel and
restaurant service programmes

3921 Stuertutdanning Education for
stewards

3922 Kokkutdanning Education for cooks

3923 ServitOrutdanning Education for
waiters

3924 Traf ikkvertinneutdanning
Stewardess education

3925 Hotell - og restaurantlederut-
danning Education for hotel and
restaurant managers

3926 Oldfrueutdanning Education for
housekeeping matrons

3929 Annen utdanning i hotell- og
restaurantfag Hotel and res-
taurant service education n.e.c.
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393	 Hygiene- og skjønnhetspleiefag
Barbering and beauty culture programmes

3931- FrisOrutdanning Education for
3932 hairdressers

3939 Annen utdanning i hygiene og
skjønnhetspleie Barbering
and beauty culture education
n.e.c.

394 Vaktmester- og rengjOringsfag
Programmes in building caretaking
and cleaning

395 Fotograffag Programmes in
photography

396	 Idretts- og ungdomslederutdanning
Programmes for youth leaders, sports
and athletics instructors

397	 Sivile overvåkings- og tryggingsfag
Civilian guarding and security
programmes

3972 Politiutdanning Education
for policemen

3973 Fengselsutdanning Education
for prison guards

3974 Tollutdanning Education for
custom clerks

398 Militære fag Military programmes

3981 Befalsutdanning for tropps-
tjeneste N.C.O. education
for field unit duties

3989 Annen militær utdanning
Military education n.e.c.

399 Andre fag Other programmes

4 	 UTDANNING PA GYMNASNIVA II EDUCATION
AT THE SECOND LEVEL; SECOND STAGE II
(11TH - 12TH GRADE)

41 	 ALIMENT FAGFELT GENERAL PROGRAMMES

414 Gymnasutdanning Secondary general
school, upper stage

4141 Språkfaglig utdanning Edu-
cation with main stress on
languages

4143 Annen humanistisk eller estetisk
utdanning Education with main
stress on humanities and fine
arts n.e.c.

4144 Samfunnsfaglig utdanning Edu-
cation with main stress on
economics and social science
subjects

4146 Naturfaglig utdanning Education
with main stress on mathematics
and natural science subjects

415 Folkehøgskoleutdanning Folk high
school

4153 Videregående folkehOgskolekurs
Folk high school, advanced
course

419 .Annen allmennutdanning på gymnasnivå II
General programmes at the second level ;

second stage II n.e.c.

4193 Forkurs for LandbrukshOgskolen
Preliminary course for College
of Agriculture

42	 HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES,
RELIGION AND THEOLOGY, FINE AND APPLIED
ARTS PROGRAMMES

421	 Historie-, litteratur- og språkfag
Programmes in history, literature and
languages

422 Religionsfag Religion and theology
programmes

4226 Misjonær- og predikantutdanning
Education for missionaries and
preachers

423 Humanistiske fag ellers Humanities
programmes n.e.c.

424 Reklametegning og dekorasjon Decoration
and commercial arts programmes

425 Musikkfag Programmes in music

4251 Organistutdanning Education for
organists

4252 Orkestermus ikerutdanning Education
for orchestral players

4253 Dirigentutdanning Education for
conductors

4259 Annen musikkutdanning Education
in music n.e.c.

426 Bildende kunst Visual arts programmes

4261 Maler- og grafikerutdanning
Education for painters and graphic
artists

4262 Billedhoggerutdanning Education
for sculptors

4263 Bokkunstnerutdanning Education
in book-craft

4269 Annen utdanning i bildende kunst
Visual arts education n.e.c.

427 Brukskunst (formgiving) Applied arts
programmes

4271 Keramikerutdanning Education in
ceramics

4272 MObel- og innredningsarkitekt-
utdanning Education in furniture
and interior design

4273 Metalldes ignerutdanning Education
in metal design

4274 Tekstilkunstnerutdanning Edu-
cation in textile design

4275 Mote- og kostymetegnerutdanning
Education in fashion and costume
design

4279 Annen utdanning i brukskunst
Applied arts education n.e.c.
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428 Teaterfag Programmes in the drama

4281 Skuespillerutdanning
Education for actors

4282 Opera- og konsertsangerutdanning
Education for opera and consert
singers

4283 Danserutdanning Education for
dancers

4289 Annen utdanning i teaterfag
Education in the drama n.e.c.

429 Estetiske fag ellers Fine and
applied arts programmes n.e.c.

43	 UNDERVISNING TEACHER TRAINING
PROGRAMMES

431 Barnehagelærerutdanning Teacher
training for pre-school and
kindergarten teachers

4312 Utdanning av lærere for musikalsk
barnehage Teacher training for
musical kindergarten teachers

4319 Annen barnehagelmrerutdanning
Teacher training for pre-school
and kindergarten teachers n.e.c.

432 Klasselærerutdanning General teacher
training programmes

4321 Alminnelig lærerskoleutdanning
Ordinary teacher training college

4329 Annen utdanning for klasselærere
General teacher training education
n .e.c.

433 Faglærerutdanning Teacher training
programmes for teachers of vocational
subjects

4338 Lærerutdanning i husstell-, hotell-
og restaurantfag Teacher training
for teachers of subjects related
to domestic science, hotel and
restaurant service

4339 Annen faglærerutdanning Vocational
teacher training education n.e.c.

436 Musikk- og sanglærerutdanning Teacher
training for music and song teachers

4361 Musikklærerutdanning Teacher
training for music teachers

4362 Sanglærerutdanning Teacher
training for song teachers

439 Undervisningsfag ellers Teacher trai-
ning programmes n.e.c.

4391 Husflidslærerutdanning Teacher
training for domestic arts
teachers

4393 Danselærerutdanning Teacher
training for dancing teachers

4395 Sjaførlærerutdanning Education
for driving instructors

4399 Annen lærerutdanning Teacher
training education n.e.c.

44	 ADMINISTRASJON OG OKONCIAI COMMERCIAL
AND BUSINESS PROGRAMMES

441 Administrative fag Administration
programmes

4411 Arbeidslederutdanning for formenn
Education for foremen

4419 Annen utdanning i administrative
fag Administration education n.e.c.

442 Kontor- og handelsfag, generelt General
commercial programmes

4421 Handelsskoleutdanning Commercial
school education

4422 Handelsgymnasutdanning Commercial
college

4423 Bedriftsøkonomisk utdanning
Education in business economics

4429 Annen generell handels- og kontor-
utdanning General commercial
education n.e.c.

443 Kontorfag Clerical work programmes

4431 Generell utdanning i kontorfag
General clerical work education

4432 Regnskapsutdanning Education in
accountancy

4433 Stenograf- og sekretærutdanning
Education for shorthand writers
and secretaries

4435 DatamaskinoperatOrutdanning
Education for computing machine
operators

4436 Pro grammererutdanning Education
for computing machine programmes

4437 Spesialutdanning for privatansatte
kontorfunksjonærer Special education
for privately employees

4438 Utdanning i offentlig administrasjon
Educction in public administration

4439 Annen utdanning i kontorarbeid
Clerical work education n.e.c.

444 Handelsfag Sales work programmes

4441 Generell utdanning i - handelsfag
General sales work education

4442 Utdanning for salgsrepresentanter
og akkvisitører Education for
sales representatives and insurance
agents

4443 MarkedsfOringsutdanning Education
in marketing

4447 Butikklederutdanning Education
for retail trade managers

446 Sosialfag Programmes in social work

4469 Annen utdanning i sosialfag
Social work education n.e.c.
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449 Merkantile fag ellers Commercial
and business programmes n.e.c.

4491 Utdanning i samvirkespOrsmål
Education in production
cooperation

4499 Annen utdanning i merkantile fag
Commercial and business education
n.e.c.

45	 INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK TRADE,
CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES

451	 Tekstil- , sOm- og lærvarefag Textile
and leather trades programmes

4511 Utdanning i veving Education
in weaving

4512 Annen utdanning i tekstilarbeid
Education in textile work n.e.c.

4513 Utdanning i konfeksjonssOm
Education for sewers and foremen
to the ready-made clothing
industry

4514 Utdanning i kjole- og draktsOm
Education for dressmakers

4515 Skredderutdanning Education for
tailors

4516 MObeltapetsererutdanning Educa-
tion for furniture upholsterers

4517 Annen utdanning i tilskjæring og
som Education in cutting and
sewing n.e.c.

4518 Utdanning i skotOyarbeid Educa-
tion for shoemakers and -repair-
men

4519 Annen utdanning i lærvarearbeid
Leather trades education n.e.c.

452 Finmekaniske fag Programmes for
precision mechanics

4521 UrmakerutdanninP. Education for
watchmakers

4522 Tannteknikerutdanning Education
for dental mechanics

4523 Gullsmedutdanning Education
for goldsmiths

4524 Instrumentmekanikerutdanning
Education for instrument
mechanics

4525 GravOrutdanning Education for
engravers

4529 Annen utdanning i finmekaniske fag
Education for precision mechanics
n.e.c.

453 Mekaniske fag ellers Mechanical
programmes n.e.c.

4531 Bilmekanikerutdanning Education
for automobile mechanics

4532 Flymekanikerutdanning Education
for aircraft engine mechanics

4533 Landbruksmekanikerutdanning
Education in agricultural engine
mechanics

4534- Verkstedmekanikerutdanning
4535 Education for toolmakers and

machinetool operators

4536 Anleggsmekanikerutdanning Educa-
tion for earth-moving and construc-
tion machinery mechanics

4538- Annen utdanning i mekaniske fag
4539 Mechanical education n.e.c.

454 Jern- og metallfag ellers Metal trades
programmes n.e.c.

4541 Utdanning i stOperiarbeid
Education for founders

4542 Annen utdanning i smelteverk- og
metallverkarbeid Metal processing
education n.e.c.

4543 Utdanning i blikkslager- og annet
tynnplatearbeid Education for
tinsmiths and related workers

4544 ROrleggerutdanning Education for
plumbers

4545 Utdanning i skipsbyggingsarbeid
Education in ship building

4546 Utdanning i annet plate-, sveise-
og stålkonstruksjonsarbeid
Education for sheet-metal workers,
welders and steel construction
workers n.e.c.

4549 Annen utdanning i jern- og metall-
arbeid Metal trades education
n.e.c.

455 Elektrofag Electrical and electronics
trades programmes

4551 Elektrikerutdanning, sterkstrOm
Education for electrical fitters

4552 Utdanning for kraftstasjons-
betjening (elektromaskinister)
Education for power-station workers

4553 Skipselektrikerutdanning Education
for ships' electricians

4554 Annen utdanning i sterkstrOms-
arbeid Electrical trades education
n.e.c.

4555 Utdanning i svakstrOmsfag Edu-
cation for electronics fitters

4556 Teleteknisk utdanning Education
for telephone and telegraph in-
stallers and repairmen

4557 Radio- og fjernsynsteknisk ut-
danning Education for radio and
television fitters and repairmen

4558- Annen utdanning i svakstrOmsarbeid
4559 Electronics trades education n.e.c.

456	 Trearbeids - , bygge- og anleggsfag Wood-
working and construction trades pro-
grammes

4561 TOmrerutdanning Education for
carpenters

4562 MObelsnekkerutdanning Education
for cabinetmakers

4563 Industrisnekkerutdanning Educa-
tion for woodworking machine
operators

4564 Annen utdanning i snekker- og
trearbeidsfag Education in
woodworking trades n.e.c.
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4565 Maler- og bygningstapetserer-
utdanning (inkl. lakkerer-
utdanning) Education for
painters and paperhangers

4566 Utdanning i glassmesterarbeid
Education for glaziers

4567 Murerutdanning Education for
bricklayers

4568 Annen utdanning i byggefag
Building trades education n.e.c.

4569 Annen utdanning i anleggsfag
Construction trades education
n.e.c.

457 Grafiske fag Printing and book-
binding tradeP programmes

4571 Boktrykkerutdanning Printing
trades education

4572 Bokbinderutdanning Bookbinding
trades education

4579 Annen grafisk utdanning Prin-
ting and bookbinding trades
education n.e.c.

458 Nmringsmiddelfag Food and drinks
processing trades programmes

4581 Baker- og konditorutdanning
Education for bakers and
confectioners

4582 POlsemaker- og slakterutdanning
Education for sausage makers and
butchers

4583 Meieriutdanning Education for
dairy product processors

4584 Utdanning i fiskeforedling
Education in fish processing

4585 Utdanning i konserveringsarbeid
Precerving trades education

4589 Annen utdanning i nmringsmiddelfag
Food and drink processing trades
education n.e.c.

459	 Industrielle, håndverksmessige og
tekniske fag ellers Trade, craft and
industrial programmes n.e.c.

4591 Laborant- og kjemiteknisk
utdanning Education for
laboratory assistants

4592 Driftsteknik utdanning Educa-
tion in industrial processing

4593 Utdanning i teknisk tegning
Education for draughtsmen

4594 Kjøleteknisk utdanning
Education in mechanical
refrigeration

4595 Oppmålings- og jordskifte-
utdanning Education for
surveyors

4599 Annen utdanning i industri-,
håndverks- og tekniske fag
Trade, craft and industrial
education n.e.c.

46	 SAMFERDSEL TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
PROGRAMMES

461 Maritime navigasjonsfag Maritime
navigation programmes

4611 Skipsforerutdanning Education
for ships' masters

4612 Styrmannsutdanning Education for
ships' navigation officers

4619 Annen utdanning i maritime
navigasjonsfag Maritime navi-
gation education n.e.c.

462 Maritime maskinistfag Maritime
engineering programmes

4621 Maskinsjefsutdanning Education
for ships' chief engineers

4622 Maskinistutdanning Education
for marine engineer officers

4623 Maskinistaspirantutdanning
Education for marine engineer
officer aspirants

4629 Annen utdanning i maritime
maskinistfag Maritime engineering
education n.e.c.

463 SjOfartsfag ellers Marine transport
programmes n.e.c.

4632 Utdanning for maskinmannskap
Education for ships' engine -room
ratings

4639 Annen maritim utdanning Marine
education n.e. C .

464 Lufttrafikkfag Air transport programmes

4641 Flygerutdanning Education for
aircraft pilots

4642 Flynavigatorutdanning Education
for flight navigators

4643 Flymaskinistutdanning Education
for flight engineers

4649 Annen utdanning i lufttrafikkfag
Air transport education n.e.c.

465 Vegtrafikkfag Road traffic programmes

466 Jernbanetrafikkfag Railway operating
trades programmes

4661 Lokomotivførerutdanning Education
for railway engine drivers

4662 KonduktOrutdanning Education for
railway conductors

4663 TogekspeditOrutdanning (indre
stasjonstjeneste) Education for
railway service officers

4669 Annen utdanning i jernbanetrafikk-
fag Railway operating trades
education n.e.c.

467 Postale fag Postal service programmes

4671 PostekspeditOrutdanning Postal
officer education

4679 Annen utdanning i postale fag
Postal service education n.e.c.
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468 Telekommunikasjonsfag Telecommuni-
cations programmes

4681 Telegrafistutdanning Telegraph
operator education

4682 Telegraf- og telefonekspeditOr-
utdanning Telegraph and tele-
phone officer education

4689 Annen utdanning i telekommunika-
sjonsfag Telecommunications
education n.e.c.

469	 Transport- og kommunikasjonsfag ellers
Transport and communications programmes
n.e.c.

47	 HELSEVERN MEDICAL AND PARA-MEDICAL
PROGRAMMES

471 Sykepleiefag Nursing programmes

4717 ROntgenografutdanning Education
in medical X-ray technology

4718 Legesekretærutdanning Doctor's
receptionists education

476 Terapeutiske fag Physiotherapy and
occupational therapy programmes

4762 Arbeidsterapeututdanning
Occupational therapy education

479 Helsevernfag ellers Medical and
para-medical programmes n.e.c.

48	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE
AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHERY
PROGRAMMES

481 Jordbruksfag Agricultural pro-
grammes

4812 Agronomutdanning Education
for agronomists

4813 Agroteknikerutdanning Educa-
tion in agricultural technology

4819 Annen jordbruksutdanning
Agricultural education n.e.c.

482 Gartneri- og hagebruksfag Horti-
cultural programmes

4823 Gartnerutdanning Education
in gardening

4824 Gartnerteknikerutdanning
Education in horticultural
technology

4829 Annen utdanning i gartneri - og
hagebruksfag Horticultural
education n.e.c.

483 Skogbruksfag Forestry programmes

4832 Skogbrukerutdanning
Education for foresters

4833 Skogteknikerutdanning
Education in forestry techno-
logy

4834 Utmarksteknikerutdanning
Education in outlying fields
technology

4839 Annen skogbruksutdanning
Forestry education n.e.c.

485	 Fiskefag Fishery programmes

4851 Fiskeskipperutdanning Education
for fishing vessel masters

49	 TJENESTEYTING OG FaRSVAR SERVICE AND
MILITARY PROGRAMMES

491 Hustellfag Domestic science programmes

4911 Husmorskoleutdanning Education
at schools for domestic science

4919 Annen husstellutdanning Domestic
science education n.e.c.

492 Hotell- og restaurantfag Hotel and
restaurant service programmes

4921 KjOkkenleder- og stuertutdanning
Education for housekeepers and
stewards

4922 Kokkutdanning Education for cooks

4923 ServitOrutdanning Education for
waiters

4924 Trafikkvertinneutdanning Steward-
ess education

4925 Hotell- og restaurantlederut-
danning Education for hotel and
restaurant managers

4926 Oldfrueutdanning, Education for
housekeeping matrons

4929 Annen utdanning i hotell - og
restaurantfag Hotel and restau-
rant service education n.e.c.

493 Hygiene- og skjOnnhetspleiefag Barbering
and beauty culture programmes

4931- FrisOrutdanning Education for
4932 hairdressers

4939 Annen utdanning i hygiene og
skjonnhetspleiefag Barbering and
beauty culture education n.e.c.

494 Vaktmester- og rengjOringsfag Pro-
grammes in building caretaking and
cleaning

4944 Feierutdanning Education for
chimney sweepers

4945 Renseriutdanning Education for
launderers

495 Fotograffag Programmes in photography

4951 Fotografutdanning Education in
° 	 photography

497	 Sivile overvakings - og tryggingsfag
Civilian guarding and security programmes

4972 Politiutdanning Education for
Policemen

4973 Fengselsutdanning Education for
prison guards

4974 Tollutdanning Education for
custom clerks

4979 Annen utdanning i sivilt over-
våkings- og tryggingsarbeid
Civilian guarding and security
education n.e.c.
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498 Militære fag Military programmes

4981 Befalsutdanning for troppstjeneste
N.C.0.-education for field unit
duties

4982 Befalsutdanning for stabs- og
forvaltningstjeneste N.C.0. -

education for administrative
duties

4983 Befalsutdanning for sambandsteknisk
tjeneste N.C.0.-education for
signal duties

4984 Befalsutdanning for teknisk tje-
neste ellers N.C.0.-education
for technical duties n.e.c.

4985 Annen befalsutdanning N.C.0. -

education n.e.c.

4989 Annen militær utdanning Military
education n.e.c.

499 Andre fag Other programmes

5
	

UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLE-
NIVÅ I EDUCATION AT THE THIRD LEVEL;
FIRST STAGE I

52 	 HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES,
RELIGION AND THEOLOGY, FINE AND APPLIED
ARTS PROGRAMMES

521 Historiefag Programmes in history

5212 Grunnfagsutdanning Subsidiary
coursesl)

5214 Mellomfagsutdanning Minor
courses2)

5219 Annen utdanning i historiefag
Education in history n.e.c.

522 Litteraturfag Programmes in literature

5222 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5224 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5226 Bibliotekutdanning Education
for librarians

5229 Annen utdanning i litteraturfag
Education in literature n.e.c.

5234 Mellomfagsutdanning i engelsk,
germanske og romanske språk Minor
courses in English, German and
Romance languages

5235 Mellomfagsutdanning i slaviske,
baltiske og finsk-ugriske språk
Minor courses in Slavonic, Baltic
and Finno-Ugric languages

5238 Annen utdanning i engelsk, germanske
og romanske språk Education in
English, German and Romance languages

5242 Grunnfagsutdanning i indo-iranske,
keltiske, semittiske og Ost-
asiatiske språk Subsidiary courses
in Indo-Iranian, Celtic, Semitic
and East-Asiatic languages

5243 Grunnfagsutdanning i klassiske
språk Subsidiary courses in
classical languages

5244 Mellomfagsutdanning i indo-iranske,
keltiske, semittiske og Ost-
asiatiske språk Minor courses in
Indo-Iranian, Celtic, Semitic and
East-Asiatic languages

5245 \lellomfagsutdanning i klassiske
språk Minor courses in classical
languages

5249 Annen språkutdanning Education in
languages n.e.c.

525 Språkvitenskapelige fag Programmes in
linguistics

5252 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5254 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5259 Annen utdanning i språkvitenskape-
lige fag Education in linguistics
n.e.c.

526 Filosofiske fag Programmes in philosophy

5261 Forberedende prOver Preparatory
courses

5262 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5264 Mellomfagsutdanning. Minor
courses

523-
524

Språkfag Programmes in languages

5231 Forberedende prOver Prepara-
tory courses

5232 Grunnfagsutdanning i engelsk,
germanske og romanske språk
Subsidiary courses in English,
German and Romance languages

5233 Grunnfagsutdanning i slaviske,
baltiske og finsk-ugriske språk
Subsidiary courses in Slavonic,
Baltic and Finno-Ugric languages

5269 Annen utdanning i filosofiske fag
Education in philosophy n.e.c.

527 Religionsfag Programmes in religion
and theology

5272 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5274 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5276 Misjonær- og predikantutdanning
Education for missionaries and
preachers

1) Low level university courses normally requring one year of full time study.
2) Medium level university courses normally requring one and a half year of full study.



34

5279 Annen utdanning i religionsfag
Education in religion and theology
n.e.c.

528 Estetiske fag Fine and applied arts
programmes

5282 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5284 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5286 Musikerutdanning Education for
musicians

5287 Utdanning i bildende kunst og
brukskunst Education in visual
and applied arts

5288 Skuespillerutdanning Education
for actors

5289 Annen utdanning i estetiske fag
Fine and applied arts education
n.e.c.

529 Humanistiske fag ellers Humanities
programmes n.e.c.

5292 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5294 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5299 Annen utdanning i humanistiske fag
Education in humanities n.e.c.

53	 UNDERVISNIM TEACHER TRAINING
PROGRAMMES

531 Barnehagelærerutdanning Teacher
training for pre-school and kinder-
garten teachers

5311 Vanlig barnehagelærerutdanning
Ordinary pre-school and kinder-
garten teachers' training college

5319 Annen barnehagelmrerutdanning
Teacher training for pre-school
and kindergarten teachers n.e.c.

532 Klasselærerutdanning General teacher
training programmes

5321 Alminnelig lmrerskoleutdanning
Ordinary teachers' training
college

5329 Annen utdanning for klasselærere
General teacher training educa-
tion n.e.c.

533 Faglærerutdanning Teacher training
programmes for teachers of voca-
tional subjects

5331 Musikk- og sanglærerutdanning
Teacher training for music
and song teachers

5332 Formings lærerutdanning Teacher
training for teachers of arts
and handicraft

5333 KroppsOvingslærerutdanning
Teacher training for physical
education

5334 Lærerutdanning i handels- og
kontorfag Teacher training for
teachers of subjects related to
sales and clerical work

5335 Lærerutdanning i industri- og
håndverksfag Teacher training
for teachers of trade, craft and
industrial subjects

5336 Lærerutdanning i sykepleie- og
andre helsevernfag Teacher
training for teachers of medical,
para-medical and health-related
auxiliary subjects

5337 Lærerutdanning i jordbruks-, skog-
bruks- og fiskefag Teacher
training for teachers of agri-
culture, forestry and fishery

5338 Lærerutdanning i husstell-, hotell-
og restaurantfag Teacher training
for teachers of subjects related
to domestic science, hotel and
restaurant service

5339 Annen faglærerutdanning Teacher
training education for teachers
of vocational subjects n.e.c.

537 Pedagogikk Programmes in pedagogy

5372 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5374 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5379 Annen utdanning i pedagogikk
Education in pedagogy n.e.c.

539	 Undervisningsfag ellers • Teacher
training programmes n.e.c.

54	 ADMINISTRASJON, OKONCIMI, SAMFUNNSVITENSKAP
OG JUS BUSINESS ADMINISTRATION, SOCIAL
AND BEHAVIOURAL SCIENCE AND LAW PRO-
GRAMMES

541 Økonomisk-administrative fag Commer-
cial and business administration
programmes

5411 Generell Okonomisk-administrativ
utdanning General commercial
and business administration edu-
cation

5412 Regnskapsutdanning Education in
accountancy

5413 Stenograf- og sekretærutdanning
Education of shorthand writers
and secretaries

5415 MarkedsfOringsutdanning Education
in marketing

5417 Spesialutdanning for privatansatte
funksjonærer Special education
for privately employed functiona-
ries

5418 Spesialutdanning for offentlig
ansatte funksjonærer Special
education for public employed
functionaries

5419 Annen utdanning i Okonomisk-
administrative fag Commercial
and business adMinistration edu-
cation n.e.c.
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542 Samfunnsøkonomiske fag Programmes in
economics

5422 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5424 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5429 Annen utdanning i samfunnsøkono-
miske fag Education in economics
n.e.c.

543 Psykologiske fag Programmes in
psychology

5432 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

544 Sosiologiske fag Programmes in
sociology

5442 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5444 Mellomfagsutdanning Minor
courses

545 Statsvitenskapelige fag Programmes
in political science

5452 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5454 Mellomfagsutdanning Minor
courses

546 Sosialfag Programmes in social
work

5466 Sosionomutdanning Education
for social workers

5467 Barnevernutdanning Child
welfare education

5469 Annen utdanning i sosialfag
Education i social work n.e.c.

547 Pressefag Journalism programmes

5476 Journalistutdanning General
education for journalists

5477 Programtjenestemannsutdanning
Education for radio and te le-
vision journalists

5479 Annen utdanning i pressefag
Journalism education n.e.c.

548 Juridiske fag Law programmes

5482 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5484 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5489 Annen utdanning i juridiske fag
Law education n.e.c.

549 Samfunnsfag ellers Programmes in
social and behavioral science n.e.c.

5492 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5494 Mellomfagsutdanning Minor
courses

5499 Annen utdanning i samfunnsfag
Education in social and behavi-
oural science n.e.c.

55	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK NATURAL
SCIENCE, MATHEMATICS AND ENGINEERING
PROGRAMMES

551 Matematiske fag Programmes in mathe-
matics and computer science

5511 Forberedende prover Preparatory
courses

5512 Emnestudier (bifagsutdanning)
University courses in mathematics
and computer science

5514 Utdanning i databehandling og
systemarbeid Education in computer
science n.e.c.

5519 Annen utdanning i matematiske fag
Education in mathematics n.e.c.

552	 Fysiske og kjemiske fag Physics and
chemistry programmes

5522 Emnestudier (bifagsutdanning) i
fysiske fag University courses
in physics

5523 Emnestudier (bifagsutdanning) i
kjemiske fag University courses
in chemistry

5528 Annen utdanning i fysiske fag
Physics education n.e.c.

5529 Annan utdanning i kjemiske fag
Chemistry education n.e.c.

553 Geografiske og geologiske fag Geography
and geological sciences programmes

5532 Emnestudier (bifagsutdanning)
University courses. in geography
and geological sciences

5539 Annen utdanning i geografiske og
geologiske fag Geography and
geological sciences education n.e.c.

554	 Biologiske fag Biological sciences
programmes

5542 Emnestudier (bifagsutdanning)
University courses in biological
sciences

5549 Annen utdanning i biologiske fag
Biological sciences education
n.e.c.

555 Maskintekniske fag Mechanical engineering
technology programmes

5551 IngeniOrutdanning i maskinteknikk
Mechanical engineering technology
education

5552 IngeniOrutdanning i motorteknikk
Automotive engineering technology
education

5553 IngeniOrutdanning i V.V.S. - teknikk
Heating and sanitary engineering
technology education

5554 IngeniOrutdanning i driftsteknikk
Industrial engineering technology
education

5555 IngeniOrutdanning i skipsteknikk
Marine engineering technology
education
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5556 IngeniOrutdanning i bilteknikk
Automobile engineering technology
education

5559 Annen utdanning i maskintekniske fag
Mechanical engineering technology
education n.e.c.

556 Elektrotekniske fag Electrical and
electronics engineering technology
programmes

5561 IngeniOrutdanning i energiteknikk
(sterkstrOm) Electrical engineering
technology education

5562 IngeniOrutdanning i elektronikk
(svakstrOm) Electronics engineering
technology education

5564 IngeniOrutdanning i automatiserings-
(regulerings-)teknikk Automation
(regulation-)engineering technology
education

5566 Programteknikerutdanning Education
for (radio and television) programme
technicians

5569 Annen utdanning i elektrotekniske
fag Electrical and electronics
engineering technology education
n.e.c.

557 Kjemi - tekniske fag Chemical engineering
technology programmes

5571 IngeniOrutdanning i kjemi - teknikk
Chemical engineering technology
education

5572 IngeniOrutdanning i tekstilkjemi-
teknikk Textile chemical enginee-
ring technology education

5579 Annen utdanning i kjemi - tekniske
fag Chemical engineering techno-
logy education n.e.c.

558 Bygge- og anleggstekniske fag Building
and construction technology programmes

5581 IngeniOrutdanning i husbyggings-
teknikk Building engineering
technology education

5582 IngeniOrutdanning i anleggsteknikk
Construction engineering technology
education

5589 Annen utdanning i bygge- og anleggs-
tekniske fag Building and construc-
tion technology education n.e.c.

559 Naturvitenskapelige og tekniske fag
ellers Natural science, mathematics
and engineering programmes n.e.c.

5591 IngeniOrutdanning i matallurgi
Metallurgical engineering
technology education

5596 Fysiokjemikerutdanning Education
in medical laboratory technology

5597 Naturvernutdanning Education in
nature conservation

5599 Annen utdanning i naturvitenskape-
lige og tekniske fag Natural
science, mathematics and engineering
education n.e.c.

56	 SAMFERDSEL TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
PROGRAMMES

561 Maritime navigasjonsfag Maritime
navigation programmes

5611 Skipsførerutdanning Education
for ships' masters

5619 Annen utdanning i maritime naviga-
sjonsfag Maritime navigation
education n.e.c.

562 Maritime maskinistfag Maritime engi-
neering programmes

5621 Maskinsjefsutdanning Education
for ships'chief engineer

5629 Annen utdanning i maritime maski-
nistfag Maritime engineering
education n.e.c.

563	 SjOfartsfag ellers Marine transport
programmes n.e.c.

564 Lufttrafikkfag Air transport programmes

5644 Flygelederutdanning Education for
air traffic controllers

5649 Annen utdanning i lufttrafikkfag
Air transport education n.e.c.

567 Postale fag Postal service programmes

5671 PostekspeditOrutdanning Postal
officer education

569	 Transport- og kommunikasjonsfag ellers
Transport and communications programmes
n.e.c.

57	 HELSEVERN MEDICAL AND PARA-MEDICAL
PROGRAMMES

571 Sykepleiefag Nursing programmes

5711 Sykepleierutdanning Education in
general nursing

5712 Jordmorutdanning Education for
midwives

5713 Psykiatrisk sykepleierutdanning
Education in psychiatric nursing

5714 HelsesOsterutdanning Education
for health visitors

5715 Diakonutdanning Educations for
deacons

5716 Annen spesialutdanning for syke-
pleiere Continuing education
for nurses n.e.c.

572 Tannpleiefag Dental nursing programmes

5722 Tannpleierutdanning Education
for dental hygienists

573 Barnepleiefag Child nursing programmes

574 Vernepleiefag Welfare nursing programmes

5741 Vernepleierutdanning Education in
welfare nursing
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575 Apotekfag Pharmacy programmes

5752 Reseptarutdanning Education
for chemist's prescription
makers

5759 Annen utdanning i apotekfag
Pharmacy education n.e.c.

576 Terapeutiske fag Physiotherapy and
occupational therapy programmes

5761 Fysioterapeututdanning Education
for physiotherapists

5762 Arbeids terapeututdanning Edu-
cation for occupational therapists

5769 Annen utdanning i terapeutiske
fag Physiotherapy and occupa-
tional therapy education n.e.c.

6 	 UTDANNING PA UNIVERSITETS - OG HØGSKOLE-
NIVÅ II EDUCATION AT TYE THIRD LEVEL;
FIRST STAGE II

62	 HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES,
RELIGION AND THEOLOGY, FINE AND APPLIED
ARTS PROGRAMMES

621 Historiefag Programmes in history

6213 Hovedfagsutdanning Major courses
1)

6215 Cand .mag-utdanning Cand. mag.,
lower university degree

6219 Annen utdanning i historiefag
Education in history n.e.c.

622 Litteraturfag Programmes in literature

577 Veterinærfag Programmes in veterinary
medicine

623-
624

Språkfag Programmes in languages

579 Helsevernfag ellers Medical and para-
medical programmes n.e.c.

5792 Grunnfagsutdanning Subsidiary
courses

5799 Annen utdanning i helsevernfag
ellers Medical and para-medical
education n.e.c.

58	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE AGRICUL-
TURAL, FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES

585 Fiskefag Fishery programmes

59	 TJENESTEYTING OG FORSVAR SERVICE AND
MILITARY PROGRAMMES

595	 FDtograffag Programmes in photography

5956 Filmfotografutdanning Education
for motion picture and tele-
vision camera operators

597	 Sivile overvåkings- og tryggingsfag
Civilian guarding and security
programmes

5974 Tollutdanning Education for
customclerks

598 Militære fag Military programmes

5981 Befalsutdanning for tropps-,
stabs- og forvaltningstjeneste
N.C.0.-education for field
unit and administrative duties

5984 Befalsutdanning for teknisk
tjeneste N.C.0.-education for
technical duties

5989 Annen militær utdanning
Military education n.e.c.

599 Andre fag Other programmes

6233 Hovedfagsutdanning i engelsk,
germanske og romanske språk
Major courses in English, German
and Romance languages

6234 Hovedfagsutdanning i slaviske,
baltiske og finsk-ugriske språk
Major courses in Slavonic, Baltic
and Finno-Ugric languages

6243 Hovedfagsutdanning i indo-iranske,
keltiske, semittiske og Ost-
asiatiske språk Major courses
in Indo-Iranian, Celtic, Semitic
and East-Asiatic languages

6244 Hovedfagsutdanning i klassiske
språk Major courses in classical
languages

6245 -

 
Cand.mag.-utdanning Cand.mag.,

6246 lower university degree

6247 TranslatOrutdanning Education
for translators

6249 Annen språkutdanning Education
in lInguages n.e.c.

625 Språkvitenskapelige fag Programmes
in linguistics

626 Filosofiske fag Programmes in
philosophy

6265 Cand.mag.-utdanning Cand.mag.,
lower university degree

627 Religionsfag Religion and theology
programmes

6273 Hovedfagsutdanning Major courses

6275 Cand.mag.-utdanning Cand.mag.,
lower university degree

6276 Misjonær- og predikantutdanning
Education for missionaries and
preachers

6279 Annen utdanning i religionsfag
Religion and theology education
n.e.c.

1) High level university courses, requiring about two years of graduate study.



38

628 Estetiske fag Fine and applied arts
programmes

6283 Hovedfagsutdanning Majour courses

6286 Musikerutdanning Education for
musicians

6287 Utdanning av bildende kunstnere
Education in visual arts

6289 Annen utdanning i estetiske fag
Fine and applied arts education
n.e.c.

629 Humanistiske fag ellers Humanities
programmes n.e.c.

6295- Cand.mag. -utdanning Cand.mag.,
6296 lower university degree

6299 Annen utdanning i humanistiske fag
Humanities education n.e.c.

63 	 UNDERVISNING PROGRAMMES IN EDUCATIONAL
SCIENCE AND TEACHER TRAINING

632 Klasselærerutdanning General teacher
training programmes

6321 Tre-krig lærerskoleutdanning, innebygd
videreutdanning i humanistiske og
estetiske fag Three-years teachers'
training college, with specialisation
in humanities, religion and theology,
fine and applied arts

6322 Tre-årig lærerskoleutdanning, innebygd
videreutdanning i pedagogikk og sam-
funnsfag Three-years teachers' trai-
ning college, with specialisation in
pedagogy, social and behavioural
science

6323 Tre-årig lærerskoleutdanning, innebygd
videreutdanning i naturvitenskapelige
fag og andre fag (ikke humanistiske,
estetiske, pedagogiske og samfunns-
vitenskapelige fag) Three-years
teachers' training college, with
specialisation in mathematics,
natural science and subjects n.e.c.

6324 Ett-årig videreutdanning for lærere;
humanistiske og estetiske fag One-
year continuing teacher training,
with specialisation in humanities,
religion and theology, fine and
applied arts

6325 Ett-årig videreutdanning for lærere;
pedagogikk og samfunnsvitenskapelige
fag One-year continuing teacher
training, with specialisation in
pedagogy, social and behavioural
science

6326 Ett-årig videreutdanning for lærere;
naturvitenskapelige fag One-year
continuing teacher training, with
specialisation in mathematics and
natural science

6327 Halv-årig videreutdanning for lærere;
humanistiske fag A half-year con-
tinuing teacher training, with spe-
cialisation in humanities, religion
and theology

6328 Halv-årig videreutdanning for
lærere; pedagogikk og samfunnsfag
A half-year continuing teacher
training, with specialisation in
pedagogy, social and behavioural
science

6329 Halv-årig videreutdanning for
lærere; naturvitenskapelige fag
A half-year continuing teacher
training, with specialisation in
mathematics and natural science

633 Faglærerutdanning Teacher training
programmes for teachers of vocational
subjects

6331 Musikk - og sanglærerutdanning
Teacher training for music and
song teachers

6332 Formings lærerutdanning Teacher
training for teachers of arts and
handicraft

6333 KroppsOvingslærerutdanning
Teacher training for physical
education

6334 Lærerutdanning i handels - og kontor-
fag Teacher training for teachers
of subjects related to sales and
clerical work

6335 Lærerutdanning i industri- og hand-
verksfag Teacher training for
teachers of trade, craft and indu-
strial subjects

6337 Lærerutdanning i jordbruks-, skog-
bruks- og fiskefag Teacher trai-
ning for teachers of agricultural,
forestry and fisheiv subjects

6338 Lærerutdanning i husstell-, hotell-
og restaurantfag Teacher training
for teachers of subjects related
to domestic science, hotel and
restaurant service

6339 Annen faglærerutdanning Teacher
training education for teachers of
vocational subjects n.e.c.

634- Adjunktutdanning (lærerprøve eller fag-
636 	 lærerprøve med to års videreutdanning)

Continuing teacher training of two years
duration pased on teachers' training
college

6341 Videreutdanning etter lærerprøve
med hovedvekt på humanistiske fag
Continuing education based on
ordinary teachers' training college
with main stress on humanities,
religion and theology, fine and
applied arts

6343' Videreutdanning etter lærerprOve
med hovedvekt på pedagogiske fag
Continuing education based on
ordinary teachers' training college
with main stress on pedagogy

6344 Videreutdanning etter lærerprOve
med hovedvekt på samfunnsviten-
skapelige fag Continuing education
based on ordinary teachers' trai-
ning college with main stress on
social and behavioural .science
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6346 Videreutdanning etter lærerprOve
med hovedvekt på naturvitenskape-
lige fag Continuing education
based on ordinary teachers' trai-
ning college with main stress on
natural science and mathematics

6349 Videreutdanning etter lærerprOve
med hovedvekt på andre fag (ikke
humanistiske, pedagogiske, sam-
funnsvitenskapelige og natur-
vitenskapelige fag) Continuing
education based on ordinary
teachers' training college with
main stress on subjects n.e.c.

636 Videreutdanning etter faglærerprOve
Continuing education based on teachers'
training co77. - -ge for vocational teachers

637 Pedagogikk Programmes in pedagogy

6373 Hovedfagsutdanning Major courses

6377 Pedagogisk seminar Pedagogical
seminar

6378 Skolerådgiverutdanning Education
for school advisers

6379 Annen utdanning i pedagogikk
Education in pedagogy n.e.c.

639 Undervisningsfag ellers Teacher
training programmes n.e.c.

64	 ADMINISTRASJON, ØKONOMI, SAMFUNNSVITEN-
SKAP OG JUS BUSINESS ADMINISTRATION,
SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE AND LAW
PROGRAMMES

641 Økonomisk-administrative fag Commercial
and business administration programmes

6411 Generell Okonomisk-administrativ
utdanning General commercial and
business administration programmes

6412 HandelshOgskoleutdanning College
for business administration and
economics

6416 Spesialutdanning for privatansatte
funksjonærer Special education
for privately employed functionaries

6417 Regnskapsutdanning Education in
accountancy

6418 Spesialutdanning for offentlig
ansatte funksjonærer Special
education for public employed
functionaries

6419 Annen utdanning i Okonomisk-
administrative fag Commercial
and business administration
education n.e.c.

642 SamfunnsOkonomiske fag Programmes in
economics

6421 Exam.oecon. -utdanning Economics,
lower university degree

6429 Annen utdanning i samfunnsøkonomiske
fag Education in economics

643 Psykologiske fag Programmes in
psychology

644 Sosiologiske fag Programmes in
sociology

6443 Hovedfagsutdanning Major courses

645 Statsvitenskapelige fag Programmes in
political science

6453 Hovedfagsutdanning Major courses

6455 Cand.mag.-utdanning Cand. mag.,
lower university degree

6459 Annen utdanning i statsvitenskape -

lige fag Education in political
science n.e.c.

646 Sosiale fag Programmes in social welfare

648 Juridiske fag Law programmes

6481 Juridisk embetseksamen, 2. avdeling
Law, lower university degree

6483 Hovedfagsutdanning Major courses

6485 Cand.mag.-eksamen Cand.mag.,
lower university degree

6489 Annen utdanning i juridiske fag
Law education n.e.c.

649 Samfunnsfag ellers Programmes in social
and behavioural science n.e.c.

6493 Hovedfagsutdanning Major courses

6495- Cand.mag.-utdanning Cand.mag.,
6496 lower university degree

6499 Annen utdanning i samfunnsfag
Education in social and behavio-
ural science n.e.c.

65 	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK NATURAL
SCIENCE, MATHEMATICS AND ENGINEERING
PROGRAMMES

651 Matematiske fag Programmes in mathema-
tics and computer science

6511 Aktuar- og forsikringsteknisk
utdanning Actuarial science,
lower university degree

6513 Hovdfagsutdanning Major courses

6515 Cand.mag.-utdanning Cand.mag.,
lower university degree

6519 Annen utdanning i matematiske fag
Education in mathematics and com-
puter science n.e.c.

652 Fysiske og kjemiske fag Physics and
chemistry programmes

6523 Hovedfagsutdanning i fysiske fag
Major courses in physics

6524 Hovedfagsutdanning i kjemiske fag
Major courses in chemistry

6525 Cand.mag. -utdanning i fysiske fag
Cand.mag., lower university
degree in physics

6526 Cand.mag. -utdanning i kjemiske
fag Cand.mag., lower university
degree in chemistry
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6528 Annen utdanning i fysiske fag
Physics education n.e.c.

6529 Annen utdanning i kjemiske fag
Chemistry education n.e.c.

653 _Geografiske og geologiske fag
Geography and geological sciences
programmes

6533 Hovedfagsutdanning i geografiske
og geologiske fag Major courses
in geography and geological
sciences

6535 Cand.mag. -utdanning Cand.mag.,
lower university degree

6539 Annen utdanning i geografiske og
geologiske fag Geography and
geological sciences education n.e.c.

654 Biologiske fag Biological sciences
programmes

6543 Hovedfagsutdanning i biologiske
fag Major courses in biological
sciences

6545 Cand.mag. -utdanning Cand.mag.,
lower university degree

6549 Annen utdanning i biologiske fag
Biological sciences education n.e.c.

655 Maskintekniske fag Mechanical engineering
programmes

6552 IngeniOrutdanning Education for
engineers

6559 Annen utdanning i maskintekniske
fag Mechanical engineering
education n.e.c.

656 Elektrotekniske fag Electrical and
electronics engineering programmes

657 Kjemi-tekniske fag Chemical
engineering programmes

6572 IngeniOrutdanning Education for
engineers

6579 Annen utdanning i kjemi- tekniske
fag Chemical engineering edu-
cation n.e.c.

658 Bygge- og anleggstekniske fag Buil-
ding and construction engineering
education

659 Naturvitenskapelige og tekniske fag
ellers Natural science, mathematics
and engineering programmes n.e.c.

6595 Cand.mag. -utdanning Cand.mag.,
lower university degree

6596 Fysiokjemikerutdanning Educa-
tion in medical laboratory
technology

6599 Annen utdanning i naturvitenskape-
lige og tekniske fag Natural
science, mathematics and enginee-
ring education n.e.c.

67	 HELSEVERN MEDICAL AND FARA-MEDICAL
PROGRAMMES

671 Sykepleiefag Programmes in medicine

672 Tannpleiefag Programmes in dentistry

675 Apotekfag Programmes in pharmacy

6751 FarmasOytutdanning Education
for pharmacists

6759 Annen utdanning i apotekfag
Education in pharmacy n.e.c.

677 Veterinærfag Programmes in veterinary
medicine

679 Helsevernfag ellers Medical and para-
medical programmes n.e.c.

68	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE AGRICUL-
TURAL, FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES
N.E.C.

681 Jordbruksfag Agricultural programmes

682 Gartneri- og hagebruksfag Horticul-
tural programmes

683 Skogbruksfag Forestry programmes

69	 TJENESTEYTING OG FORSVAR SERVICE AND
MILITARY PROGRAMMES

698 Militære fag Military programmes

6981 Krigsskoleutdanning Education
at military academies

6989 Annen militær utdanning Military
education n.e.c.

699 Andre fag Other programmes

7
	

UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLE-
NIVÅ III EDUCATION AT THE THIRD LEVEL;
SECOND STAGE I

72 	 HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES,
RELIGION AND THEOLOGY, FINE AND APPLIED
ARTS PROGRAMMES

721 Historiefag Programmes in history

7212 Cand.philo1. -utdanning Cand.
philol., higher university degree

7214 Cand.polit. -utdanning Cand.polit.,
higher university degree

7215 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7219 Annen utdanning i historiefag
Education in history n.e.c.

722 Litteraturfag Programmes in literature

7225 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7229 Annen utdanning i litteraturfag
Education in literature n.e.c.

Språkfag Programmes in languages

7232 Cand.philo1.-utdanning i engelsk,
germanske og romanske språk Cand.
philol., higher university degree
in English, German and Romance
languages

723-
724
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7233 Cand.philo1.-utdanning i slaviske,
baltiske og finsk-ugriske språk
Cand.phiZol., higher university
degree in Slavonic, Baltic and
Finno-Ugric languages

7242 Cand.philo1.-utdanning i indo-
iranske, keltiske, semittiske og
Ost-asiatiske språk Cand.philol.,
higher university degree in indo-
Iranian, Celtic, Semitic and East-
Asiatic languages

7243 Cand.philo1. -utdanning i klassiske
språk Cand.philol., higher uni-
versity degree in classical lan-
guages

7245 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7249 Annen språkutdanning Education in
languages n.e.c.

725 Språkvitenskapelige fag Programmes in
linguistics

7255- Mag.art. -utdanning Mag.art.,
7256 higher university degree

7259 Annen utdanning i språkvitenskape-
lige fag Education in linguistics
n.e.c.

726 Filosofiske fag Programmes in philosophy

7265 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7269 Annen utdanning i filosofiske fag
Education in philosophy n.e.c.

727 Religionsfag Religion and theology
programmes

7271 Cand.theol. -utdanning Cand. theol.,
higher university degree

7272 Cand.philo1. -utdanning Cand.
philol., higher university degree

7275 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7277 Praktisk- teologisk seminar Seminar
of practical theology

7279 Annen utdanning i religionsfag
Religion and theology education
n.e.c.

728 Estetiske fag Fine and applied arts
programmes

7282 Cand.philo1. -utdanning Cand.
philol., higher university degree

7285 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7286 Musikerutdanning Education for
musicians

7289 Annen utdanning i estetiske fag
Fine and applied arts education
n.e.c.

729 Humanistiske fag ellers Humanities
programmes n.e.c.

7295 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7299 Annen utdanning i humanistiske fag
Humanities education n.e.c.

73	 UNDERVISNING PROGRAMMES IN EDUCATION
SCIENCE AND TEACHER TRAINING

733 Faglærerutdanning Teacher training
programmes for teachers of vocational
subjects

7331 Handelslærerutdanning Teacher train-
ing for teachers of commercial science

7339 Annen faglærerutdanning Teacher
training education for teachers
of vocational subjects n.e.c.

734 Lektorutdanning (med lærerprOve i
fagkretsen) Teachers' training college
and continuing education including a
major university course

7341 Tilleggsutdanning i humanistiske
fag Continuing education in
humanities, religion and theology,
fine and applied arts

7342 Tilleggsutdanning i naturviten-
skapelige fag Continuing edu-
cation in mathematics and natural
science

7349 Tilleggsutdanning i annet fag
Continuing education in subjects
n .e.c.

737 Pedagogikk Programmes in pedagogy

7371 Cand.paed.-utdanning Cand.paed.,
higher university degree

7372 Cand.philo1. -utdanning Cand.
philol., higher university degree

7373 Cand.real. -utdanning Cand.real.,
higher university degree

7374 Cand.polit. -utdanning Cand.polit.,
higher university degree

7375 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7379 Annen utdanning i pedagogikk
Education in pedagogy n.e.c.

739 Undervisningsfag ellers Programmes in
education science and teacher training
n.e.c.

74	 SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS BUSINESS
ADMINISTRATION, SOCIAL AND BEHAVIOURAL
SCIENCE AND LAW PROGRAMMES

741 Økonomisk-administrative fag Commercial
and business administration programmes

7412 HandelshOgskoleutdanning College
for business administration and
economics

7418 Spesialutdanning for offentlig
ansatte funksjonærer Special
education for public employed
functionaries

742 Samfunnsøkonomiske fag Programmes in
economics

7421 Cand.oecon. -utdanning Cand.oecon.,
higher university degree

7425 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7429 Annen utdanning i samfunnsOkono-
miske fag Programmes in economics
n.e.c.
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743 Psykologiske fag Programmes in
psychology

7431 Cand.psychol. -utdanning Cand.
psychol., higher university degree

7435 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7439 Annen utdanning i psykologiske fag
Education in psychology n.e.c.

744 Sosiologiske fag Programmes in sociology

7441 Cand.sociol. -utdanning Cand.
sociol., higher university degree

7444 Cand.polit. -utdanning Cand.polit.,
higher university degree

7445 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7449 Annen utdanning i sosiologiske fag
Education in sociology n.e.c.

745 	 Statsvitenskapelige fag Programmes in
political science

7454 Cand.polit. -utdanning Cand.polit.,
higher university degree

7455 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7459 Annen utdanning i statsvitenskape-
lige fag Education in political
science n.e.c.

747 Pressefag Journalism programmes

7475 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

748 Juridiske fag Law programmes

7481 Cand.jur.-utdanning Cand.jur.,
higher university degree

7484 Cand.polit. -utdanning Cand.polit.,
higher university degree

7485 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7489 Annen utdanning i juridiske fag
Law education n.e.c.

749 	 Samfunnsfag ellers Social and behavioural
science programmes n.e.c.

7492 Cand.philo1. -utdanning Cand.
philol, higher university degree

7494 Cand.polit. -utdanning Cand.polit.,
higher university degree

7495 Mag.art. -utdanning Mag.art.,
higher university degree

7499 Annen utdanning i samfunnsfag
Education in social and behavioural
science.n.e.c.

75 	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK NATURAL SCIENCE,
MATHEMATICS AND ENGINEERING PROGRAMMES

751 Matematiske fag Programmes in mathematics
and computer science

7511 Aktuarutdanning Education in
actuarial science

7512 Cand.real. -utdanning Cand.real.,
higher university degree

7515 Mag.scient.-utdanning Mag.scient.,
higher university degree

7519 Annen utdanning i matematiske fag
Mathematics and computer science
education n.e.c.

752 Fysiske og kjemiske fag Physics and
chemistry programmes

7522 Cand.real. -utdanning i fysiske fag
Cand.real., higher university
degree in physics

7523 Cand.real. -utdanning i kjemiske
fag Cand.real., higher university
degree in chemistry

7525 Mag.scient. -utdanning i fysiske
fag Mag.scient., higher univer-
sity degree in physics

7526 Mag.scient. -utdanning i kjemiske
fag Mag.scient., higher univer-
sity degree in chemistry

7528 Annen utdanning i fysiske fag
Physics education n.e.c.

7529 Annen utdanning i kjemiske fag
Chemistry education n.e.c.

753 Geografiske og geologiske fag Geography
and geological sciences programmes

7532 Cand.real.-utdanning Cand.real.,
higher university degree

7535 Mag.scient. -utdanning Mag. scient.,
higher university degree

7539 Annen utdanning i geografiske og
geologiske fag Geography and
geological sciences education
n.e.c.

754 Biologiske fag Programmes in biological
sciences programmes

7542 Cand.real. -utdanning Cand.reaZ.,
higher university degree

7545 Mag.scient. -utdanning Mag.scient.,
higher university degree

7549 Annen utdanning i biologiske fag
Biological sciences education
n.e.c.

755 Maskintekniske fag Mechanical engineering
programmes

7551 SivilingeniOrutdanning Graduate
engineer education

7559 Annen utdanning i maskintekniske
fag Mechanical engineering
education n.e.c.

756 Elektrotekniske fag Electrical and
electronics engineering programmes

7561 SivilingeniOrutdanning Graduate
engineer education

7569 Annen utdanning i elektrotekniske
fag Electrical and electronics
engineering education n.e.c.

757 Kjemi-tekniske fag Chemical engineering
programmes

7571 SivilingeniOrutdanning Graduate
engineer education

7579 Annen utdanning i kjemi-tekniske
fag Chemical engineering edu-
cation n.e.c.
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758 Bygge- og anleggstekniske fag Building
and construction engineering programmes

7581 Arkitektutdanning Education for
architects

7582 Sivil ingeniørutdanning Graduate
engineer education

7589 Annen utdanning i bygge- og anleggs-
tekniske fag Building and construc-
tion engineering education n.e.c.

759 	 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers
Natural science, mathematics and engi-
neering programmes n.e.c.

7591 Sivil ingeniørutdanning Graduate
engineer education

7592 MeieriingeniOrutdanning Graduate
dairy engineer education

7593 Jordskifteutdanning Education in
conveyance

7597 Naturforvaltningsutdanning Edu-
cation in the administration of
nature resources

7599 Annen utdanning i naturvitenskape-
lige og tekniske fag Natural scie-
nce, mathematics and engineering
education n.e.c.

77 	 HELSEVERN MEDICAL SCIENCE PROGRAMMES

771 Sykepleiefag Programmes in medicine

7711 Legeutdanning Education for
physicians

7719 Annen utdanning i sykepleiefag
Education in medicine n.e.c.

772 Tannpleiefag Programmes in dentistry

7721 Tannlegeutdanning Education
for dentists

7729 Annen utdanning i tannpleiefag
Education in dentistry n.e.c.

775 Apptekfag Programmes in pharmacy

7751 Apotekerutdanning Education
for pharmacists

7759 Annen utdanning i apotekfag
Education in pharmacy n.e.c.

777 Veterinærfag Programmes in veterinary
medicine

7771 Veterinærutdanning Education
for veterinary surgeons

7779 Annen utdanning i veterinærfag
Education in veterinary medicine
n.e.c.

779 Helsevernfag ellers Medical science
programmes n.e.c.

78 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE AGRICUL-
TURAL, FORESTRY AND FISHERY PROGRAMMES

781 Jordbruksfag Agricultural programmes

7811 Sivilagronomutdanning Education
for graduates in agriculture

7819 Annen jordbruksutdanning
Agricultural education n.e.c.

782 Gartneri- og hagebruksfag Horticul-
tural programmes

7821 Hagebrukskandidatutdanning
Education for graduates in
horticulture

7822 Hagearkitektutdanning Education
for landscape gardeners

7829 Annen utdanning i gartneri- og
hagebruksfag Horticultural
education n.e.c.

783 Skogbruksfag Forestry programmes

7831 Fors tkandidatutdanning Education
for graduates in forestry

7839 Annen skogbruksutdanning
Forestry education n.e.c.

79	 TJENESTEYTING OG FORSVAR SERVICE AND
MILITARY PROGRAMMES

798 Militære fag Military programmes

7981 Stabsoffiserutdanning Education
for staff officers

7982 Militær hOgskoleutdanning Educa-
tion at the Defence College

7989 Annen militær utdanning Military
education n.e.c.

799 Andre fag Other programmes

8 	 UTDANNING PA FORSKERNIVÅ EDUCATION AT
THE THIRD LEVEL; SECOND STAGE II

82	 HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES,
RELIGION AND THEOLOGY, FINE AND APPLIED
ARTS PROGRAMMES

821 Historiefag Programmes in history

8212 Lic.philos.-utdanning Lic.philos.
degree

8214 Dr.philos.-utdanning Dr.philos.
degree

8219 Annen forskerutdanning i historie-
fag Research education in history
n.e.c.

822 Litteraturfag Programmes in literature

8222 Lic.philos.-utdanning Lic.philos.
degree

8224 Dr.philos.-utdanning Dr.philos.
degree

8229 Annen forskerutdanning i litteratur-
fag Research education in litera-
ture

823 Språkfag Programmes in languages

8232 Lic.philos.-utdanning Lic.philos.
degree

8234 Dr.philos.-utdanning Dr. philos.
degree

8239 Annen forskerutdanning i språkfag
Research education in languages
n.e.c.
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825 	 Språkvitenskapelige fag Programmes in
linguistics

8252 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8254 Dr.philos. -utdanning Dr. philos.
degree

8259 Annen forskerutdanning i språk-
vitenskapelige fag Research
education in linguistics n.e.c.

826 Filosofiske fag Programmes in
philosophy

8262 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8264 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8269 Annen forskerutdanning i filosofi
Research education in philosophy
n.e.c.

827 Religionsfag Religion and theology
programmes

8271 Lic.theol. -utdanning Lic. theol.
degree

8272 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8274 Dr.theol. -utdanning Dr.theol.
degree

8275 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8279 Annen forskerutdanning i religions-
fag Research education in religion
and theology n.e.c.

828 Estetiske fag Fine and applied arts
programmes

8282 Lic.philos. -utdanning Licephilos.
degree

8284 Dr.philos. -utdanning Dr.phiZos.
degree

8289 Annen forskerutdanning i este-
tiske fag Research education in
fine and applied arts n.e.c.

829 Humanistiske fag ellers Humanities
programmes n.e.c.

8292 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8294 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8299 Annen forskerutdanning i humanis-
tiske fag Research education in
humanities n.e.c.

83 	 UNDERVISNING PROGRAMMES IN EDUCATION
SCIENCE

837 Pedagogikk Programmes in pedagogy

8372 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8374 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8379 Annen forskerutdanning i pedago-
gikk Research education in
pedagogy n.e.c.

84 	 SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS BUSINESS
ADMINISTRATION, SOCIAL AND BEHAVIOURAL
SCIENCE AND LAW PROGRAMMES

841 Økonomisk-administrative fag Commercial
and business administration programmes

8411 Lic.NHH-utdanning Lic.NHH degree

8414 Dr.oecon.-utdanning Dr.oecon.
degree

8419 Annen forskerutdanning i Økonomisk-
administrative fag Research edu-
cation in commercial and business
administration n.e.c.

842 SamfunnsOkonomiske fag Programmes in
economics

8422 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8424 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8425 Dr.oecon. -utdanning Dr.oecon.
degree

8429 Annen forskerutdanning i samfunns-
Økonomiske fag Research education
in economics n.e.c.

843 Psykologiske fag PPogrammes in psychology

8432 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8434 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8439 Annen forskerutdanning i psykolo-
giske fag Research education in
psychology n.e.c.

844 Sosiologiske fag Programmes in sociology

8442 Lic.philos. -utdanning Lic.philos
degree

8444 Dr.philos. -utdanning Dr.phiZos
degree

8449 Annen forskerutdanning i sosiolo-
giske fag Research education in
sociology n.e.c.

845 Statsvitenskapelige fag Programmes in
political science

8452 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8454 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8459 Annen forskerutdanning i stats-
vitenskapelige fag Research
education in political science
n.e.c.

848 Juridiske fag Law programmes

8481 Lic.jur.-utdanning Lic.jur. degree

8482 Lic.philos.-utdanning Lic.philos.
degree

8484 Dr.jur.-utdanning, Dr.jur. degree

8485 Dr.philos.-utdanning Dr.philos.
degree

8489 Annen forskerutdanning i juridiske
fag Research education in law
n.e.c.



45

849 Samfunnsfag ellers Programmes in
social and behavioural science n.e.c.

8492 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8494 Dr.philos. -utdanning Dr.p12i1os.
degree

8499 Annen forskerutdanning i sam-
funnsfag ellers Research edu-
cation in social and behavioural
science n.e.c.

85 	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK NATURAL
SCIENCE, MATHEMATICS AND ENGINEERING
PROGRAMMES

851 Matematiske fag Programmes in
mathematics and computer science

8512 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8514 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8519 Annen forskerutdanning i mate-
matiske fag Research education
in mathematics and computer
science n.e.c.

852 Fysiske og kjemiske fag Physics and
chemistry programmes

8522 • Lic.philos. -utdanning Lic. philos.
degree

8524 Dr.philos. -utdanning Dr. philos.
degree

8529 Annen forskerutdanning i fysiske
og kjemiske fag Research edu-
cation in physics and chemistry
n.e.c.

853 	 Geografiske og geologiske fag Geo-
graphy and geological sciences pro-
grammes

8532 Lic.philos.-utdanning Lic.philos.
degree

8534 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8539 Annen forskerutdanning i geo-
grafiske og geologiske fag
Research education in geography
and geological sciences n.e.c.

854 Biologiske fag Biological sciences
programmes

8542 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8544 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8549 Annen forskerutdanning i bio-
logiske fag Research education
in biological sciences n.e.c.

855 Maskintekniske fag Mechanical engi-
neering programmes

8551 Lic.techn. -utdanning Lic. techn.
degree

8554 Dr.techn.-utdanning Dr. techn.
degree

8559 Annen forskerutdanning i maskin-
tekniske fag Research education
in mechanical engineering n.e.c.

856 Elektrotekniske fag Electrical and
electronics engineering programmes

8561 Lic.techn. -utdanning Lic. techn.
degree

8564 Dr.techn. -utdanning Dr. techn.
degree

8569 Annen forskerutdanning i elektro-
tekniske fag Research education
in electrical and electronics
engineering n.e.c.

857 Kjemi- tekniske fag Chemical engineering
programmes

8571 Lic.techn. -utdanning Lic. techn.
degree

8574 Dr.techn. -utdanning Dr.techn.
degree

8579 Annen forskerutdanning i kjemi-
tekniske fag Research education
in chemical engineering n.e.c.

858 Bygge- og anleggstekniske fag Building
and construction engineering programmes

8581 Lic.techn. -utdanning Lic. techn.
degree

8584 Dr.techn. -utdanning Dr. techn.
degree

8589 Annen forskerutdanning i bygge- og
anleggstekniske fag Research edu-
cation in building and construction
engineering n.e.c.

859 Tekniske fag ellers Engineering pro-
grammes n.e.c.

8591 Lic.techn.-utdanning Lic. techn.
degree

8592 Lic.agric. -utdanning Lic.agric.
degree

8594 Dr.techn. -utdanning Dr. techn.
degree

8595 Dr.agric. -utdanning Dr.agric.
degree

8599 Annen forskerutdanning i tekniske
fag ellers Research education in
engineering n.e.c.

87 	 HELSEVERN MEDICAL SCIENCE PROGRAMMES

871 Sykepleiefag Programmes in medicine

8714 Dr.med.-utdanning Dr.med. degree

8719 Annen forskerutdanning i syke-
pleiefag Research education in
medicine n.e.c.
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872 Tannpleiefag Programmes in dentistry

8721 Lic.odont. -utdanning Lic.odont.
degree

8724 Dr.odont. -utdanning Dr.odont.
degree

8729 Annen forskerutdanning i tannpleie-
fag Research education in dentistry
n.e.c.

875 Apotekfag Programmes in pharmacy

8752 Lic.philos. -utdanning Lic.philos.
degree

8754 Dr.philos. -utdanning Dr.philos.
degree

8759 Annen forskerutdanning i apotekfag
Research education in pharmacy
n.e.c.

877 Veterinærfag Programmes in veterinary
medicine

8774 Dr.med.vet. -utdanning Dr.med.vet.
degree

8779 Annen forskerutdanning i veterinær-
fag Research education in vete-
rinary medicine n.e.c.

88 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE AGRICULTURAL,
FORESTRY AND FISHERY PROGRAMNES

881 Jordbruksfag Agricultural programmes

8811 Lic.agric. -utdanning Lic.agric.
degree

8814 Dr.agric.-utdanning Dr.agric.
degree

8819 Annen forskerutdanning i jordbruks-
fag Research education in agri-
culture n.e.c.

882 Gartneri- og hagebruksfag Horticultural
programmes

8821 Lic.agric. -utdanning Lic.agric.
degree

8824 Dr.agric. -utdanning Dr.agric.
degree

8829 Annen forskerutdanning i gartneri-
og hagebruksfag Research education
in horticulture n.e.c.

883 Skogbruksfag Forestry programmes

8831 Lic.agric.. ,utdanning Lio.agric.
degree

8834 Dr.agric. -utdanning Dreagric.
degree

8839 Annen forskerutdanning i skogbruks-
fag Research education in forestry
n.e.o.

UOPPGITT UTDANNING EDUCATION AT AN UN-
KNOWN LEVEL

900 UoPPgitt utdanning Level, field and
programme group unknown
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III. 	 SYSTEMATISK FORTEGNELSE OVER ENKELTUTDANNINGER

212 Folkeskoleutdanning, 1-7

213 Spesialskoleutdanning på ungdomsskole-
trinnet

2131 Utdanning for dOve og tunghørte, 7-9

2132 Utdanning for blinde og svaksynte, 7-9

2133 Utdanning for talehemmede, 7-9

2134 Utdanning for barn og ungdom med
lærevansker, 1-6

2135 Utdanning for barn og ungdom med til-
pasningsvansker, 7-9

214 Framhaldsskoleutdanning

2141 Ett-årig kurs, 8

2142 To-årig kurs, 8-9

219 Allmennutdanning på ungdomsskolenivå
ellers

2191 Grunnskole, voksenopplæring

2191.1 Forkurs for teknisk skole, 9
2191.2 Forkurs for teknisk fagskole, 9
2191.9 Andre voksenopplæringskurs, 9

3	 UTDANNING PA GYMNASNIVÅ I

31 	 ALLMENT FAGFELT

311 	 Utvidet grunnskoleutdanriing (1 0 .
frivillige skoleår)

3111 Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige
fag, med tysk, 10

3119 Annet plan- og fagvalg, 10

314 Gymnasutdanning

3141 Deleksamen i språkfag, 10

3143 Deleksamen i andre humanistiske og
estetiske fag, 10

3144 Deleksamen i samfunnsfag, 10

3146 Deleksamea i matematikk og naturfag, 10

3149 Deleksamen i andre fag, 10

315 Folkehogskoleutdanning

3151 FolkehOgskolekurs

3151.1 Allmennteoretiske fag, 10
3151.2 Musikkfag, 10
3151.3 Teater-, språk- eller litteratur-

fag, 10
3151.4 Sosialfag, 10
3151.5 Journalist-, massemedia eller

andre samfunnsfag, 10
3151.6 Formings- eller husstellfag, 10
3151.7 Matematikk, naturfag eller tek-

niske fag, 10
3151.8 Idretts- eller ungdomslederfag, 10
3151.9 Andre fag, 10

316 Realskoleutdanning

3161 To-språklig linje, 8-10

3162 Ett-gpråklig linje, 8-10

0
	

INGEN UTDANNING OG UTDANNING PA FORSKOLE-
NIVA

000
	

Ingen utdanning

011
	

Førskoleutdanning

0111
	

Ett-årig fOrskoleutdanning, 0

0112
	

To-årig fOrskOleutdanning, 0

012
	

Utdanning ved daginstitusjoner for barn

0121
	

Barnehageavdeling, 0 .

0122 Dagheimavdeling, 0

019
	

Utdanning på førskolenivå ellers

1
	

UTDANNING PA BARNESKOLENIVA

111
	

Grunnskoleutdanning på barneskole-
trinnet, 1-6

113
	

Spesialskoleutdanning på barneskole-
trinnet

1131
	

Utdanning for dOve og tunghOrte, 1-6

1132
	

Utdanning for blinde og svaksynte, 1-6

1133
	

Utdanning for talehemmede, 1-6

1134 Utdanning for barn og ungdom med
lærevansker, 1-6

1135 Utdanning for barn og ungdom med til-
pasningsvansker, 1-6

119
	

Allmennutdanning på barneskolenivå
ellers

2
	

UTDANNING PA UNGDOMSSKOLENIVÅ

21
	

ALLMENT FAGFELT

211
	

Grunnskoleutdanning på ungdomsskole-
trinnet

2111
	

Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige
fag, med tysk, 7-9

2112
	

Plan 3 i alle obligatoriske skriftlige
fag, uten tysk, 7-9

2113
	

Plan 2 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, med tysk, 7 - 9

2114
	

Plan 2 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, uten tysk, 7 - 9

2115
	

Plan 1 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, med tysk, 7-9

2116
	

Plan 1 som laveste plan i obligatoriske
skriftlige fag, uten tysk, 7-9

2117
	

Plan A i ett eller to obligatoriske
skriftlige fag, 7-9

2118
	

Plan A i alle obligatoriske skriftlige
fag, 7-9

2119 Annen grunnskoleutdanning, 7-9
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319 	 Allmennutdanning på gymnasnivå I ellers

3195 	 Forkurs for Statens lærerskole i husstell,
10

32 	 HUMANIORA OG ESTETIKK

321 	 Historie-, litteratur- og språkfag

322 	 Religionsfag

3221 	 Bibelskoleutdanning

3221.1 Halv-årig bibelkurs, 10
3221.2 Ett-årig bibelkurs, 10
3221.3 Kortere bibelkurs, 10

3229 	 Annen utdanning i religionsfag

323 	 Humanistiske fag ellers

324 	 Reklametegning og dekorasjon

3240.2 Grunnleggende verkstedskole for
reklametegnere og dekoratOrer,
10

3240.4 Halv-årig dekoratOrkurs, 10
3240.5 Ett-årig dekoratOrkurs, 10
3240.6 Kortere dekoratOrkurs, 10
3240,7 To-årig deltidskurs i reklame-

tegning, 10

325 	 Musikkfag

3259 Annen utdanning i musikkfag

3259.1 Halv-årig musikkurs ved bibel-
skole, 10

3259.2 Ett-årig musikkurs ved bibel-
skole, 10

3259.3 Kortere sang- og musikkurs ved
bibelskole, 16

3259.5 Annen ett-årig musikkutdanning, 10

326 	Bildende kunst

3261 	 Maler- og grafikerutdanning

3261.1 Halv-årig tegnekurs, 10
3261.2 Ett-årig tegnekurs, 10
3261.3 Kortere tegnekurs, 10
3261.4 Ett-årig rosemalerkurs, 10
3261.7 Kortere kurs i grafikk, 10

327 	 Brukskunst (formgiving)

3271 Keramikerutdanning

3271.3 Kortere keramikerkurs, 10

3275 Mote- og kostymetegnerutdanning

3275.3 Kortere kurs i motetegning, 10

3279 Annen utdanning i brukskunst

3279.1 Halv-årskurs i forming (ikke
tekstile materialer) ved hus-
flidsskole, 10

3279.2 Arskurs i forming ved husflids-
skole, 10

3279.4 Grunnleggende verkstedskole for
kunsthåndverkere (souvenir og
brukskunst), 10

3279.6 Kortere kurs i modellering, 10

33 	 UNDERVISNING

34 	 ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

341 Administrative fag

3411 Arbeidslederutdanning for formenn

3411.5 Kurs i arbeidsledelse for sjøfolk
(båtsmannskurs), 10

3419 Annen utdanning i administrative fag

342 Kontor- og handelsfag, generelt

3421 Handelsskoleutdanning

3421.1 Halv-årig handelsskolekurs, 10
3421.2 Ett-årig handelsskolekurs, 10

3429 Annen utdanning i kontor- og handelsfag
generelt

343 Kontorfag

3431 Generell utdanning i kontorfag

3431.1 Yrkesskole i handels- og kontor-
fag, kontorlinje, 10

3431.3 Kortere kontorkurs, 10
3431.4 Kortere videregående kontorkurs,

10

3432 Regnskapsutdanning

3433 Stenograf- og sekretærutdanning

3434 Maskinskriverutdanning

3435 DatamaskinoperatOrutdanning

3438 Spesialutdanning for offentlig ansatte
kontorfunksjonærer

3438.1 Arkivlederutdanning, 10
3438.2 Kontorelevutdanning for nyansatte

i staten, 10
3438.5 Politiskolen, kortere kurs for

kontorfunksjonærer, 10

3439 Annen utdanning i kontorarbeid

344 Handelsfag

3441 Generell utdanning i handelsfag

3441.1 Yrkesskole i handels- og kontor-
fag, handelslinje, 10

3444 ButikkekspeditOrutdanning

3444.1 Kortere butikkurs, 10
3444.4 Kortere kurs for bensinstasjons-

betjening, 10 -

346 Sosialfag

3461 Utdanning av personell til sosiale
institusjoner

3461.4 Kortere kurs for aldershjems-
styrere, 10

349 Merkantile fag ellers

35 	 INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK

351 Tekstil-, søm- og lervarefag

3511 Utdanning i vevning

3511.1 Halv-årskurs i vev, 10
3511.2 Årskurs i vev,,10

3512 Annen utdanning i tekstilarbeid
339 	 Undervisningsfag ellers
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3513 Utdanning i konfeksjonssøm

3513.1 Halv-årig verkstedskole for
konfeksjonssyere, 10

3513.2 Grunnleggende verkstedskole for
konfeksjonssyere, 10

3513.3 Ett-årig kurs i industrisOm, 10
3513.8 Kortere kurs for konfeksjons-

syere, 10

3514 Utdanning i kjole- og draktsOm

3514.1 Halv-årig verkstedskole i søm
(kjole- og draktsyere), 10

3514.2 Grunnleggende verkstedskole i
søm (kjole- og draktsyere), 10

3515 Skredderutdanning

3515.2 Grunnleggende verkstedskole for
skreddere, 10

3516 MObeltapetsererutdanning

3516.2 Grunnleggende verkstedskole for
møbeltapetserere, 10

3516.5 Halv-årig kurs for møbeltapet-
serere, 10

3517 Annen utdanning i tilskjæring og søm

3517.3 Halv-årskurs i søm ved husflids-
skole, 10

3517.4 Arskurs i søm ved husflidsskole,
10

3517.6 Halv-årskurs i prydsøm (og
forming), 10

3517.7 Elementærkurs i søm og vev ved
husflidsskole, 10

3517.8 Kortere sømkurs, 10

3518 Utdanning i skotøyarbeid

3518.4 Kurs for skoreparatører, 10

3519 Annen utdanning i lærvarearbeid

352	 Finmekaniske fag

3521 Urmakerutdanning

3521.2 Grunnleggende verkstedskole for
urmakere, 10

3522 Tannteknikerutdanning

3522.2 Grunnleggende verkstedskole for
tannteknikere, 10

3523 Gullsmedutdanning

3523.2 Grunnleggende verkstedskole for
gullsmeder, 10

3529 Annen utdanning i finmekaniske fag

3529.3 Grunnleggende verkstedskole for
optikere, 10

3529.4 Grunnleggende verkstedskole for
finmekanikere, 10

353	 Mekaniske fag ellers

3531 Bilmekanikerutdanning

3531.1 Praktisk-teoretisk lærlingskole
for bilopprettere, 10

3531.2 Grunnleggende verkstedskole for
bilopprettere, 10

3531.3 Grunnleggende verkstedskole for
bilmekanikere, 10

3531.4 Halv-årig kurs for bilopprettere,
10

3531.5 Halv-årig videregående kurs for
bilopprettere, 10

3531.6 Kortere kurs i bilteknikk, 10

3531.7 Halv-årig kurs for bilmekanikere,
10

3531.8 Halv-årig videregående kurs for
bilmekanikere, 10

3532 Flymekanikerutdanning

3533 Landbruksmekanikerutdanning

3533.1 Halv-årig verksted- og maskin-
kurs, 10

3533.2 Ett-årig verksted- og maskin-
kurs, 10

3534 Verks tedmekanikerutdanning

3534.2 Grunnleggende verkstedskole for
produksjonsmekanikere, 10

3539 Annen utdanning i mekaniske fag

3539.1 Halv-årig verkstedskole for
maskinarbeidere og mekanikere
(jern- og metallarbeidere), 10

3539.2 Grunnleggende verkstedskole for
maskinarbeidere og mekanikere
(jern- og metallarbeidere), 10

3539.3 Halv-årig mekanikerkurs, 10
3539.4 Halv-årig videregående mekaniker -

kurs, 10
3539.6 Maskinlinje ved Blindeskolen, 10
3539.7 Kortere kurs i bruk av verktøy-

maskiner, 10

354 Jern- og metallfag ellers

3541 Utdanning i stOperiarbeid

3541.2 Grunnleggende verkstedskole for
støpere, 10

3542 Annen utdanning i smelteverk- og metall-
verkarbeid

3543 Utdanning i blikkslager- og annet tynn-
platearbeid

3543.2 Grunnleggende verkstedskole for
kopper- og blikkslagere, 10

3543.3 Grunnleggende verkstedskole for
tynnplatearbeidere, 10

3543.4 Praktisk-teoretisk lærlingskole
for kopper- og blikkslagere, 10

3543.6 'alv-årig kurs i tynnplatearbeid, 10

3544 ROrleggerutdanning

3544.2 ,;runnleggende verkstedskole for
rørleggere, 10

3544.5 Halv-årig kurs, 10

3545. Utdanning i skipsbyggingsarbeid

3545.6 Kortere skipsreparatOrkurs, 10

3546 Utdanning i annet plate-, sveise- og
stålkonstruksjonsarbeid

3546.1 Halv-årig verkstedskole for
sveisere, 10

3546.5 Grunnleggende verkstedskole for
sveise- og konstruksjons-
arbeidere, 10

3546.7 Halv-årig plate- og sveisekurs, 10
3546.8 Kortere sveisekurs, 10

3549 Annen utdanning i jern- og metallarbeid

3549.3 Grunnleggende verkstedskole i
monteringsarbeid, 10

3549.6 Årskurs i jern- og metallarbeid
ved husflidsskole, 10

3549.8 Arbeidsforberedende opplæring,
jern- og metallfag, 10
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355 	 Elektrofag

3551 	 Elektrikerutdanning, sterkstrøm

3551.2 Grunnleggende verkstedskole i
sterkstrOm, 10

3551.4 Halv-årig elektromontOrkurs, 10

3552 	 Utdanning for kraftstasjonsbetjening
(elektromaskinister)

3553 	 Skipselektrikerutdanning

3554 Annen utdanning i sterkstrOmsarbeid

3555 	 Utdanning i svakstrOmsfag

3555.2 Grunnleggende verkstedskole i
svakstrOmsfag, 10

3555.8 Kortere kurs for hjelpearbeidere
til svakstrOmsbedrifter, 10

3556 	 Teleteknisk utdanning

3556.1 Televerket, montOrkurs, 10
3556.3 Televerket, praktisk kurs for

montOraspiranter, 10
3556.4 Televerket, teoretisk (av-

sluttende) montOrkurs, 10

3557 	 Radio- og fjernsynsteknisk utdanning

3557.5 Halv-årig kurs i radioteknikk,
10

3557.6 Halv-årig kurs i fjernsyns-
teknikk, 10

3557.7 Ett-årig kurs i radio- og fjern-
synsteknikk, 10

3559 Annen utdanning i svakstrOmsarbeid

356 	 Trearbeids -, bygge- og anleggsfag

3561 	 TOmrerutdanning

3561.2 Grunnleggende verkstedskole for
tOmrere, 10

3561.3 Grunnleggende verkstedskole for
båtbyggere, 10

3561.5 Åtte-måneders tOmrerkurs, 10
3561.6 Halv-årig tOmrerkurs, 10
3561.7 Kortere byggmontOrkurs, 10
3561.8 Kortere kurs i laftehus-

bygging, 10

3562 MObelsnekkerutdanning

3562.2 Grunnleggende verkstedskole for
mObelsnekkere, 10

3563 	 Industrisnekkerutdanning

3563.2 Grunnleggende verkstedskole for
snekkere, 10

3563.7 Halv-årig kurs for maskin-
snekkere, 10

3564 Annen utdanning i snekker- og trearbeids-
fag

3564.1 Halv-årig verkstedskole i tre-
arbeid (felles grunnopplæring
i snekkerfag), 10

3564.2 Grunnleggende verkstedskole i
trearbeid (felles grunnopp-
læring i snekkerfag), 10

3564.3 Halv-årig kurs i trearbeid ved
husflidskole o.l., 10

3564.4 Årskurs i trearbeid ved spesial-
skole, attfOringsskole, hus-
flidsskole o.l., 10

3564.6 Norges Trelastskole, ett-årig
kurs i trelastteknikk, 10

3564.7 Arbeids forberedende opplæring,
trearbeidsfag, 10

3565 Maler- og bygningstapetsererutdanning
(inkl. lakkererutdanning)

3565.1 Halv-årig verkstedskole for
malere, 10

3565.2 Grunnleggende verkstedskole for
malere, 10

3565.6 Halv-årig malerkurs, 10
3565.7 Kortere malerkurs, 10

3566 Utdanning i glassmesterarbeid

3566.2 Grunnleggende verkstedskole for
glassmestere, 10

3567 Murerutdanning (inkl. utdanning i jern-
binder- og betongstOperarbeid)

3567.2 Grunnleggende verkstedskole for
murere, 10

3567.5 Halv-årig kurs i forskaling, 10
3567.6 Kortere kurs i armering, 10
3567.7 Kortere kurs i forskaling, 10

3568 Annen utdanning i byggefag

3568.2 Grunnleggende verkstedskole for
bygg- og anleggsarbeidere, 10

3569 Annen utdanning i anleggsfag (inkl.
utdanning i gruvefag)

3569.1 Kortere skiferarbeiderkurs, 10
3569.6 Statens bergskole, kortere gruve-

målerkurs, 10

357 Grafiske fag

3571 Boktrykkerutdanning (settere og trykkere)

3571.1 Halv-årig verkstedskole for
settere og trykkere, 10

3571.2 Grunnleggende verkstedskole for
settere og trykkere, 10

3571.6 Kortere kurs för settere, 10

3572 Bokbinderutdanning

3572.4 Praktisk-teoretisk lærlingskole
for bokbindere, 10

3572.5 Praktisk-teoretisk lærlingskole
for bokbinderassistenter, 10

3579 Annen grafisk utdanning

358 Naringsmiddelfag

3581 Baker- og konditorutdanning

3581.2 Grunnleggende verkstedskole for
bakere og konditorer, 10

3582 POlsemaker- og slakterutdanning

3582.2 Grunnleggende verkstedskole for
pOlsemakere og slaktere, 10

3583 Meieriutdanning

3583.4 Grunnkurs i meieribruk, 10

3584 Utdanning i fiskeforedling

3584.1 Halv-årig kurs i fisketilvirkning
og fiskeindustri, 10

3584.2 Ett-årig kurs for produksjon av
marine oljer, silde- og fiske-
mel, 10

3584.3 Kortere kurs i fisketilvirkning,
10

3584.4 Ett-årig kurs i fisketilvirkning
og fiskeindustri, 10

3585 Utdanning i konserveringsarbeid

3585.1 Norges hermetikkfagskole, 10

3589 Annen utdanning i næringsmiddelfag
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359	 Industrielle, håndverksmessige og tekniske
fag ellers

3591 	 Laborantutdanning

3591.2 Grunnleggende verkstedskole for
laboranter (kjemikere), 10

3591.4 Halv-årig kurs for laboranter, 10

3593 Utdanning i teknisk tegning

3593.2 Ett-årig kurs for tegneassisten-
ter, 10

3593.3 Halv-årig kurs for tegneassi-
stenter, 10

3594 	 Kjøleteknisk utdanning

3594.1 Statens kjølemaskinistskole,
kjOlemaskinistlinje, 10

3594.2 Ett-årig kjOlemontOrkurs, 10

3595 	 Oppmålings- og jordskifteutdanning

3595.2 Ett-årig landmålerkurs, 10
3595.5 Ett-årig karttegnerkurs, 10

3596 	 Utdanning i plastvarearbeid

3596.1 Halv-årig kurs i plastvare-
arbeid, 10

3596.2 Ett-årig kurs i plastvare-
arbeid, 10

3597 Anleggsmaskinarbeiderutdanning

3597.3 Halv-årig anleggsmaskin-
arbeiderkurs, 10

3597.4 Kortere kurs for anleggs-
maskinkjOrere, 10

3599 	 Utdanning i andre industri-, håndverks-
og tekniske fag

3599.1 Halv-årskurs i håndverk ved
landbruksskole

3599.2 Arskurs i håndverk ved landbruks-
skole, 10

3599.3 Halv-årig kurs for kantstein-
hoggere, 10

3599.6 Halv-årig kurs for industri-
reparatOrer, 10

3599.7 Kortere kurs i kjemisk pro-
sessarbeid, 10

3599.8 Lærlingskole, 1.-3. klasse, 10

36 	 SAMFERDSEL

361 	 Maritime navigasjons fag'
3611 	 Skipsførerutdanning

3611.1 Kystskipperkurs av 2. klasse,
10

3619 Annen utdanning i maritime navigasjons-
fag

362 	 Maritime maskinistfag

3622 Maskinistutdanning

3623 Maskinistaspirantutdanning

3629 Annen utdanning i maritime maskinistfag

3629.1 Fiskerfagskole, motorpasser-
linje, 10

363 	Sjøfartsfag ellers

3631 Utdanning for dekksmannskap

3631.1 Kurs for sjOaspiranter, dekks-
linje, 10

3631.2 Kortere voksenopplæringskurs,
dekkslinje, 10

3632 Utdanning for maskinmannskap

3632.1 Kurs for sjøaspiranter, maskin-
linje, 10

3632.2 Kortere voksenopplæringskurs,
maskinlinje, 10

3639 Annen maritim utdanning

364 Lufttrafikkfag

365 Vegtrafikkfag

3651 SjåfOrutdanning

3651.1 Kortere kurs for fOrerkort av
k1.2, 10

3659 Annen utdanning i vegtrafikk

366 Jern banetrafikkfag

3661 Lokomotivforerutdanning

3662 KonduktOrutdanning

3662.1 Jernbaneskolen, konduktOrkurs, 10

3663 TogekspeditOrutdanning

3663.1 Jernbaneskolen, trafikkurs I, 10

3664 Stasjonsbetjentutdanning (ytre stasjons-
tjeneste)

3665 Banetjenesteutdanning

3665.2 Jernbaneskolen, banereparatOr-
kurs, 10

3669 Annen utdanning i jernbanetrafikkfag

367 Postale fag
3671 PostekspeditOrutdanning

3671.1 Postskolen, videregående kurs
for poståpnere, 10

3671.2 Postskolen, kurs i indre- og
skranketjeneste, 10

3672 Postdistribusjonsutdanning

3672.1 Postskolen, postpakkemester-
kurs, 10

3679 Annen utdanning i postale fag

368 Telekommunikasjonsfag

3681 Telegrafistutdanning

3682 Telegraf- og telefonekspeditOrutdanning

3682.1 Teleskolen, telegrafkurs, 10
3682.2 Teleskolen, telefonkurs, 10
3682.4 Kontor- og telefonikurs ved

Blindeskolen, 10

3689 Annen utdanning i telekommunikasjonsfag

369 Transport- og kommunikasjonsfag ellers

37 	 HELSEVERN

371 Sykepleie fag
3711 Hjelpepleierutdanning

3711.1 Hjelpepleierskole, generell
sykepleie, 10

3711.2 Hjelpepleierskole, psykiatrisk
sykepleie, 10

3718 Legesekretærutdanning

3718.1 Halv-årig legesekretærkurs, 10
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3719 	 Annen sykepleierutdanning

372 	 Tannpleiefag

3721 	 Tannlegeassistentutdanning

3721.1 Ett-årig tannlegeassistentkurs, 10
3721.2 Halv-årig tannlegeassistentkurs, 10

3729 	 Annen utdanning i tannpleiefag (ekskl. tann-
teknikerutdanning)

373 	 Barnepleifag

3731 	 Barnepleierutdanning

3731.1 Halv-årskurs i barsel- og barne-
pleie, 10

3731.2 Årskurs i barsel- og barnepleie, 10

3739 Annen utdanning i barnepleiefag

374 	 Vernepleifag

3741 	 Hjelpepleierutdanning

3741.1 Hjelpepleierskole, vernepleie, 10

3749 Annen utdanning i vernepleiefag

375 	 Apotekfag

3751 Apotekteknikerutdanning

3751.1 Ett-årig kurs for apotektek-
nikere, 10

3759 	 Annen utdanning i apotekfag

376 	 Terapeutiske fag

3762 	 Arbeidsterapeututdanning

3762.3 Forskole for arbeidsterapeuter,
10

379 	 Helsevernfag ellers

38 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

381 	 Jordbruksfag

3811 	 Praksiskurs i jordbruk og husdyrstell
(lærlingutdanning)

3811.1 Halv-årig praksiskurs i hus-
dyrstell, 10

3811.2 Annet halv-årig praksiskurs, 10
3811.6 Ett-årig praksiskurs i husdyr-

stell, 10
3811.7 Annet ett-årig praksiskurs, 10

3815 	 ROkterutdanning (kurs i husdyrhold)

3815.5 Halv-årig kurs i pelsdyrrOkt, 10

3819 Annen jordbruksutdanning

3819.1 Halv-årig landbrukskurs, 10
3819.3 Ett-årig reindriftskurs, 10
3819.4 Ett-årig grunnkurs i jordbruks-

fag (ungdomskurs), 10

382 	 Gartneri- og hagebruks fag

3821 	 Praksiskurs i gartneri og hagebruk
(lærlingutdanning)

3821.1 Halv-årig praksiskurs i hage-
bruk, 10

3829 Annen utdanning i gartneri- og hagebruksfag

3829.1 Grunnkurs i blomsterdekorasjon, 10
3829.2 Gartnerskole, grunnkurs I, 10
3829.3 Gartnerskole, grunnkurs II, 10

383 Skogbruksfag

3839 Annen skogbruksutdanning

3839.2 Ett-årig grunnkurs i skogbruks-
fag, 10

3839.3 Halv-årig driftsteknisk kurs
(maskinfOrerkurs) ved
yrkesskole for skogbruk, 10

385 Fiskefag

3851 Fiskeskipperutdanning

3851.2 Fiskerfagskole, fiskeskipperkurs
av 2. klasse, 10

3859 Annen utdanning i fiske- og fangstarbeid

39 	 TJENESTEYTING OG FORSVAR

391 Husstellfag

3911 Husmorskoleutdanning

3911.1 Halv-årig fagskole i husstell, 10
3911.2 Ett-årig fagskole i husstell, 10
3911.4 Elementærlinje i husstell, 10
3911.5 Ett-årig kurs for husassistenter,

10
3911.6 Halv-årig videregående fagskole i

husstell (suppleringskurs), 10
3911.8 Kortere husstellkurs, 10

3912 Husmorvikar- og hjemmehjelperutdanning

3912.1 Halv-årig husmorvikarkurs, 10

3919 Annen husstellutdanning

3919.2 Husstellkurs ved spesialskole
o.l., 10

3919.3 Ett-årig kurs i husstell og
som, 10

392 Hotell- og restaurantfag

3921 Stuertutdanning

3921.3 Fiskerfagskole, fiskebåtstuert-
linje, 10

3922 Kokkutdanning

3922.4 Halv-årig verkstedskole for
kokker, 10

3922.5 Grunnleggende verkstedskole for
kokker, 10

3922.6 Kortere kjøkkenkurs, 10
3922.7 Ett-årig grunnkurs ved kokkskole,

10

3923 ServitOrutdanning

3923.2 Grunnleggende verkstedskole for
servitOrer, 10

3923.3 Halv-årig verkstedskole for
servitOrer, 10

3923.5 Kortere serveringskurs, 10

3924 Traf ikkvertinneutdanning

3925 Hotell- og restaurantlederutdanning

3926 Oldfrueutdanning

3926.2 Halv-årig kurs for oldfrue-
assistenter, 10

3929 Annen utdanning i hotell- og restaurantfag

3929.1 Kurs for sjOaspiranter, bysse-
linje, 10

3929.2 Kortere voksenopplæringskurs,
bysselinje, 10

3929.3 Halv-årig hotellservicekurs, 10
3929.4 Halv-årig resepsjonskurs, 10
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393	 Hygiene- og skjonnhetspleiefag

3931-	 .
3932 Frisørutdanning

3931.2 Grunnleggende verkstedskole for
damefrisOrer, 10

3932.2 Grunnleggende verkstedskole for
herrefrisOrer, 10

3932.6 Grunnleggende verkstedskole for
frisører, 10

3939 Annen utdanning i hygiene og skjønnhets-
pleie

394 	 Vaktmester- og rengjoringsfag

3940.5 Kortere vaktmesterkurs, 10
3940.6 Kortere portOrkurs, 10

395 	 Fotograffag

3950.2 Grunnleggende verkstedskole for
fotografer, 10

396 	 Idretts- og ungdoms lederutdanning

3960.5 Kortere barne- og ungdomsleder-
kurs ved bibelskole, 10

397 	 Sivile overvåkings - og tryggings fag

3972 	 Politiutdanning

3972.1 Politiskolen, grunnkurs for
politiaspiranter, 10

3973 	 Fengselsutdanning

3973.1 Fengselsskolen, grunnkurs, 10
3973.3 Fengselsskolen, videregående

kurs, 10

3974 	 Tollutdanning

3974.1 Tollskolen, tollassistent-
kurs

3974.5 Tollskolen, kurs for videre-
utdanning av tolloverbetj enter
m.fl., 10

398 	 Militære fag

3981 	 Befalsutdanning for troppstjeneste

3989 Annen militær utdanning

399	 Andre fag

UTDANNING PA GYMNASNIVÅ II

41 	 ALLMENT FAGFELT

414	 Gymnasutdanning

4141 	 Språkfaglig utdanning

4141.1 Engelsklinje, 10-12
4141.4 Norrønlinje, 10-12
4141.6 Latinlinje, 10-12
4141.9 Annen språkfaglig linje, 10-12

4143 Annen humanistisk eller estetisk
utdanning

4143.1 Musikklinje, 10-12

4144 	 Samfunnsfaglig utdanning

4144.1 Økonomisk gymnas, 10-12
4144.5 Sosiallinje, 10-12
4144.9 Annen samfunnsfaglig linje,

10-12

4146 Naturfaglig utdanning

4146.1 Reallinje, 10-12
4146.4 Naturfaglinje, 10-12
4146.9 Annen naturfaglig linje, 10-12

415 Folkehøgskoleutdanning

4153 Videregående folkehOgskolekurs, 11

419 Annen allmennutdanning på gymnasnivå II

4193 Forkurs for landbrukshøgskolen, 11

42 	 HUMANIORA OG ESTETIKK

421 Historie-, litteratur- og språkfag

422 Religionsfag

4226 Misjonær- og predikantutdanning

4226.2 Frelsesarmens krigsskole, 10-11
)

423 Humanistiske fag ellers

424 Reklametegning og dekorasjon

4240.3 Videregående verkstedskole for
reklametegnere og dekoratører,
11

4240.4 Kombinert grunnkurs for reklame-
tegnere og dekoratører, 10-11

4240.5 Håndverks- og kunstindustriskole,
reklamelinje . , 10-12

4240.6 To-årig dekoratørkurs, 10-11

425 Musikkfag

4251 Organistutdanning

4252 Orkestermusikerutdanning

4253 Dirigentutdanning

4253.3 Tre-årig musikkfagskole, kor-
linje, 10-12

4253.4 Yrkesrettet påbygningsår
musikk, korlinje, 12

4253.6 Tre-årig musikkfagskole, orkes-
terlinje, 10-12

4253.7 Yrkesrettet påbygningsår
musikk, orkesterlinje, 12

4259 Annen musikkutdanning

4259.2 Tre-årig musikkfagskole, annen
linje (ikke kor , , orkester-
eller barnehagelinje), 10-12

4259.3 Yrkesrettet påbygningsår i
musikk, annen linje (ikke kor-,
orkester- eller barnehage-
linje), 12

4259.4 Kombinert grunnkurs i musikk,
10-11

4259.5 Studieforberedende påbygningsår
i musikk, 12

426 Bildende kunst

4261 Maler- og grafikerutdanning

4261.1 Håndverk- og kunstindustriskole,
linje for malere (glassmaleri
og mosaikk), 10-12

4261.3 Ett-årig videregående tegne-
kurs, 11

4261.4 Håndverk- og kunstindustriskole,
linje for grafikk, 10-12

4262 Billedhoggerutdanning
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4263 	 Bokkunstnerutdanning

4269 	 Annen utdanning i bildende kunst

427
	

Brukskunst (formgiving)

4271
	

Keramikerutdanning

4271.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for keramikk, 11-12

4272
	

MObel- og innredningsarkitektutdanning

4272.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for møbler og innrednings-
arkitektur, 10-12

4272.4 Kombinert grunnkurs i interiOrfag,
10-11

4273
	

Metalldesignerutdanning

4273.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for metall, 10-12

4274
	

Tekstilkunstnerutdanning

4274.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for tekstil, 10-12

4275
	

Mote- og kostymetegnerutdanning

4275.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
linje for mote- og kostyme-
tegning, 10-12

4279
	

Annen utdanning i brukskunst

4279.4 Kombinert grunnkurs i forming,
10-11

428
	

Teaterfag

4281
	

Skuespillerutdanning

4281.1 Statens teaterskole, linje for
skuespillere, 10-12

4282
	

Opera- og konsertsangerutdanning

4282.1 Statens operaklasse, 11-12

4283
	

Dans erutdanning

4283.1 Ballettinstituttet, to-årig kurs,
11-12

4289
	

Annen utdanning i teaterfag

429
	

Estetiske fag ellers

4290.4 Kombinert grunnkurs i estetiske
fag, 10-11

43 	 UNDERVISNING

431 	Barnehage lærerutdanning

4312 	 Utdanning av lærere for musikalsk barne-
hage

4312.2 Tre-årig musikkfagskole, barne-
hagelinje, 10-12

4312.3 Yrkesrettet påbygningsår i musikk,
barnehagelinje, 12

4312.4 To-årig kurs for musikkbarnehage-
lærere, 10-12

4319 Annen barnehagelærerutdanning

432 	Klasse lærerutdanning

4321 	 Alminnelig lærerskoleutdanning

4329	 Annen utdanning for klasselærere

433 	 FagZererutdanning

4338 	 Lærerutdanning i husstell-, hotell og
restaurantfag

4339 Annen faglærerutdanning

436 Musikk- og sanglererutdanning

4361 Musikklærerutdanning

4362 Sanglærerutdanning

439 Undervisningsfag ellers

4391 Husflidslærerutdanning

4391.3 Ett-årig kurs for kursledere
(formingsledere og fritids-
ledere), 12

4393 Danselærerutdanning

4393.1 Kurs for danselærere, 11

4395 SjåfOrlærerutdanning

4395.1 Ett-årig sjåfOrlærerskole, 11

4399 Annen lærerutdanning

44 	 ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

441 Administrative fag

4411 Arbeidslederutdanning for formenn

4411.1 Kurs for arbeidsledere i verk-
stedindustrien (Formanns-
skolen, Kongsberg), 12

4411.2 Kurs for arbeidsledere i tre-
industrien (Lederskolen for
treindustrien), 12

4411.3 Kurs for arbeidsledere innen
grafiske fag (Oslo elementær-
tekniske skole), 12

4411.4 Kurs for arbeidsledere innen
håndverk og industri (Bedrifts-
lederskoler for håndverk og
den mindre industri), 12

4411.5 Lærlingskolens 4. klasse, 12
4411.7 Kurs i arbeidsledelse innen

fisketilvirking, 11
4411.8 Kurs for arbeidsledelse i bil-

teknikk (Den biltekniske
lederskole), 12

4411.9 Kurs for arbeidsledelse i andre
fag (Oslo elementærtekniske
skole), 11

4419 Annen utdanning i administrative fag

442 Kontor- og handelsfag, generelt

4421 Handelsskoleutdanning

4422 Handelsgymnasutdanning

4422.2 To-årig høyere handelsutdanning
ved Wangs handelsskole, 10-11

4423 Bedriftsøkonomisk utdanning

4423.1 Bedriftsøkonomisk eksamen,
to-årig deltidskurs, 12

4429 Annen generell handels- og kontorutdanning

443 Kontorfag

4431 Generell utdanning i kontorfag

4431.4 Kombinert grunnkurs i kontor-
fag, 10-11

4432 Regnskapsutdanning

4432.1 Regnskapsførerkurs ved landbruks-
skole, 12

4432.2 Videregående yrkesskole i handels-
og kontorfag, regnskaps- og
Økonomilinje, 11

4433 Stenograf- og sekretærutdanning
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4433.2 Videregående yrkesskole i handels-
og kontorfag, kontorsekretær-
linje, 11

4435 DatamaskinoperatOrutdanning

4436 Programmererutdanning

4436.1 Halv-årig programmererkurs, 11
4436.2 Ett-årig programmererkurs, 11
4436.3 Kortere programmererkurs, 11
4436.4 Yrkesskole i handels- og kontorfag,

3. skoleår, EDB-linje, 12

4437 	 Spesialutdanning for privatansatte kontor-
funksjonærer

4437.1 Bankakademiet, I. avdeling, 11
4437.2 Bankakademiet, 2. avdeling, 12

4438 	 Utdanning i offentlig administrasjon

4438.3 Ett-årig saksbehandlerkurs, 11
4438.4 Byråskolen, kurs III, 11
4438.5 Videregående yrkesskole i handels-

og kontorfag, administrasjons-
linje, 11

4439 Annen utdanning i kontorarbeid

444 	 Handelsfag

4441 	 Generell utdanning i handelsfag

4441.4 Kombinert grunnkurs i handelsfag,
1 1

4442 Utdanning for salgsrepresentanter og
akkvisitOrer

4443 MarkedsfOringsutdanning

4443.1 Grunnkurs i markedsfOring, 11
4443.2 Fagkurs i markedsfOring, 12
4443.3 Videregående yrkesskole i handels-

og kontorfag, markedsfOrings-
linje, 11

4447 Butikklederutdanning

4447.2 Samvirkeskolen, langkurs for
aspiranter, 11

4447.5 Samvirkeskolen, videregående kurs
I, 11

4447.6 Samvirkeskolen, videregående kurs
II, 11

4447.7 Samvirkeskolen, assistentkurs, 12
4447.8 Butikklederskolen, kortere kurs, 11

446 	 Sosialfag

4469 Annen utdanning i s sosialfag

4469.5 Kombinert grunnkurs i sosialfag, 11

449 	 Merkantile fag ellers

4491 Utdanning i samvirkespOrsmål

4491.1 Samvirkekurs ved landbruksskole, 12

4499 Annen utdanning i merkantile fag

45 	 INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK

451 	 Tekstil-, som- og Zervarefag

4511 Utdanning i veving

4511.1 Halv-årskurs i billedvev, 11
4511.2 Årskurs i billedvev, 11
4511.3 Arskurs i videregående vev, 11
4511.4 Kombinert grunnkurs i vev, 11

4512 Annen utdanning i tekstilarbeid

4513 Utdanning i konfeksjonssOm

4513.5 Videregående verkstedskole for
modellOrassistenter, 11

4513.6 Ett-årig konfeksjonstekniker-
kurs, 12

4513.7 To-årig konfeksjonsassistent
kurs, 10-11

4514 Utdanning i kjole- og draktsOm

4514.3 Videregående verkstedskole for
kjole- og draktsyere (inkl.
videregående kurs i kjole- og
draktsOm ved husflidsskole), 11

4514.4 Fullstendig verkstedskole for
kjole- og draktsyere, 12

4514.5 Fagprøve for kjole- og drakt-
syere, 10-12

4514.6 Kombinert grunnkurs i søm
(kjole- og draktsyere), 10-11

4515 Skredderutdanning

4515.3 Videregående verkstedskole for
skreddere, 11

4515.4 Fullstendig verkstedskole for
skreddere, 12

4515.5 Fagprøve for skreddere, 10-12

4516 MObeltapetsererutdanning

4516.5 Fagprøve for møbeltapetserere,
10-12

4516.6 MObeltapetsererutdanning ved
Blindeskolen, 10-11

4517 Annen utdanning i tilskjæring og søm

4517.2 Videregående årskurs i prydsøm,
11

4517.3 Videregående årskurs i kjolesøm
(og forming), 11

4517.4 Kombinert grunnkurs i søm ved
husflidsskole, 10-11

4517.5 Fagprøve for modister, 10-12
4517.7 Fagprøve for buntmakere, 10-12

4518 Utdanning i skotOyarbeid

4518.5 Fagprøve for skomakere, 10-12

4519 Annen utdanning i lmrvarearbeid

4519.5 Fagprøve for salmakere, 10-12
4519.7 Fagprøve for portefOljemakere,

10-12

452 Finmekaniske fag

4521 Urmakerutdanning

4521.4 Fullstendig verkstedskole for
urmakere, 12

4521.5 Fagprøve for urmakere, 10-12
4521.8 Perfeksjoneringskurs for urmakere,

12

4522 Tannteknikerutdanning

4522.3 Videregående verkstedskole for
tannteknikere, 11

4522.4 Fullstendig verkstedskole for
tannteknikere, 12

4522.5 Fagprøve for tannteknikere, 10-12

4523 Gullsmedutdanning

4523.3 Videregående verkstedskole for
gullsmeder, 11

4523.4 Fullstendig verkstedskole for
gullsmeder, 12

4523.5 Fagprøve for gullsmeder, sølv-
siselOrer m.v., 10-12
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4524 	 Instrumentmekanikerutdanning

4524.3 Videregående verkstedskole for
instrumentmekanikere, 11

4524.4 Kombinert grunnkurs for fin-
mekanikere, 10-11

4524.5 FagprOve for instrumentmakere,
10-11

4524.6 FagprOve for optikere, 10-12
4524.7 Videregående verkstedskole for

finmekanikere, 11
4524.8 FagprOve for instrumentmekanikere,

10-12

4525 GravOrutdanning

4525.5 FagprOve for gravOrer, 10-12

.4529 Annen utdanning i finmekaniske fag

4529.4 Tre-årig proteseteknikerutdanning,
10-12

4529.5 FagprOve for bandasjister, 10-12

453 	 Mekaniske fag ellers

4531 	 Bilmekanikerutdanning

4531.1 Videregående verkstedskole for
bilopprettere, 11

4531.2 Perfeksjoneringskurs for bil-
mekanikere, 12

4531.3 Videregående verkstedskole for
bilmekanikere, 11

4531.4 Fullstendig verkstedskole for
bilmekanikere, 12

4531.5 FagprOve for bilmekanikere, 10-12
4531.6 Elementærteknisk skole (kurs for

tekniske assistenter), linje
for bilteknikk, 11

4531.7 Teknisk fagskole, linje for
bil- og motorteknikk, 11-12

4531.8 FagprOve for bil- og kjOretOy-
reparatører, 10-12

4532 Flymekanikerutdanning

4532.2 Grunnleggende verkstedskole for
flymekanikere, 10-11

4532.3 Videregående verkstedskole for
flymekanikere, 12

4532.5 FagprOve for flymekanikere, 10-12
4532.7 Kortere kurs for servicemekani-

kere, 11

4533 Landbruksmekanikerutdanning

4533.3 Videregående verkstedskole for
landbruksmekanikere, 11

4533.4 Fullstendig verkstedskole for
landbruksmekanikere, 12

4533.5 Ett-årig kurs for landbruks-
maskinreparatOrer, 11

4533.6 Landbruksmaskinistskole, instruk-
tOrkurs, 12

4534-
Verkstedmekanikerutdanning

4535

4534.3 Videregående verkstedskole for
verkty- og stansemakere, 11

4534.4 Videregående verkstedskole for
maskinarbeidere, 11

4534.5 Videregående verkstedskole for
(industri-)mekanikere, 11

4534.6 Fullstendig verkstedskole for
verkty- og stansemakere, 11

4534.7 Fullstendig verkstedskole for
maskinarbeidere, 11

4534.8 Fullstendig verkstedskole for
(industri-)mekanikere, 12

4535.5 FagprOve for verktOymakere, 10-12
4535.6 FagprOve for maskinarbeidere,

10-12
4535.7 FagprOve for (industri - )mekani -

kere, 10-12
4535.8 Perfeksjoneringskurs for meka-

nikere, 12

4536 Anleggsmekanikerutdanning

4536.4 Ett-årig kurs for anleggsmaskin-
reparatOrer, 11

4538-
4539

Annen utdanning i mekaniske fag

4538.3 Videregående verkstedskole for
motormekanikere, 11

4538.4 Fullstendig verkstedskole for
motormekanikere, 12

4538.5 Kombinert grunnkurs for maskin-
arbeidere og mekanikere, 10-11

4538.6 Elementærteknisk skole (kurs for
tekniske assistenter), linje
for maskinteknikk, 11

4538.7 Teknisk fagskole, linje for
maskinteknikk, 11-12

454 Jern- og metallfag ellers

4541 Utdanning i stoperiarbeid

4541.5 FagprOve for formere og kjerne-
makere, 10-12

4542 Annen utdanning i smelteverk- og metall-
verkarbeid

4543 Utdanning i blikkslager- og annet tynn-
platearbeid

4543.5 FagprOve for hjul- og karosseri-
makere, 10-12

4543.6 FagprOve for kopper- og blikk-
slagere, 10-12

4544 Rørleggerutdanning

4544.3 Videregående verkstedskole for
rOrleggere, 11

4544.4 FagprOve for industrirOrleggere,
10-12

4544.5 FagprOve for rOrleggere, 10-12
4544.6 Elementærteknisk skole (kurs for

tekniske assistenter), linje
for VVS-teknikk, 11

4545 Utdanning i skipsbyggingsarbeid

4545.3 Videregående verkstedskole for
skipsbyggere, 11

4545.6 Elementærteknisk skole, linje
for maskinteknikk og skips-
bygging, 11

4546 Utdanning i annet plate-, sveise- og
stålkonstruksjonsarbeid

4546.5 FagprOve for plate-, sveise- og
stålkonstruksjonsarbeidere,
10-12

4546.6 FagprOve for smeder, 10-12
4546.7 Kortere reparatOraspirantkurs, 11

4549 Annen utdanning i jern- og metallarbeid

4549.4 Videregående verkstedskole i
monteringsarbeid, 11

4549.5 Videregående årskurs i jern- og
metallarbeid, 11

4549.6 FagprOve for bOssemakere, 10-12
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455	 Elektrofag

4551 	 Elektrikerutdanning, sterkstrOm

4551.3 Videregående verkstedskole for
sterkstrømselektrikere, 11

4551.4 FagprOve for elektromontOrer,
gruppe L, 10-12

4551.5 FagprOve for elektromontrer,
gruppe H, 12

4551.6 FagprOve for heisemontOrer,
10-12

4551.7 FagprOve for elektrisitetsverks-
montrer, gruppe A, 10-12

4551.8 FagprOve for elektrisitetsverks-
montOrer, gruppe B, 10-12

4552

	

	 Utdanning for kraftstasjonsbetjening
(elektromaskinister)

4552.3 Ett-årig kurs for kraftstasjons-
betjening, 11

4553 	 Skipselektrikerutdanning

4553.1 Maskinistskole, kurs for skips-
elektrikere, 11

4553.2 Tilleggskurs for elektromontører,
gruppe L, 12

4554 Annen utdanning i sterkstrOmsarbeid

4554.2 Videregående verkstedskole for
bilelektrikere, 11

4554.3 Teknisk fagskole, linje for
sterkstrOmsteknikk, 11-12

4554.4 Kombinert grunnkurs i sterkstrOm,
10-11

4554.5 Teknisk fagskole, tilleggskurs i
elektroteknikk, 12

4554.6 Elementærteknisk skole (kurs for
tekniske assistenter), linje
for sterkstrOmsteknikk, 11

4554.7 FagprOve for viklere og trans-
formatormontrer, 10-12

4555 	 Utdanning i svakstrOmsfag

4555.3 Videregående verkstedskole i
svakstrOmsfag, 11

4555.4 Ett-årig kurs i svakstrOms-
teknikk, 11

4555.5 FagprOve for svakstrOmsmontOrer,
10-12

4555.6 FagprOve for stillverksmontOrer,
10-12

4556 	 Teleteknisk utdanning

4556.2 Teleskolen, automatteknikerkurs,
11

4556.3 Teleskolen, bOyere kurs, 11-12
4556.4 Teleskolen, videregående automat-

teknikerkurs, 12

4557 	 Radio- og fjernsynsteknisk utdanning

4557.3 Videregående verkstedskole for
radio- og TV-montOrer, 11

4557.4 Fullstendig verkstedskole for
radio- og TV-reparatOrer, 12

4557.5 FagprOve for radiomontOrer, 12

4558-
Annen utdanning i svakstrOmsarbeid

4559
4558.3 Videregående verkstedskole i

automasjon (industriell
elektronikk), 11

4558.4 Kombinert grunnkurs i svakstrOm,
10-11

4558.5 Videregående verkstedskole i
elektronikk for fiskeflåten,
11

4558.6 Elementærteknisk skole, kurs for
tekniske assistenter, linje for
svakstrOmsteknikk, 11

4558.7 Teknisk fagskole, linje for elek-
tronikk, 10-11

4558.8 Fullstendig verkstedskole i
elektronikk for fiskeflåten, 12

4559.5 Videregående verkstedskole for
kontormaskinreparatOrer, 11

4559.7 Radarservicekurs, 12

456 Trearbeids -, bygge- og anleggsfag

4561 TOmrerutdanning

4561.3 Videregående verkstedskole for
tOmrere, 11

4561.4 Fullstendig verkstedskole for
tOmrere, 12

4561.5 FagprOve for tOmrere, 12
4561.6 Perfeksjoneringskurs for tOmrere,

12

4562 MObelsnekkerutdanning

4562.3 Videregående verkstedskole for
mObelsnekkere, 11

4562.4 Fullstendig verkstedskole for
mObelsnekkere, 12

4562.5 FagprOve for treskjærere, 10-12

4563 Indus trisnekkerutdanning

4563.3 Videregående verkstedskole for
snekkere, 11

4563.4 Fullstendig verkstedskole for
snekkere, 12

4563.5 FagprOve for industrisnekkere,
10-12

4563.6 FagprOve for tredreiere, 10-12
4563.7 FagprOve for modellsnekkere,

10-12
4563.8 FagprOve for snekkere, 10-12

4564 Annen utdanning i snekker- og trearbeids-
fag

4564.3 Videregående årskurs i trearbeid
ved husflidsskole 0.1., 11

4564.4 Halv-årig kurs for innrednings-
snekkere til plastbåtindustrien,
11

4564.6 Norges Trelastskole, to-årig kurs
trelastteknikk, 10-11

4564.7 Kurs i korgmakeri ved Blinde-
skolen, 10-11

4564.8 FagprOve for korgmakere, 10-12

4565 Maler- og bygningstapetsererutdanning
(inkl. lakkererutdanning)

4565.3 Videregående verkstedskole for
malere, 11

4565.4 Fullstendig verkstedskole for
malere, 12

4565.5 FagprOve for malere, 10-12
4565.6 FagprOve for bygningstapetserere,

10-12
4565.7 FagprOve for bil- og vognlakke-

rere, 10-12

4566 Utdanning i glassmesterarbeid

4566.5 FagprOve for glassmestere, 10-12

4567 Murerutdanning

4567.3 Videregående verkstedskole for
murere, 11

4567.4 Fullstendig verkstedskole for
murere, 12

4567.5 FagprOve for murere, 10-12
4567.6 FagprOve for gipsmakere, 10-12
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4568 	 Annen utdanning i byggefag

4568.3 Videregående verkstedskole for
bygg- og anleggsarbeidere, 11

4568.4 Kombinert grunnkurs for bygg- og
anleggsarbeidere, 10-11

4568.5 FagprOve for isolatOrer, 10-12
4568.6 Elementærteknisk skole (kurs for

tekniske assistenter), linje
for husbyggingsteknikk, 11

4568.7 Teknisk fagskole, linje for tre-
og husbyggingsteknikk, 10-11

4569 Annen utdanning i anleggsfag

4569.3 Teknisk fagskole, linje for
anleggsteknikk, 10-11

4569.4 Elementærteknisk skole (kurs for
tekniske assistenter), linje
for anleggsteknikk, 11

4569.5 Elementærteknisk skole, tilleggs-
kurs ved anleggslinjen (veg-
oppsynsmenn), 12

4569.6 Statens bergskole, linje for
gruve og anlegg, 10-11

4569.7 Statens bergskole, linje for
oppredning, 10-11

457 	 Grafiske fag
4571 	 Boktrykkerutdanning

459 	Industrielle, ii.åndverenessige og tek-
niske fag ellers

4591 Laborant- og kjemiteknisk utdanning

4591.4 Statens bergskole, linje for
laboranter, 10-11

4591.5 Teknisk fagskole, linje for
kjemi-teknikk, 10-11

4592 Driftsteknisk utdanning

4592.1 Elementærteknisk skole (kurs for
tekniske assistenter), linje
for driftsteknikk, 11

4592.6 Tilleggskurs for tekniske assi-
stenter, 12

4593 Utdanning i teknisk tegning

4593.1 Halv-årig byggtegnerkurs, 11
4593.4 Kombinert grunnkurs for tegne-

assistenter, 10-11

4594 KjOleteknisk utdanning

4595 Oppmålings- og jordskifteutdanning

4595.3 Videregående verkstedskole for
måle- og reguleringsteknikere,
11

4595.7 Jordskiftekurs ved landbruksskole,
12

4571.4
4571.5

4571.6

4571.7

4571.8

Kortere kurs for maskinsettere, 11
FagprOve for boktrykkere (settere
og trykkere), 10-12

FagprOve for reproduksjonsarbeidere
(litografer, reprodusOrer, kjemi-
grafer m.v.), 10-12

Kombinert grunnkurs i grafiske fag,
10-12

Perfeksjoneringskurs for bok-
trykkere (settere og trykkere),
12

4599 Annen utdanning i industri-, håndverks-
og tekniske fag

4599.3 Videregående verkstedskole for
treforedlingsarbeidere, 11

4599.5 Kurs i pianostemming og -repa-
rasjon ved Blindeskolen, 10-11

4599.6 Fagprøve for steinhoggere, 10-12
4599.7 FagprOve for glasslipere og

speilbeleggere, 10-12

46 	 SAMFERDSEL
4572 	 Bokbinderutdanning

4572.5 FagprOve for bokbindere, 10-12
4572.6 FagprOve for bokbinderassistenter,

10-11

4579 Annen grafisk utdanning

458 	 Neringsmiddelfag

4581 	 Baker- og konditorutdanning

4581.2 Videregående verkstedskole for
konditorer, 11

4581.3 Videregående verkstedskole for
bakere,' 11

4581.4 Fullstendig verkstedskole for
bakere, 12

4581.5 FagprOve for bakere, 10-12
4581.6 FagprOve for konditorer, 10-12

4582 POlsemaker- og slakterutdanning

4582.5 FagprOve for slaktere, 10-12
4582.6 FagprOve for pOlsemakere, 10-12

4583 Meieriutdanning

4583.2 Næringsmiddelteknisk skole,
linje for mjOlk, 10-12

4584 	 Utdanning i fiskeforedling

4585 	 Utdanning i konserveringsarbeid

4589 Annen utdanning i næringsmiddelfag

4589.1 Næringsmiddelteknisk skole,
linje for kjOtt og fisk, 10-12

4589.2 Næringsmiddelteknisk skole,
linje for vegetabilier, 10-12

461 Maritime navigasjons fag

4611 Skipsførerutdanning

4611.2 Kystskipperkurs av 1. klasse, 11
4611.3 Tilleggskurs for kystskippere, 11
4611.4 FergefOrerkurs, 11

4612 Styrmannsutdanning

4612.3 Styrmannskurs av 2. klasse, 11
4612.4 Styrmannskurs av 1. klasse, 12
4612.5 Styrmannskurs

artianere,
av 1.

12
klasse for

4619 Annen utdanning i maritime navigasjonsfag

4619.1 Administrasjons- og automasjons-
kurs for navigatOrer, 12

462 Maritime maskinistfag

4621 Maskinsjefsutdanning

4622 Maskinistutdanning

4622.1 Kurs for maskinisteksamen av 2.
klasse, 11

4622.2 Kurs for maskinisteksamen av 1.
klasse, 12

4622.4 Kurs for maskinisteksamen av 2.
klasse ved fiskerfagskole, 11

4623 Maskinistaspirantutdanning

4623.3 Maskinistskole, videregående
skipsmaskinistaspirantkurs, 11

4629 Annen utdanning i maritime maskinistfag



59

463
	

Sjøfartsfag ellers

4632 Utdanning for maskinmannskap

4632.3 Kortere aspirantkurs for
motormenn, 11

4639 Annen maritim utdanning

464
	

Lufttrafikkfag

4641
	

Flygerutdanning

4642 FlynavigatOrutdanning

4643 Flymaskinistutdanning

4649 Annen utdanning i lufttrafikkfag

465
	

Vegtrafikkfag

466
	

Jernbanetrafikkfag

4661 LokomotivfOrerutdanning

4661.1 Jernbaneskolen, lokomotiv-
fOrerkurs, 11

4662 KonduktOrutdanning

4663
	

TogekspeditOrutdanning (indre stasjons-
tjeneste)

4669 Annen utdanning i jernbanetrafikkfag

467
	

Postale fag

4671
	

PostekspeditOrutdanning

4671.3 Postskolen, postekspeditør-
kurs, 11

4671.4 Postskolen, hOyere kurs, 11

4679 Annen utdanning i postale fag

468
	

Telekommunikasjonsfag

4681
	

Telegrafis tutdanning

4681.1 Ett-årig kurs for radio-
telegrafister, 11

4681.2 Tre-semesters kurs for radio-
telegrafister, 11

4681.3 To-årig kurs for radiotele-
grafister, 10-11

4681.4 Teleskolen, radiorekrutterings-
kurs, 12

4682
	

Telegraf- og telefonekspeditOrutdanning

4689 Annen utdanning i telekommunikasjonsfag

469
	

Transport- og kommunikasjonsfag ellers

47
	

HELSEVERN

471
	

Sykepleiefag

4717 ROntgenografutdanning

4717.1 ROntgenografskole (radiograf-
skole), 10-12

4718 Legesekretærutdanning

4718.2 Ett-årig legesekretærkurs, 11

476
	

Terapeutiske fag

4762 Arbeids terapeututdanning

4762.4 Husflidsskole, kurs for
aktivitetsledere (instruk-
tOrer til arbeidsstuer), 11

48 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

481 Jordbruksfag

4812 Agronomutdanning

4812.1 Ett-årig agronomkurs, 11
4812.2 Halvannet-årig (eller to-vinters)

agronomkurs, 11
4812.3 Halvannet-årig jord- og skog-

brukskurs, 11

4813 Agroteknikerutdanning

4813.4 Ett-årig agroteknikerkurs, 12

4819 Annen jordbruksutdanning

4819,1 Forvalterkurs, 12
4819.4 Kombinert grunnkurs i jordbruks-

fag, 10-11

482 Gartneri- og hagebruks fag

4823 Gartnerutdanning

4823.1 Ett-årig gartnerkurs, anleggs-
linje, 11

4823.2 Ett-årig gartnerkurs, produksjons-
teknisk linje, 11

4824 Gartnerteknikerutdanning

4824.1 Ett-årig gartnerteknikerkurs,
anleggslinje, 12

4824.2 Ett-årig gartnerteknikerkurs,
produksjonsteknisk linje, 12

4829 Annen utdanning i gartneri- og hagebruks-
fag

4829.4 Kombinert grunnkurs i gartneri-
og hagebruksfag, 10-11

483 Skogbruksfag

4832 Skogbrukerutdanning

4832.1 Ett-årig praktisk skogskole, 11

4833 Skogteknikerutdanning

4833.3 To-årig skogskole, 11-12

4834 Utmarksteknikerutdanning

4834.1 Halv-årig utmarkskurs, 12
4834.2 Ett-årig utmarksteknikerkurs, 12

4839 Annen skogbruksutdanning

4839.4 Kombinert grunnkurs i skogbruks-
fag, 10-11

485 Fiskefag

4851 Fiskeskipperutdanning

4851.2 Fiskerfagskole, fiskeskipperkurs,
1. klasse, 11

49 	 TJENESTEYTING OG FORSVAR

491 Husstellfag

4911 Husmorskoleutdanning

4911.4 Kombinert grunnkurs i husstell,
10-11

4919 Annen husstellutdanning

4919.4 Kombinert grunnkurs i husstell
og sm. 10-11

479 	 Hasevernfag ellers
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492 	Hotell- og restaurantfag

4921 	 Kjøkkenleder- og stuertutdanning

4921.4 Stuertskole, 12
4921.6 Ett-årig kurs for kjøkkenledere,

11
4921.7 To-årig kurs for kostholdsøkonomer,

11-12

4922 Kokkutdanning

4922.1 Ett-årig kokkskole, 11
4922.4 Kombinert grunnkurs for kokker,

10-11
4922.6 Avsluttende kurs ved kokkskole,

11
4922.7 Perfeksjoneringskurs for

kokker, 12

4923 	 Servitørutdanning

4923.7 Perfeksjoneringskurs for ser-
vitører, 12

4924 	Traf ikkvertinneutdanning

4925 	 Hotell- og restaurantlederutdanning

4925.1 Hotell- og restaurantkurs
(Norsk Hotellfagskole), 12

4926 	 Oldfrueutdanning

4926.1 Statens oldfruekurs (hoved-
kurs), 12

4926.6 Statens oldfruekurs, perfek-
sjoneringskurs, 12

4929 	 Annen utdanning i hotell- og restaurantfag

493 	 Hygiene- og skjønnhetspleiefag

4931- 	 .
Frisørutdanningng

4931.3 Videregående verkstedskole for
damefrisører, 11

4931.5 FagprOve for damefrisører, 10-12
4931.6 Perfeksjoneringskurs for dame-

frisører, 12

4932.3 Videregående verkstedskole for
herrefrisører, 11

4932.5 FagprOve for herrefrisører,
10-12

4932.6 Perfeksjoneringskurs for herre-
frisører, 12

4932.7 Videregående verkstedskole for
frisører, 11

4932.8 Fullstendig verkstedskole for
frisører, 12

4939 Annen utdanning i hygiene og skjønn-
hetspleie

494 	 Vaktmester- og rengjørings fag

4944 Feierutdanning

4944.5 Fagprøve for feiere, 10-12

4945 Renseriutdanning

4945.5 FagprOve for kjemiske rensere
og garderobefargere, 10-12

495 	Foto graffag

4951 	 Fotografutdanning

4951.5 FagprOve for fotografer, 10-12

497 	 Sivile overvåkings- og tryggings fag

4972 	 Politiutdanning

4972.2 Politiskolen, avansementskurs
I, 11

4972.3 Politiskolen, avansementgkurs
II, 11

4972.5 Politiskolen, kortere trafikk-
teknisk kurs, 11

4972.6 Politiskolen, kortere kurs for
dressur av politihunder, 11

4973 Fengselsutdanning

4974 Tollutdanning

4979 Annen utdanning i sivilt overvåkings- og
tryggingsarbeid

498 Militære fag

4981 Befalsutdanning for troppstjeneste

4982 Befalsutdanning for stats- og forvalt-
ningstjeneste

4983 Befalsutdanning for sambandsteknisk
tjeneste

4984 Befalsutdanning for teknisk tjeneste
ellers

4985 Annen befalsutdanning

4989 Annen militær utdanning

499 Andre fag

5	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLE-
NIVÅ I

52 	 HUMANIORA OG ESTETIKK

521 Historiefag

5212 Grunnfagsutdanning

5212.1 Historie, 13-14
5212.2 Nordisk arkeologi, 13-14
5212.3 Klassisk arkeologi, 13-14
5212.4 Kunsthistorie, 13-14
5212.6 Politisk historie, 13-14

5214 Mellomfagsutdanning

5214.1 Historie, 13-14
5214.2 Nordisk arkeologi, 13-14
5214.4 Kunsthistorie, 13-14

5219 Annen utdanning i historiefag

5219.1 Lokalhistorie, ett-årig studium,
13

522 Litteraturfag

5222 Grunnfagsutdanning

5222.1 Allmenn litteraturkunnskap, 13-14

5224 Mellomfagsutdanning

5224.1 Allmenn litteraturkunnskap, 13-14

5226 Bibliotekutdanning

5226.2 Statens bibliotekskole, fag-
biblioteklinje, 13-14

5226.3 Statens bibliotekskole, folke-
biblioteklinje, 13-14

5229 Annen utdanning i litteraturfag

523-
524

Språkfag

5231 Forberedende prOver

5231.1 Latin, 13
5231.3 Gresk, 13
5231.5 Hebraisk, 13



5235 Mellomfagsutdanning i slaviske, baltiske
og finsk-ugriske språk

5235.1
5235.2
5235.3
5235,4
5235.5
5235.6
5235.7
5235.8

Russisk, 13-14
Polsk, 13-14
Tsjekkisk, 13-14
Serbo-kroatisk, 13-14
Bulgarsk, 13-14
Finsk, 13-14
Samisk, 13-14
Rumensk, 13-14
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5232 Grunnfagsutdanning i engelsk, germanske
og romanske språk

5232.1 Norsk (nordisk), 13-14
5232.2 Engelsk, 13-14
5232.3 Tysk, 13-14
5232.4 Fransk, 13-14
5232.5 Spansk, 13-14
5232.7 Italiensk, 13-14

5233 Grunnfagsutdanning i slaviske, baltiske
og finsk-ugriske språk

5233.1 Russisk, 13-14
5233.6 Finsk, 13-14
5233.7 Samisk, 13-14

5234 Mellomfagsutdanning i engelsk, germanske
og romanske språk

5234.1 Norsk (nordisk), 13-14
5234.2 Engelsk, 13-14
5234.3 Tysk, 13-14
5234.4 Fransk, 13-14
5234.5 Spansk, 13-14
5234.6 Nederlandsk, 13-14
5234.7 Italiensk, 13-14
5234.8 Portugisisk, 13-14

5254 Mellomfagsutdanning

5254.4 Indoeuropeisk språkvitenskap,
13-14

5259 Annen utdanning i språkvitenskapelige fag

526 Filosofiske fag

5261 Forberedende prøver

5261.1 Filosofihistorie, logikk og
psykologi (Examen philoso-
phicum), 1 3

5262 Grunnfagsutdanning

5262.1 Filosofi, 13-14
5262.2 Idéhistorie, 13-14
5262.3 Logikk, 13-14

5264 Mellomfagsutdanning

5264.1 Filosofi, 13-14
5264.2 Idéhistorie, 13-14

5269 Annen utdanning i filosofiske fag

527 Religionsfag

5272 Grunnfagsutdanning

5272.1 Religionshistorie, 13-14
5272.2 Religionsvitenskap, 13-14
5272.3 Kristendomskunnskap, 13-14
5272.4 Teologi, 13-14
5272.5 Nyere norsk kirkehistorie, 13-14

5274 Mellomfagsutdanning

5274.1 Religionshistorie, 13-14
5274.3 Kristendomskunnskap, 13-14

5276 Misjonær- og predikantutdanning
5238 Annen utdanning i engelsk, germanske og

romanske språk

5238.2 Engelsk, to-årig studium, 13-14

5242 Grunnfagsutdanning i indo-iranske, kelt-
iske, semittiske og Ost-asiatiske språk

5242.2 Nypersisk, 13-14
5242.4 Egyptisk, 13-14
5242.5 Hebraisk, 13-14
5242.6 Arabisk, 13-14
5242.7 Japansk, 13-14
5242.8 Kinesisk, 13-14

5243 Grunnfagsutdanning i klassiske språk

5243.1 Latin, 13-14
5243.3 Gresk, 13-14

5244 Mellomfagsutdanning i indo-iranske, kelt-
iske, semittiske og Ost-asiatiske språk

5244.1 Indisk, 13-14
5244.3 Gælisk, 13-14
5244.5 Hebraisk, 13-14
5244.6 Arabisk, 13-14
5244.8 Kinesisk, 13-14

5245 Mellomfagsutdanning i klassiske språk

5245.1 Latin, 13-14
5245.3 Gresk, 13-14

5249 Annen språkutdanning

525 	 Spreckvitenekapelige fag

5252 Grunnfagsutdanning

5252.1 Allmenn språkvitenskap, 13-14
5252.2 Språkvitenskap med fonetikk, 13-14
5252.3 Germansk språkvitenskap, 13-14
5252.5 Fonetikk, 13-14

5276.1 Teologisk seminar for utdanning
av pastorer og misjonærer, 11-14

5276.3 Bibelskole, to-årig forkynner- og
lederkurs (bibelseminarl 13-14

5276.4 Misjonsskole for kvinner, 13

5279 Annen utdanning i religionsfag

5279.1 To-årig studium i organisasjon
og velferd, teologisk linje,
13-14

528 Estetiske fag

5282 Grunnfagsutdanning

5282.1 Musikk, 13-14
5282.3 Teatervitenskap (;tOttefag), 13-14

5284 Mellomfagsutdanning

5284.1 Musikk, 13-14
5284.3 Teatervitenskap, 13-14

5286 Musikerutdanning

5286.2 Studentfagkurs i musikk, 13

5287 Utdanning i bildende kunst og brukskunst

5287.1 Håndverks- og kunstindustriskole,
diplomstudier på malerlinjen, 13

5287.2 Håndverks- og kunstindustriskole,
diplomstudier på grafisk linje,
13

5287.3 Håndverks- og kunstindustriskole,
diplomstudier på keramikk-
linje, 13

5287.4 Håndverks- og kunstindustriskole,
diplomstudier på møbellinje, 13

5287.5 Håndverks- og kunstindustriskole,
diplomstudier på metallinje, 13
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5287.6 Håndverks- og kunstindustriskole,
diplomstudier på tekstillinje, 13

5287.7 Håndverks- og kunstindustriskole,
diplomstudier på motelinje, 13

5288 	 Skuespillerutdanning

5288.2 Balettinstitutt, diplomstudier
for dansere, 13

5289 	 Annen utdanning i estetiske fag

529 	 Humanistiske fag ellers

5292 	 Grunnfagsutdanning

5292.1 Etnologi (folkelivsgransking),
13-14

5292.2 Folkeminnevitenskap, 13-14
5292.3 Romersk kultur, 13-14
5292.4 Gresk kultur, 13-14
5292.5 Antikk åndshistorie, 13-14

5294 	 Mellomfagsutdanning

5294.1 Etnologi (folkelivsgransking),
13-14

5294.2 Folkeminnevitenskap, 13-14

5299 Annen utdanning i humanistiske fag

53 	 UNDERVISNING

531 	 Barnehagelererutdanning

5311 Vanlig barnehagelærerutdanning

5311.1 To-årig kurs, 12-13
5311.2 Tre-årig kurs (praksis i annet

år), 11-13

5319 Annen barnehagelærerutdanning

5319.1 Ett-årig videreutdanning for
barnehagelærere (kurs i
praksisveiledning), 14

532 	Klasse lærerutdanning

5321 	 Alminnelig lærerskoleutdanning

5321.1 Fire-årig linje, 11-14
5321.2 To-årig vanlig linje, 13-14
5321.3 To-årig engelsk linje, 13-14
5321.5 To-årig forsøkslinje, 13-14

5329 Annen utdanning for klasselærere

533 	 Faglærerutdanning

5331 	 Musikk- og sanglærerutdanning

5331.1 Faglærerskole i musikk, 13-14
5331.2 Skolemusikklærereksamen, 13

5332 	 Formingslærerutdanning

5332.1 Tekstilforming, grunnleggende
faglærerutdanning, 13-14

5332.2 Jern- og metallarbeid, grunn-
leggende faglærerutdanning, 13-14

5332.3 Trearbeid, grunnleggende faglærer-
utdanning, 13-14

5332.4 Tegning m.v., grunnleggende fag-
lærerutdanning, 14

5333 KroppsOvingslærerutdanning

5333.1 Gymnastikkskole, ett-årig studium,
13

5333.2 Norges idrettshøgskole, grunnfag,
13

5333.3 Norges idrettshøgskole, to-årig
studium, 13-14

5334 	 Lærerutdanning i handels- og kontorfag

5334.1 Ett-årig kurs i yrkesøkonomi, 14

5335 Lærerutdanning i industri- og handverksfag

5335.1 Veving, grunnleggende faglærer-
utdanning, 13-14

5335.2 Andre tekstile aktiviteter (pryd-
søm o.l.), grunnleggende fag-
lærerutdanning, 13-14

5335.3 Kjole- og drakts0m, grunnleggende
faglærerutdanning, 14

5335.6 Ett-årig videreutdanning for
bilfaglærere, 14

5335.7 Ett-årig videreutdanning for
yrkeslærere i jern- og metall-
arbeid, 14

5335.8 Ett-årig videreutdanning for
yrkeslærere i treindustri, 14

5336 Lærerutdanning i sykepleie- og andre
helsevernfag

5336.1 Norges Høgre Sykepleieskole,
lærerlinje, 13-14

5337 Lærerutdanning i jordbruks-, skogbruks-
og fiskefag

5337.1 Landbruksmaskinistskole, lærer-
linje, 13

5338 Lærerutdanning i husstell-, hotell- og
restaurantfag

5338.1 Heimkunnskap/husstell, grunn-
leggende faglærerutdanning,
13-14

5339 Annen faglærerutdanning

537 Pedagogikk

5372 Grunnfagsutdanning

5372.1 Pedagogikk, 13-14

5374 Mellomfagsutdanning 	 •

5374.1 Pedagogikk, 13-14

5379 Annen utdanning i pedagogikk

5379.2 Pedagogisk seminar for yrkes-
lærere, 13

5379.3 Ett-årig studium i spesialpeda-
gogikk for yrkeslærere, 14

539 Undervisningsfag ellers

54
	

ADMINISTRASJON, ØKONOMI, SAMFUNNSVITEN-
SKAP OG JUS

541 Økonomisk-administrative fag

5411 Generell økonomisk-administrativ utdanning

5411.1 Studentfagkurs, 13
5411.2 Økonomisk college, 2. avd., 14
5411.4 Bedriftsøkonomisk kandidatstudium,

li-årig tilleggsstudium, 13-14
5411.5 Økonomisk-administrativt studium,

to-årig, 13-14
5411.8 Personalt-administrativt studium

ved Norges HandelshOgskoles
kursvirksomhet, 13

5412 Regnskapsutdanning

5412.2 Revisoreksamen, grunnleggende
revisorkurs, 14

5413 Stenograf- og sekretærutdanning

5413.1 Ett-årig sekretærkurs for stu-
denter, 13

5413.2 Halv-årig sekretærkurs for stu-
denter, 13
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5415 MarkedsfOringsutdanning

5415.1 Studiekurs i markedsføring, 12-14

5417 	 Spesialutdanning for privatansatte funk-
sjonærer

5418 	 Spesialutdanning for offentlig ansatte
funksjonærer

5418.1 Norges Kommunal- og sosialskole,
kommunallinje, 2-årig grunn-
studium, 13-14

5418.3 Offentlig administrasjon, to-
årig studium, 13- 14

5418.5 Opplæring av saksbehandlere til
ligningsetaten, 13-14

5418.6 Arbeidsdirektoratets etatskole,
aspirantkurs, 13

5418.7 Grunnkurs for produksjons-
assistenter i NRK, 13

5418.8 Videregående kurs for produk-
sjonspersonale i NRK, 13

5419 Annen utdanning i økonomisk-administra-
tive fag

5419.1 Fonds- og aksjemeglereksamen, 14
5419.2 Eiendomsmeglereksamen, 14

542 	 Samfunnsøkonomiske fag

5422 Grunnfagsutdanning

5422.1 Samfunnsøkonomi, støttefag, 13-14
5422.2 Sosialøkonomi, 13-14
5422.3 Befolkningslære, 13-14

5424 Mellomfagsutdanning

5424.1 Sosialøkonomi, 13-14

5429 Annen utdanning i samfunnsøkonomiske fag

543 	 Psykologiske fag

5432 Grunnfagsutdanning

5432.1 Psykologi, 13-14
5432.9 Annen grunnfagsutdanning i psyko-

logiske fag

544 	 Sosiologiske fag

5442 Grunnfagsutdanning

5442.1 Sosiologi, 13-14

5444 Mellomfagsutdanning

5444.1 Sosiologi, 13-14

545	 Statsvitenskapelige fag

5452 Grunnfagsutdanning

5452.1 Statsvitenskap, 13-14
5452.2 Sammenliknende politikk, 13-14
5452.3 Offentlig administrasjons- og

organisasjonskunnskap, 13-14

5454 Mellomfagsutdanning

5454.1 Statsvitenskap, 13-14
5454.2 Sammenlignende politikk, 13-14
5454.3 Offentlig administrasjons- og

organisasjonskunnskap, 13-14

546 	 Sosialfag

5466 Sosionomutdanning

5466.1 Sosialskole, 13-14

5467 Barnevernutdanning

5467.1 Barnevernlinje ved sosialskole,
13-14

5469 Annen utdanning i sosialfag

5469.1 To-årig studium i organisasjon
og velferd, allmenn linje,
13-14

547 Pressefag

5476 Journalistutdanning

5476.1 Norsk Journalistskole, ett-årig
studium, 13

5476.2 Norsk Journalistskole, to-årig
studium, 13-14

5477 Programtjenestemannsutdanning

5477.1 Programkurs i Fjernsynet, 14

5479 Annen utdanning i pressefag

5479.1 To-årig studium i media- og
kommunikasjonsfag, 13-14

548 Juridiske fag

5482 Grunnfagsutdanning

5482.1 Offentlig rett, 13-14
5482.2 Kriminologi, 13-14
5482.3 Rettsfilosofi, 13-14

5484 Mellomfagsutdanning

5484.1 Offentlig rett, 13-14
5484.2 Kriminologi, 13-14

5489 Annen utdanning i juridiske fag

549 Samfunnsfag ellers

5492 Grunnfagsutdanning

5492.1 Etnografi (sosialantropologi),
13-14

5492.2 Geografi (kultur-), 13-14
5492.4 Samfunnskunnskap, 13-14
5492.5 Statistikk, 13-14
5492.6 Informasjonsvitenskap, 13-14
5492.9 Annen grunnfagsutdanning i sam-

funnsfag

5494 Mellomfagsutdanning

5494.1 Etnografi (sosialantropologi),
13-14

5494.2 Geografi (kultur-), 13-14
5494.4 Samfunnskunnskap, 13-14
5494.6 Informasjonsvitenskap, 13-14

5499 Annen utdanning i samfunnsfag

5499.1

5499.4

5499.5

To-årig studium i samfunnsfag,
13-14

Lokalsamfunnet, ett-årig inn-
føringsstudium, 13

Lokalsamfunnet, ett-årig plan-
leggingslinje, 14

55 	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK

551 Matematiske fag

5511 Forberedende prøver

5511.1 Forkurs i matematikk for real-
fagstuderende, 13

5511.2 Forberedende prøve i matematikk
for sosialOkonomer, 13

5511.3 Forberedende prøve i statistikk
for samfunnsvitere, 13

5512 Emnestudier (bifagsutdanning)

5512.1 Matematikk, 13-14
5512.2 Mekanikk, 13-14
5512.3 Statistikk, 13-14
5512.4 Databehandling, 13-14
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5514 	 Utdanning i databehandling og system-
arbeid

5514.1 Teknisk skole, tre-årig linje
for EDB-teknikk, 11-13

5514.2 Teknisk skole, studentlinje for
EDB-teknikk, 12-13

5514.3 To-årig studium i databehandling
og systemarbeid, 13-14

5514.4 Teknisk skole, tilleggskurs i
EDB-teknikk, 14

5514.6 Kortere kurs i databehandling og
systemarbeid, 13

5519 Annen utdanning i matematiske fag

552 	 Fysiske og kjemiske fag
5522 	 Emnestudier (bifagsutdanning) i fysiske

fag

5522.1 Fysikk, 13-14
5522.2 Astronomi, 13-14
5522.3 Geofysikk, 13-14

5523 Emnestudier (bifagsutdanning) i kjemiske
fag

5523.1 Kjemi, 13-14

5528 Annen utdanning i fysiske fag

5529 Annen utdanning i kjemiske fag

553 	 Geografiske og geologiske fag
5532 	 Emnestudier (bifagsutdanning)

5532.1 Geografi (natur-), 13-14
5532.2 Geologi, 13-14

5539 Annen utdanning i geografiske og geo-
logiske fag

554 	 Biologiske fag
5542 Emnestudier (bifagsutdanning)

5542.1 Biologi, 13-14
5542.2 Botanikk, 13-14
5542.3 Zoologi, 13-14

5549 Annen utdanning i biologiske fag

555 	 Maskintekniske fag

5551 	 IngeniOrutdanning i maskinteknikk

5551.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5551.2 Teknisk skole, to-årig linje
for studenter, 12-13

5551.5 Teknisk skole, kurs for maskin-
sjefer, 12-14

5552 IngeniOrutdanning i motorteknikk

5552.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5552.2 Teknisk skole, to-årig linje
for studenter, 12-13

5553 	 IngeniOrutdanning i V.V.S.-teknikk

5553.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5553.2 Teknisk skole, to-årig linje
for studenter, 12-13

5554 IngeniOrutdanning i driftsteknikk

5554.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5554.2 Teknisk skole, to-årig linje
for studenter, 12-13

5554.4 Teknisk skole, tilleggskurs i
produksjonsteknikk, 14

5554.5 Teknisk skole, tre-årig linje i
produksjonsteknikk, 11-13

5554.6 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter i produksjonsteknikk,
12-13

5555 IngeniOrutdanning i skipsteknikk

5555.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5555.2 Teknisk linje, to-årig linje for
studenter, 12-13

5556 IngeniOrutdanning i bilteknikk

5556.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5559 Annen utdanning i maskintekniske fag

5559.1 Teknisk skole, tre-årig linje i
servoteknikk, 11-13

5559.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter i servoteknikk, 12-13

5559.4 Teknisk skole, tilleggskurs i
servoteknikk, 14

556 Elektrotekniske fag
5561 IngeniOrutdanning i energiteknikk (sterk-

strøm)

5561.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5561.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter, 12-13

5562 IngeniOrutdanning i elektronikk (svak-
strøm)

5562.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5562.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter, 12-13

55.64 IngeniOrutdanning i automatiserings-
(regulerings-)teknikk

5564.1 Teknisk skole, tre-årig linje i
automatiseringsteknikk, 11-13

5564.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter i automatiserings-
teknikk, 12-13

5564.5 Teknisk skole, tre-årig linje i
servo-(regulerings-)teknikk,
11-13

5564.6 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter i servoteknikk, 12-13

5564.7 Teknisk skole, tilleggskurs i
servoteknikk, 14

5564.8 Teknisk skole, videregående kurs
i reguleringsteknikk, 14

5566 Programteknikerutdanning

5566.1 Lydteknikerkurs, 13-14
5566.3 Teknikerkurs, 13-14

5569 Annen utdanning i elektrotekniske fag

5569.4 Teleskolen, kurs i teleteknikk
for ingeniører, 14

557 Kjemi-tekniske fag
5571 Ingeniørutdanning i kjemi-teknikk

5571.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5571.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter, 12-13

5572 IngeniOrutdanning i tekstilkjemi-teknikk

5572.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5572.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter, 12-13
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5579 Annen utdanning i kjemi-tekniske fag

5579.4 Teknisk skole, tilleggskurs i
fiskeri- og næringsmiddel-
teknologi, 14

558	 Bygge- og anZeggstekniske fag

5581	 Ingeniørutdanning i husbyggingsteknikk

5581.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5581.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter, 12-13

5582 IngeniOrutdanning i anleggsteknikk

5582.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5582.2 Teknisk skole, to-årig linje for
studenter, 12-13

5589 Annen utdanning i bygge- og anleggs-
tekniske fag

559	 Naturvitenskapelige og tekniske fag ellers

5591	 IngeniOrutdanning i metallurgi

5591.1 Teknisk skole, tre-årig linje,
11-13

5596 Fysiokjemikerutdanning

5596.1 To-årig fysiokjemikerskole, 13-14

5597 Naturvernutdanning

5597.1 To-årig naturvernstudium, 13-14
5597.2 Ett-årig naturvernstudium, 14

5599 Annen utdanning i naturvitenskapelige og
tekniske fag

5599.1 Norsk ingeniOrakademi, videre-
utdanning for ingeniører, 14

56	 SAMFERDSEL

561	 Maritime navigasjons fag

5611	 Skipsførerutdanning

5611.1 SkipsfOrerkurs, 13
5611.2 HOyere skipsfOrerkurs, navigasjons-

linje, 14
5611.3 HOyere skipsfOrerkurs, handels- og

sjOrettslinje, 14
5611.4 Ett-årig utvidet kurs for skips-

fOrereksamen, 14

5619 Annen utdanning i maritime navigasjonsfag

562	 Maritime maskinistfag

5621 Maskinsjefsutdanning

5621.1 Kurs for maskinsjefeksamen, 13
5621.2 HOyere maskinsjefkurs, 14
5621.3 Kurs for maskinsjefeksamen for

artianere, 13
5621.4 Kurs for maskinsjefeksamen for

ingeniOrer, 13
5621.5 Kortere videregående kurs for

maskinsjefer, 14

5629 Annen utdanning i maritime maskinistfag

563	 Sjøfartsfag ellers

5630.1 To-årig skipsfartsstudium, 13 - 14

564	 Lufttrafikkfag

5644 Flygelederutdanning

5644.3 To-årig flygelederutdanning, 13-14

5649 Annen utdanning i lufttrafikkfag

567 Postale fag

5671 PostekspeditOrutdanning

5671.1 Postskolen, kurs i regnskap og
arbeidsledelse, 13

5671.2 Postskolen, kurs i administrasjon
og saksbehandling, 14

569 Transport- og kommunikasjonsfag ellers

5690.1 To-årig reiselivsstudium, 13-14
5690.2 To-årig transportfagstudium;

13-14

57 	 HELSEVERN

571 Sykepleiefag

5711 Sykepleierutdanning

5711.1 Grunnskole i generell sykepleie,
13

5712 Jordmorutdanning

5712.1 Jordmorskole, linje for utdanning
av jordmødre, 14

5713 Psykiatrisk sykepleierutdanning

5713.1 Spesialskole i psykiatrisk syke-
pleie, 14

5714 HelsesOsterutdanning

5714.1 HelsesOsterskole og annen skole
for utdanning av helsesOstre, 14

5715 Diakonutdanning

5715.1 Diakonhjemmets pleierskole, linje
for utdanning av sykepleiere og
diakoner, 13-14

•
5716 Annen spesialutdanning for sykepleiere

5716.1 Norges Høgre Sykepleieskole,
avdelingslederlinje, 14

5716.2 Norges HOgre Sykepleieskole,
administrasjonslinje, 14

572 Tannpleiefag

5722 Tannpleielutdanning

5722.1 To-årig tannpleierkurs ved Det
odontologiske fakultet, 13-14

573 Barnepleie fag

574 Vernepleie fag

5741 Vernepleierutdanning

5741.1 Grunnskole i vernepleie, 11 -13

575 •Apotekfag

5752 Reseptarutdanning

5752.1 Teoretisk-praktisk kurs for
reseptarelever, 13

5759 Annen utdanning i apotekfag

576 Terapeutiske fag

5761 Fysioterapeututdanning

5761.1 Statens Fysioterapiskole, 13-14
5761.2 Norsk Mensendieck-skole, 13-14

5762 Arbeidsterapeututdanning

5762.1 Skolen for arbeidsterapeuter,
12-13

5769 Annen utdanning i terapeutiske fag

577 Veterinerfag
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579 	 Helsevernfag ellers

5792 	 Grunnfagsutdanning

5792.1 Fysiologi, 13-14
5792.2 Sosialmedisin, 13-14
5792.3 Medisin, 13-14

5799 Annen utdanning i helsevernfag ellers

58 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

585 	 Fiskefag

5850.1 Fiskerifag, 2i-årig studium, 12-14

59 	 TJENESTEYTING OG FORSVAR

595 	 Fotograffag

5956 Filmfotografutdanning

5956.1 Fjernsynfotografkurs, 13-14

597 	Sivile overvåkings- og tryggings fag

5974 	 Tollutdanning

5974.4 Ett-årig videreutdanning av toll-
assistenter, 13

598 	 Milito2re fag

5981 	 Befalsutdanning for tropps-, stabs- og
forvaltningstjeneste

5984 	 Befalsutdanning for teknisk tjeneste

5989 Annen militær utdanning

599 	 Andre fag

6	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLE-
NIVÅ II

62 	 HUMANIORA OG ESTETIKK

621 	 Historiefag

6213 Hovedfagsutdanning

6213.1 Historie, 15-16

6215 	 Cand.mag.-utdanning

6215.1 Historie, arkeologi og norsk,
13-16

6215.2 Historie, arkeologi og engelsk,
13-16

6215.3 Historie, 'arkeologi og tysk,
13-16

6215.4 Historie, arkeologi og annet fag,
13-16

6215.5 Historie, kunsthistorie og norsk,
13-16

6215.6 Historie, kunsthistorie og
engelsk, 13-16

6215.7 Historie, kunsthistorie og tysk,
13-16

6215.8 Historie, kunsthistorie og annet
fag, 13-16

6215.9 Annen fagkombinasjon med minst
2 historiefag, 13-16

6219 Annen utdanning i historiefag

622 	 Litteraturfag

623-
624

Språkfag

6233 Hovedfagsutdanning i engelsk, germanske
og romanske språk

6233.1 Norsk (nordisk), 15-16
6233.2 Engelsk, 15-16
6233.3 Tysk, 15-16
6233.4 Fransk, 15-16
6233.5 Spansk, 15-16
6233.6 Nederlandsk, 15-16
6233.7 Italiensk, 15-16
6233.8 Portugisisk, 15-16

6234 Hovedfagsutdanning i slaviske, baltiske
og finsk-ugriske språk

6234.1 Russisk, 15-16
6234.2 Polsk, 15-16
6234.3 Tsjekkisk, 15-16
6234.4 Serbo-kroatisk, 15-16
6234.5 Bulgarsk, 15-16
6234.6 Finsk, 15-16

6243 Hovedfagsutdanning i indo-iranske, kel-
tiske, semittiske og Ost-asiatiske språk

6243.8 Kinesisk, 15-16

6244 Hovedfagsutdanning i klassiske språk

6244.1 Latin, 15-16
6244.3 Gresk, 15-16

6245-
6246

Cand.mag.-utdanning

6245.1 Norsk, engelsk og tysk, 13-16
6245.2 Norsk, engelsk og fransk, 13-16
6245.3 Norsk, engelsk og historie,

13-16
6245.4 Norsk, engelsk og annet fag,

13-16
6245.5 Norsk, tysk og fransk, 13-16
6245.6 Norsk, tysk og historie, 13-16
6245.7 Norsk, tysk og annet fag (ikke

engelsk), 13-16
6245.8 Norsk, fransk og historie, 13-16
6245.9 Norsk, fransk og annet fag (ikke

engelsk eller tysk), 13-16

6246.1 Engelsk, tysk og fransk, 13-16
6246.2 Engelsk, tysk og historie, 13-16
6246.3 Engelsk, tysk og annet fag (ikke

norsk), 13-16
6246.4 Engelsk, fransk og historie,

13-16
6246.5 Engelsk, fransk og annet fag

(ikke norsk eller tysk), 13-16
6246.6 Tysk, fransk og historie, 13-16
6246.7 Tysk, fransk og annet fag (ikke

norsk eller engelsk), 13-16
6246.9 Annen fagkombinasjon med minst

2 språkfag, 13-16

6247 TranslatOrutdanning

6247.1 Lavere grad, 15
6247.2 HOyere grad, 16

6249 Annen språkutdanning

625 Språkvitenskapelige fag

626 Filosofiske fag

6265 Cand.mag.-utdanning

6265.1 Filosofi, idéhistorie og annet
fag, 13-16

6265.2 Filosofi, logikk og annet fag
(ikke idéhistorie), 13-16

6265.3 Idéhistorie, logikk og annet fag
(ikke filosofi), 13-16

6265.9 Annen fagkombinasjon med minst
2 filosofiske fag, 13-16
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627 	 Religionsfag

6273 Hovedfagsutdanning

6273.3 Kristendomskunnskap, 15-16

6275 	 Cand.mag.-utdanning

6275.1 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og norsk, 13-16

6275.2 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og engelsk, 13-16

6275.3 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og tysk, 13-16

6275.4 Religionshistorie, kristendoms-
kunnskap og annet fag, 13-16

6275.9 Annen fagkombinasjon med minst
2 religionsfag, 13-16

6276 Misjonær- og predikantutdanning

6276.2 Det nJrske Misjonsselskaps
Misjonsskole, 13-16

6279 Annen utdanning i religionsfag

628 	 Estetiske fag

6283 Hovedfagsutdanning

6283.1 Musikk, 15-16

6286 Musikerutdanning

6286.1 Organisteksamen, normal grad,
13-15

6286.2 Organisteksamen, hOyere grad,
13-16

6286.3 Orkestermusikereksamen, 13-15
6286.4 Orkesterdireksjonseksamen,

15-16

6287 Utdanning av bildende kunstnere

6287.1 Statens kunstakademi, linje for
kunstmaling, 13-16

6287.5 Statens kunstakademi, linje for
billedhogging, 13-16

6289 Annen utdanning i estetiske fag

Humanistiske fag ellers

Cand.mag.-utdanning

6295.1 Historie, norsk og folkeminne-
vitenskap, 13-16

6295.2 Historie, norsk og pedagogikk,
13-16

6295.3 Historie, norsk og statsvitenskap,
13-16

6295.4 Historie, norsk og geografi, 13-16
6295.5 Historie, norsk og annet fag (ikke

historiefag eller språkfag),
13-16

6295.6 Historie, engelsk og pedagogikk,
13-16

6295.7 Historie, engelsk og statsviten-
skap, 13-16

6295.8 Historie, engelsk og geografi,
13-16

6295.9 Historie, engelsk og annet fag
(ikke historiefag eller språk-
fag), 13-16

6296.1 Historie, tysk og annet fag (ikke
historiefag eller språkfag),
13-16

6296.2 Historie, fransk og annet fag
(ikke historiefag eller språkfag),
13-16

6296.3 Historie, latin og statsvitenskap,
13-16

6296.4 Historie, latin og annet fag
(ikke historiefag eller språk-
fag), 13-16

6296.8 Annen fagkombinasjon med minst
2 humanistiske fag fra hver sin
faggruppe, 13-16

6296.9 Annen cand.mag.-utdanning ved
historisk-filosofisk fakultet
(fagkombinasjon med bare ett
humanistisk fag ikke spesifi-
sert annet sted), 13-16

6299 Annen utdanning i humanistiske fag

63 	 UNDERVISNING

632 Klasse lærerutdanning

6321 Tre-årig lærerskole, innebygd videre-
utdanning i humanistiske og estetiske fag

6321.1 Norsk, 13-15
6321.2 Engelsk, 13-15
6321.5 Kristendomskunnskap, 13-15
6321.6 Musikk, 13-15
6321.9 Annen innebygd videreutdanning

i humanistiske og estetiske
fag, 13-15

6322 Tre-årig lærerskole, innebygd videre-
utdanning i pedagogikk og samfunnsfag

6322.1 Spesialpedagogikk, 13-15
6322.2 Småskolepedagogikk, 13-15
6322.3 Læremiddelpedagogikk, 13-15
6322.4 Pedagogisk veiledning, 13-15
6322.8 Samfunnsfag m/historie, 13-15
6322.9 Annen innebygd videreutdanning

i pedagogikk og samfunnsfag,
13-15

6323 Tre-årig lærerskole, innebygd videre-
utdanning i andre fag

6323.1 Matematikk, 13-15
6323.2 Fysikk m/matematikk, 13-15
6323.3 Fysikk m/kjemi, 13-15
6323.4 Biologi, 13-15
6323.5 Kroppsving, 13-15
6323.6 Heimkunnskap, 13-15
6323.7 Forming, 13-15
6323.9 Annen innebygd videreutdanning,

13-15

6324 Ett-årig videreutdanning for lærere; bu-
manistiske og estetiske fag

6324.1 Norsk, 15
6324.2 Engelsk, 15
6324.3 Tysk, 15
6324.4 Samisk, 15
6324.5 Kristendomskunnskap, 15
6324.6 Musikk, 15
6324.7 Drama, 15
6324.9 Annen ett-årig videreutdanning i

humanistiske og estetiske fag, 15

6325 Ett-årig videreutdanning for lærere; peda-
gogikk og samfunnsvitenskapelige fag

6325.1 Spesialpedagogikk (Spesiallærer-
skole 1. avdeling), 15

6325.2 Småskolepedagogikk, 15
6325.3 Læremiddelpedagogikk, 15
6325.4 Pedagogisk veiledning, 15
6325.5 Statens kurs for utdanning av

talepedagoger, 15
6325.6 Kurs for Ovingslærere, 15
6325.8 Samfunnsfag m/historie, 15
6325.9 Annen ett-årig videreutdanning i

pedagogikk og samfunnsfag, 15

629

6295-
6296
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6326 	 Ett-årig videreutdanning for lærere;
naturvitenskapelige fag

6326.1 Matematikk, 15
6326.2 Fysikk m/matematikk, 15
6326.3 Fysikk m/kjemi, 15
6326.4 Biologi, 15
6326.9 Annen ett-årig videreutdanning i

naturvitenskapelige fag, 15

6327 	 Halv-årig videreutdanning for lærere;
humanistiske fag

6327.2 Engelsk, 15

6328 Halv-årit videreutdanning for læxere;
pedagogikk og samfunnsfag

6328.6 Kurs for Ovingslærere i hus-
stell, 15

6329 	 Halv-årig videreutdanning for lærere;
naturvitenskapelige fag

633 	 Paglrerutdanning

6331 Musikk- og sanglærerutdanning

6331.1 Lærerutdanning for musikere
(musikklærereksamen), 15

6331.2 Sangpedagogisk eksamen, 13-15
6331.3 Klaverpedagogisk eksamen, 13-15
6331.5 Pedagogisk eksamen i andre in-

strumenter (ikke orkester-
instrumenter), 13-15

6332 Formingslærerutdanning

6332.1 Tekstilforming, ett-årig videre-
utdanning for lærere, 15

6332.2 Tekstilforming, ett-krig videre-
gående utdanning for faglærere,
15

6332.3 Jern- og metallarbeid, ett-årig
videreutdanning for lærere, 15

6332.5 Trearbeid, ett-årig videreutdanning
for lærere, 15

6332.7 Tegning m.v., ett-årig videre-
utdanning for lærere, 15

6332.8 Tegning, ett-årig videreutdanning
for faglærere, 15

6333 KroppsOvingslærerutdanning

6333.1 Kroppsving, ett-årig videreut-
danning for lærere, 15

6333.5 Idrett, hovedfag, 15-16

6334 	 Lærerutdanning i handels- og kontorfag

6334.2 Kontor- og servicefag, ett-årig
videreutdanning for lærere, 15

6335 Lærerutdanning i industri- og håndverksfag

6335.1 Veving, ett-årig videregående
utdanning for faglærere, 15

6335.2 Andre tekstile aktiviteter (prydsOm
o.1.), ett-årig videregående
utdanning for faglærere, 15

6335.3 Kjole- og drakts0m, ett-årig
videregående utdanning for
faglærere, 15

6335.4 Billedvev, ett-årig videregående
utdanning for faglærere, 15

6337 	 Lærerutdanning i jordbruks-, skogbruks-
og fiskefag

6338 	 Lærerutdanning i husstell-, hotell- og
restaurantfag

6338.1 Heimkunnskap, ett-årig videre-
utdanning for Lærere, 15

6338.2 Familiekunnskap, halv-årig
videreutdanning, 15

6338.5 Nordisk HusholdshOgskole, 13-15

6339 Annen faglærerutdanning

634 Adjunktutdanning (Zrerprove eller fag-
Zone)erprove med to års videreutdanning)

6341 Videreutdanning etter lærerprOve med
hovedvekt på humanistiske fag

6343 Videreutdanning etter lærerprOve med
hovedvekt på pedagogiske fag

6343.1 Statens spesiallærerskole, linje
for undervisning av dOve og
tunghørte, 16

6343.2 Statens spesiallærerskole, linje
for undervisning av blinde, 16

6343.3 Statens spesiallærerskole, linje
for logopedi, 16

6343.4 Statens spesiallærerskole, linje
for undervisning av hjerne-
skadde og evneretarderte, 16

6343.5 Statens spesiallærerskole, linje
for undervisning av barn og
ungdom med tilpasningsvansker,
16

6344 Videreutdanning etter lærerprOve med
hovedvekt på samfunnsvitenskapelige fag

6346 Videreutdanning etter lærerprøve med
hovedvekt på naturvitenskapelige fag

6349 Videreutdanning etter lærerprøve med
hovedvekt på andre fag

6360 Videreutdanning etter faglærerprOve

637 Pedagogikk

6373 Hovedfagsutdanning

6373.1 Pedagogikk, 15-16

6377 Pedagogisk seminar, 16

6378 Skolerådgiverutdanning

6378.1 Ett-årig rådgivningsstudium, 16

6379 Annen utdanning i pedagogikk

639 Undervisningsfag eZZers

64	 ADMINISTRASJON, ØKONOMI, SAMFUNNSVITEN-
SKAP OG JUS

641 Økonomisk-administrative fag

6411 Generell økonomisk-administrativ utdanning

6411.3 Bedriftsøkonomisk institutt,
diplomstudium, 13-15

6411.4 Handelsakademiet, 13-15

6412 HandelshOgskoleutdanning

6412.1 Siviløkonomeksamen, 13-16

6416 Spesialutdanning for privatansatte funk-
sjonærer

6416.1 Bankakademiet, høyere avdeling,
13-15

6417 Regnskapsutdanning

6417.1 Høyere revisoreksamen, 15
6417.3 Fire-årig kurs for skatterevi-

sorer, 13-15

6418 Spesialutdanning for offentlig ansatte
funksjonærer

6418.1 Rasjonaliseringsdirektoratet,
grunnopplæringskurs, 15

6418.2 Rasjonaliseringsdirektoratet,
systemkurs, 15

6418.3 Norges koMmunal- og sosialskole,
kommunallinjen, tre-årig stu-
dium, 15
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6419 Annen utdanning i Økonomisk-administrative
fag

642 	 Samfunnsøkonomiske fag

6421 Exam.oecon.-utdanning

6421.1 Sosialokonomisk embetseksamen,
1. avd., 13-15

6429 Annen utdanning i samfunnsOkonomiske fag

643 	 Psykologiske fag

644 	 Sosiologiske fag
6443 Hovedfagsutdanning

6443.1 Sosiologi, 15-16

646 	 Sosiale fag

648 	 Juridiske fag
6481 	 Juridisk embetseksamen, 2. avdeling

(1. avdeling, gammel ordning), 13-14

6483 Hovedfagsutdanning

6483.2 Kriminologi, 15-16

6485 	 Cand.mag.-utdanning

6485.1 Offentlig rett og kriminologi,
13-16

6489 Annen utdanning i juridiske fag

6489.1 DispasjOreksamen, 14-15

649 	 Samfunnsfag ellers

6493 Hovedfagsutdanning

6493.1 Geografi (kultur-), 15-16
6493.2 Etnografi (sosialantropologi),

15-16

6495-
6496

Cand.mag.-utdanning

6495.1 Psykologi, sosiologi og stats-
vitenskap2 ), 13-16

6495.2 Psykologi, sosiologi og peda-
gogikk, 13-16

6495.4 Psykologi, sosiologi og annet
fag, 13-16

2)
6495.5 Sosiologi, statsvitenskap	 og

annet fag (ikke psykologi),
13-16

6495.6 Statsvitenskap 2) , sosiologi og
offentlig rett, 13-16

6495.7 Statsvitenskap2 ), sosiologi og
historie, 13-16

6495.8 Statsvitenskap2 ), offentlig
rett og annet fag, 13-16

6495.9 Annen fagkombinasjon med minst
to samfunnsfag, 13-16

6496.1 Psykologi, pedagogikk og-historie,
13-16

6496.2 Psykologi, pedagogikk og annet
ikke samfunnsvitenskapelig fag,
13-16

6496.3 Sosiologi, pedagogikk og annet
ikke samfunnsvitenskapelig fag,
13-16

6496.4 Statsvitenskap 2 ), pedagogikk og
annet ikke samfunnsvitenskape-
lig fag, 13-16

6496.9 Annen cand.mag.-utdanning ved
samfunnsvitenskapelig fakultet,
13-16

6499 Annen utdanning i samfunnsfag

65 	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK

651 Matematiske fag
6511 Aktuar- og forsikringsteknisk utdanning

6511.3 Forsikringsteknisk eksamen, 13-15

6513 Hovedfagsutdanning

6513,1 Matematikk, 15-16
6513.3 Mekanikk, 15-16
6513.5 Statistikk, 15-16
6513.7 Databehandling, 15-16

6515 Cand.mag.-utdanning

6515.1 Matematikk, mekanikk og fysikk,
13-16

6515.2 Matematikk, mekanikk og andre
fag, 13-16

6513.3 Matematikk, statistikk og fysikk,
13-16

6515.4 Matematikk, statistikk og andre
fag, 13-16

6515.5 Matematikk, fysikk og kjemi,
13-16

6515.6 Matematikk, fysikk og andre fag,
(ikke mekanikk eller statistikk),
13-16

6515.7 Matematikk, databehandling og
fysikk, 13-16

6515.8 Matematikk, databehandling og
annet fag, 13-16

6515.9 Andre fagkombinasjoner med hoved-
vekt på matematiske fag, 13-16

6519 Annen utdanning i matematiske fag

652 Fysiske og kjemiske fag
6523 Hovedfagsutdanning i fysiske fag

6523.1 Fysikk, 15-16
6523.3 Kybernetikk, 15-16
6523.5 Astronomi, 15-16
6523.7 Geofysikk, 15-16

6524 Hovedfagsutdanning i kjemiske fag

6524.1 Kjemi, 15-16

6525 Cand.mag.-utdanning i fysiske fag

6525.1 Fysikk, matematikk og astronomi,
13-16

6525.2 Fysikk, matematikk og geofysikk,
13-16

6525.3 Fysikk, matematikk og kjemi,
13-16

6525.4 Fysikk, matematikk og geografi,
13-16

6525.5 Fysikk, matematikk og andre fag,
13-16

645 	 Statsvitenskapelige fag

6453 Hovedfagsutdanning

6453.1 Statsvitenskap, 15-16
6453.2 Sammenliknende politikk, 15-16
6453.3 Offentlig administrasjons- og

organisasjonskunnskap, 15-16

6455 Cand.mag.-utdanning

6455.1 Sammenliknende politikkl) , offentlig
administrasjons og organisasjons-
kunnskap og annet fag, 13-16

6459 Annen utdanning i statsvitenskapelige fag

1) Eventuelt statsvitenskap.
2) Eventuelt sammenliknende politikk eller offentlig administrasjons- og organisasjonskunnskap.
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6525.9 Annen fagkombinasjon med hoved-
vekt på fysiske fag, 13-16

6526	 Cand.mag.-utdanning i kjemiske fag

6526.1 Kjemi, matematikk og fysikk,
13-16

6526.2 Kjemi, matematikk og geografi,
13-16

6526.3 Kjemi, matematikk og annet fag,
13-16

6526.4 Kjemi, fysikk og botanikk/
zoologi, 13-16

6526.5 Kjemi, fysikk og annet fag,
13-16

6526.6 Kjemi, geografi og botanikk/
zoologi, 13-16

6226.7 Kjemi, geografi og annet fag,
13-16

6526.9 Annen fagkombinasjon med hoved-
vekt på kjemiske fag, 13-16

6528 Annen utdanning i fysiske fag

6529 Annen utdanning i kjemiske fag

653	 Geografiske og geologiske fag

6533	 Hovedfagsutdanning i geografiske og
geologiske fag

6533.1 Geografi, 15-16
6533.3 Limnologi, 15-16
6533.5 Geologi, 15-16

6535	 Cand.mag.-utdanning

6535.1 Geografi, matematikk og kjemi,
13-16

6535.2 Geografi, matematikk og fysikk,
13-16

6535.3 Geografi, matematikk og andre
fag, 13-16

6535.5 Geologi, kjemi og matematikk,
13-16

6535.6 Geologi, kjemi og fysikk, 13-16
6535.7 Geologi, kjemi og andre fag,

13-16
6535.9 Annen fagkombinasjon med hoved-

vekt på geografiske og geo-
logiske fag, 13-16

6539 Annen utdanning i geografiske og geologiske
fag

654	 Biologiske fag

6543 Hovedfagsutdanning i biologiske fag

6543.1 Botanikk, , 15-16
6543.3 Zoologi, 15-16
6543.5 Fiskeribiologi, 15-16
6543.6 Ernæringsbiologi, 15-16
6543.7 Mikrobiologi, 15-16

6545	 Cand.mag.-utdanning

6545.1 Botanikk, zoologi og kjemi, 13-16
6545.2 Botanikk, zoologi og geografi,

13-16
6545.3 Botanikk, zoologi og annet fag,

13-16
6545.4 Botanikk, kjemi og matematikk,

13-16
6545.5 Botanikk, kjemi og annet fag

(ikke zoologi), 13-16
6545.6 Zoologi, kjemi og matematikk,

13-16
6545.7 Zoologi, kjemi og annet fag (ikke

botanikk), 13-16
6545.9 Annen fagkombinasjon med hoved-

vekt p& biologiske fag, 13-16

6549 Annen utdanning i biologiske fag

655 Maskintekniske fag

6552 IngeniOrutdanning

6552.1 Tre-årig teknisk-Okonomisk stu-
dium, 13-15

6559 Annen utdanning i maskintekniske fag

656 Elektrotekniske fag

657 Kjemi-tekniske fag

6572 IngeniOrutdanning

6572.1 Tre-årig studium i oljeteknologi,
13-15

6579 Annen utdanning i kjemi-tekniske fag

658 Bygge- og anleggstekniske fag

659 Naturvitenskapelige og tekniske fag eners

6595 Cand.mag.-utdanning

6595.1 Matematikk, fysikk og humanistiske
fag, 13-16

6595.2 Matematikk, fysikk og pedagogikk,
13-16

6595.3 Matematikk, fysikk og samfunns-
fag, 13-16

6595.5 Matematikk, botanikk/zoologi og
humanistiske fag, 13-16

6595.9 Annen cand.mag.-utdanning ved
matematisk-naturvitenskapelig
fakultet (fagkombinasjon med
hovedvekt på et humanistisk,
pedagogisk eller samfunnsviten-
skapelig fag), 13-16

6596 Fysiokjemikerutdanning

6596.1 Fysiokjemikerskole, ett-årig
videreutdanning, 15

6599 Annen utdanning i naturvitenskapelige og
tekniske fag

67	 HELSEVERN

671 Sykepleiefag

672 Tannpleie fag

675 Apotekfag

6751 Farmasøytutdanning

6751.2 Farmasøytisk embetseksamen,
1. avd., 13-15

6759 Annen utdanning i apotekfag

677 Veterinerfag

679 Helsevernfag etZers

68 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

681 Jordbruksfag

682 Gartneri- og hagebruks fag

683 Skogbruksfag

69 	 TJENESTEYTING OG FORSVAR

698 WU-tare fag

6981 Krigsskoleutdanning

6989 Annen militer utdanning

699 Andre fag
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UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLE-
NIVÅ III

72 	 HUMANIORA OG ESTETIKK

721 	 Historiefag

7212 	 Cand.philo1.-utdanning

7212.1 Cand.philol., historie hovedfag,
13-18

7214 	 Cand.polit.-utdanning

7214.1 Cand.polit., historie hovedfag,
13-18

7215 	 Mag.art.-utdanning

7215.1 Mag.art. i nordisk arkeologi,
13-12

7215.2 Mag.art. i klassisk arkeologi,
13-18

7215.3 Mag.art. i kunsthistorie, 13-18
7215.4 Mag.art. i historie, 13-18
7215.5 Mag.art. i numismatikk, 13-18

7219 Annen utdanning i historiefag

722 	 Litteraturfag

7225 Mag.art.-utdanning

7225.1 Mag.art. i litteraturhistorie,
13-18

7229 Annen utdanning i litteraturfag

Språkfag

7232 	 Cand.philo1.-utdanning i engelsk, ger-
manske og romanske språk

7232.1 Cand.philol., norsk (nordisk)
hovedfag, 13-18

7232.2 Cand.philol., engelsk hovedfag,
13-18

7232.3 Cand.philol., tysk hovedfag,
13-18

7232.4 Cand.philol., fransk hovedfag,
13-18

7232.5 Cand.philol., spansk hovedfag,
13-18

7232.6 Cand.philol., nederlandsk
hovedfag, 13-18

7232.7 Cand.philol., italiensk hoved-
fag, 13-18

7232.8 Cand.philol., portugisisk
hovedfag, 13-18

7233 	 Cand.philo1.-utdanning i slaviske, bal-
tiske og finsk-ugriske språk

7233.1 Cand.philol., russisk hovedfag,
13-18

7233.2 Cand.philol., polsk hovedfag,
13-18

7233.3 Cand.philol., tsjekkisk hoved-
fag, 13-18

7233.4 Cand.philol., serbo-kroatisk
hovedfag, 13-18

7233.5 Cand.philol., bulgarsk hovedfag,
13-18

7233.6 Cand.philol., finsk hovedfag,
13-18

7242 	 Cand.philo1.-utdanning i indo-iranske,
keltiske, semittiske og Ost-asiatiske
språk

7242.8 Cand.philol., kinesisk hovedfag,
13-18

7243 Cand.philo1.-utdanning i klassiske språk

7243.1 Cand.philol., latin hovedfag,
13-18

7243.3 Cand.philol., gresk hovedfag,
13-18

7245 Mag.art.-utdanning

7245.2 Mag.art. i latin, 13-18
7245.3 Mag.art. i gresk, 13-18

7249 Annen språkutdanning

725 Språkvitenskapelige fag

7255-
Mag.art.-utdanning

7256
7255.1 Mag.art. i allmenn språkviten-

skap, 13-18
7255.2 Mag.art. i sammenlignende indo-

europeisk språkvitenskap, 13-18
7255.4 Mag.art. i germansk filologi,

13-18
7255.5 Meg.art. i norrOn filologi, 13-18
7255.6 Mag.art. i nordisk språkviten-

skap, 13-18
7255.7 Mag.art. i romansk filologi,

13-18
7255.8 Mag.art. i indisk filologi, 13-18

7256.1 Mag.art. i slavisk filologi,
13-18

7256.2 Mag.art. i finsk-ugrisk språk-
vitenskap, 13-18

7256.3 Mag.art. i keltisk språkviten-
skap, 13-18

7256.4 Mag.art. i semittisk språkviten-
skap, 13-18

7256.6 Mag.art. i runologi, 13-18
7256.7 Mag.art. i fonetikk, 13-18

•
7259 Annen utdanning i språkvitenskapelige fag

726 Filosofiske fag

7265 Mag.art.-utdanning

7265.1 Mag.art. i filosofi, 13-18
7265.2 Mag.art. i idéhistorie, 13-18

7269 Annen utdanning i filosofiske fag

727 Religionsfag

7271 Cand.theol.-utdanning

7271.1 Cand.theol.-studiet, 13-18

7272 Cand.philo1.-utdanning

7272.1 Cand.philol., kristendomskunn-
skap, hovedfag, 13-18

7275 Mag.art.-utdanning

7275.1 Mag.art. i religionshistorie,
13-18

7275.2 Mag.art. i kirkehistorie, 13-18
7275.3 Mag.art. i kristendomskunnskap,

13-18

7277 Praktisk-teologisk seminar

7277.0 Praktisk-teologisk seminar, 18

7279 Annen utdanning i religionsfag

728 Estetiske fag

7282 Cand.philo1.-utdanning

7282.1 Cand.philol., musikk hovedfag,
13-18

723-
724
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7285 	 Mag.art.-utdanning

7285.1 Mag.art. i musikk, 13-18.4,
7285.3 Mag.art. i teatervitenskap, 13-18

7286 Musikerutdanning

7286.1 Diplomeksamen, sang, 16-17
7286.2 Diplomeksamen, klaver, 16-17
7286.3 Diplomeksamen, orkesterinstrument,

16-17
7286.4 Annen diplomeksamen, 16-17
7286.5 Kapellmestereksamen, 16-17
7286.7 Pedagogisk eksamen i musikkteori

og hørelære, 16-18
7286.8 Komposisjonseksamen, 16-18

7289 Annen utdanning i estetiske fag

729 	 Humanistiske fag ellers
7295 Mag.art.-utdanning

7295.1 Mag.art. i etnologi, 13-18
7295.2 Mag.art. i folkeminnevitenskap,

13-18

7299 Annen utdanning i humanistiske fag

73 	 UNDERVISNING

733 	 Faglærerutdanning

7331 Handelslærerutdanning

7331.1 Høyere avdeling ved NHH, handels-
lærerstudiet, 16-17

7333 KroppsOvingslærerutdanning

7333.6 Idrettskandidatstudiet, 13-18

7339 Annen faglærerutdanning

734 	 Lektorutdanning (med lærerprøve i
fagkretsen)

7341 	 Tilleggsutdanning i humanistiske fag

7341.1 Norsk (nordisk) hovedfag, 15-18
7341.2 Engelsk hovedfag, 15-18
7341.3 Tysk hovedfag, 15-18
7341.4 Fransk hovedfag, 15-18
7341.6 Kristendomskunnskap hovedfag,

15-18
7341.7 Musikk hovedfag, 15-18
7341.8 Historie hovedfag, 15-18
7341.9 Annet humanistisk hovedfag, 15-18

7342 Tilleggsutdanning i naturvitenskapelige
fag

7342.1 Matematikk hovedfag, 15-18
7342.2 Fysikk hovedfag, 15-18
7342.3 Kjemi hovedfag, 15-18
7342.4 Botanikk hovedfag, 15-18
7342.5 Zoologi hovedfag, 15-18
7342.9 Annet naturvitenskapelig hoved-

fag, 15-18

7349	 Tilleggsutdanning i annet fag

7349.1 Geografi hovedfag, 15-18
7349.2 Pedagogikk hovedfag, 15-18

737 	 Pedagogikk

7371 	 Cand.paed.-utdanning

7371.1 Cand.paed.-studiet, 15-18

7372 Cand.philo1.-utdanning

7372.1 Cand.philol., pedagogikk hovedfag,
13-18

7373 Cand.real.-utdanning

7373.1 Cand.real., pedagogikk haftdfag,
13-18

7374 Cand.polit.-utdanning

7374.1 Cand.polit., pedagogikk hoved-
fag, 13-18

7375 Mag.art.-utdanning

7375.1 Mag.art. i pedagogikk, 13-18

7379 Annen utdanning i pedagogikk

739 Undervisningsfag ellers

74 	 SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS

741 Økonomisk-administrative fag
7412 Handelshøgskoleutdanning

7412.3 Høyere avdeling ved NHH (ikke
handelslærerstudiet), 17-18

7418 Spesialutdanning for offentlig ansatte
funksjonærer

7418.1 Utenriksdepartementets aspirant-
kurs, 17

742 Samfunnsøkonomiske fag
7421 Cand.oecon.-utdanning

7421.1 Cand.oecon.-studiet, 13-17

7425 Mag.art.-utdanning

7425.1 Mag.art. i samfunnsøkonomi,
13-18

7429 Annen utdanning i samfunnsøkonomiske fag

743 Psykologiske fag
7431 Cand.psychol.-utdanning

7431.1 Cand.psychol.-studiet, 13-18

7435 Mag.art.-utdanning

7435.1 Mag.art. i psykologi, 13-18

7439 Annen utdanning i psykologiske fag

744 Sosiologiske fag
7441 Cand.socioJ..-utdanning

7441.1 Cand.sociol.-studiet, 13-18

7444 Cand.polit.-utdanning

7444.1 Cand.polit., sosiologi hovedfag,
13-18

7445 Mag.art.-utdanning

7445.1 Mag.art. i sosiologi, 13-18

7449 Annen utdanning i sosiologiske fag

745 Statsvitenskapelige fag
7454 Cand.polit.-utdanning

7454.1 Cand.polit., statsvitenskap
hovedfag, 13-18

7454.2 Cand.polit., sammenlignende
politikk hovedfag, 13-18

7454.3 Cand.polit., offentlig admini-
strasjons- og organisasjons-
kunnskap hovedfag, 13-18

7455 Mag.art.-utdanning

7455.1 Mag.art. i statsvitenskap, 13-18
7455.2 Mag.art. i sammenlignende poli-

tikk, 13-18
7455.3 Mag.art. i offentlig administra-

sjons- og organisasjonskunn-
skap, 13-18

7459 Anneciutdanning i statsvitinskapelige
fag
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747 	Presse fag

7475 Mag.art.-utdanning

7475.1 Mag.art. i massekommunikasjon,
13-18

748 	 Juridiske fag

7481 	 Cand.jur.-utdanning

7481.1 Cand.jur.-studiet, 13-17

7484 	 Cand.polit.-utdanning

7484.2 Cand.polit., kriminologi hovedfag,
13-18

7485 Mag.art.-utdanning

7485.1 Mag.art. i rettshistorie, 13-18

7489 Annen utdanning i juridiske fag

749	 Samfunnsfag ellers

7492	 Cand.philo1.-utdanning

7492.1 Cand.philol., kulturgeografi
hovedfag, 13-18

7494 	 Cand.polit.-utdanning

7494.1 Cand.polit., kulturgeografi
hovedfag, 13-18

7494.2 Cand.polit., etnografi (sosial-
antropologi) hovedfag, 13-18

7495 Mag.art.-utdanning

7495.1 Mag.art. i etnografi (sosial-
antropologi), 13-18

7495.2 Mag.art. i kulturgeografi, 13-18

7499 Annen utdanning i samfunnsfag

75 	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK

751	 Matematiske fag

7511 Aktu4rutdanning

7511.1 Cand.act.-(aktuar-)studiet, 13-18

7512 	 Cand.real.-utdanning

7512.1 Cand.real., matematikk hovedfag,
13-18

7512.3 Cand.real., mekanikk hovedfag,
13-18

7512.5 Cand.real., statistikk hovedfag,
13-18

7512.7 Cand.real., databehandling
hovedfag, 13-18

7515 Mag.scient.-utdanning

7515.1 Mag.scient. i matematikk, 13-18
7515.3 Mag.scient. i mekanikk, 13-18
7515.6 Mag.scient. i statistikk, 13-18
7515.7 Mag.scient. i databehandling,

13-18

7519 Annen utdanning i matematiske fag

752 	 Fysiske og kjemiske fag

7522 	 Cand.real.-utdanning i fysiske fag

7522.1 Cand.real., fysikk hovedfag,
13-18

7522.3 Cand.real., kybernetikk hovedfag,
13-18

7522.5 Cand.real., astronomi hovedfag,
13-18

7522.7 Cand.real, geofysikk hovedfag,
13-18

7523 Cand.real.-utdanning i kjemiske fag

7523.1 Cand.real., kjemi hovedfag,
13-18

7525 Mag.scient.-utdanning i fysiske fag

7525.1 Mag.scient. i fysikk, 13-18
7525.2 Mag.scient. i astronomi, 13-18
7525.3 Mag.scient. i geofysikk, 13-18

7526 Mag.scient.-utdanning i kjemiske fag

7526.1 Mag.scient. i kjemi, 13-18

7528 Annen utdanning i fysiske fag

7529 Annen utdanning i kjemiske fag

753 Geografiske og geologiske fag

7532 Cand.real.-utdanning

7532.1 Cand.real., geografi hovedfag,
13-18

7532.3 Cand.real., limnologi hovedfag,
13-18

7532.5 Cand.real., geologi hovedfag,
13-18

7535 Mag.scient.-utdanning

7535.1 Mag.scient. i geografi, 13-18
7535.3 Mag.scient. i limnologi, 13-18
7535.5 Mag.scient. i geologi, 13-18

7539 Annen utdanning i geografiske og geolo-
giske fag

754 Biologiske fag

7542 Cand.real.-utdanning

7542.1 Cand.real., botanikk hovedfag,
13-18

7542.3 Cand.real., zoologi hovedfag,
13-18

7542.5 Cand.real., fiskeribiologi
hovedfag, 13-18

7542.6 Cand.real., ernæringsbiologi
hovedfag, 13-18

7542.7 Cand.real., mikrobiologi hoved-
fag, 13-18

7545 Mag.scient..-utdanning

7545.1 Mag.scient. i botanikk, 13-18
7545.3 Mag.scient. i zoologi, 13-18

7549 Annen utdanning i biologiske fag

755 Maskintekniske fag

7551 SivilingeniOrutdanning

7551.1 SivilingeniOrstudiet, alm.
maskin- og driftsteknikk,
13-17

7551.3 SivilingeniOrstudiet, skips- og
skipsmaskinbygging, 13-17

7551.5 SivilingeniOrstudiet, flytek-
nikk, 13-17

7559 Annen utdanning i maskintekniske fag

756 Elektrotekniske fag

7561 Sivilingeniørutdanning

7561.1 SivilingeniOrstudiet, elektro-
teknikk, 13-17

7569 Annen utdanning i elektrotekniske fag

757 Kjemi-tekniske fag

7571 SivilingeniOrutdanning

7571.1 SivilingeniOrstudiet, kjemi-
teknikk, 13-17
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7579 	 Annen utdanning i kjemi-tekniske fag

758 	 Bygge- og anZeggstekniske fag

7581 Arkitektutdanning

7581.6 Arkitektstudiet, 13-17

7582 	 SivilingeniOrutdanning

7582.1 SivilingeniOrstudiet, bygnings-
fag, 13-17

7582.3 SivilingeniOrstudiet, gruve-
linje, 13-17

7582.5 SivilingeniOrstudiet, linje for
teknisk geologi, 13-17

7589 Annen utdanning i bygge- og anleggs-
tekniske fag

759
	

Naturvitenskq,elige og tekniske fag ellers

7591
	

SivilingeniOrutdanning

7591.5 SivilingeniOrstudiet, metall-
urgisk linje, 12-17

7591.6 SivilingeniOrstudiet, linje for
teknisk fysikk, 12-17

7592 MeieriingeniOrutdanning

7592.1 MeieriingeniOrstudiet, 14-17

7593
	

Jordskifteutdanning

7593.1 Jordskiftekandidatstudiet, 14-17

7597 Naturforvaltningsutdanning

7597.1 Naturforvaltningskandidat-
studiet, 12-17

7599 Annen utdanning i naturvitenskapelige
og tekniske fag

77
	

HELSEVERN

771
	

Sykepleiefag

7711 Legeutdanning

7711.1 Cand.med.-studiet, 13-18
7711.2 Tilleggskurs for utenlands-

studenter, 18

7719 Annen utdanning i sykepleiefag

772
	

Tannpleiefag

7721 Tannlegeutdanning

7721.1 Cand.odont.-studiet, 13-17
7721.2 Tilleggskurs for utenlands-

studenter, 17

7729 Annen utdanning i tannpleiefag

775
	

Apotekfag

7751 Apo tekerutdanning

7751.1 Cand.pharm.-studiet, 12-17

7759 Annen utdanning i apotekfag

777
	

Veterinarfag

7771 Veterinærutdanning

7771.1 Cand.med.vet.-studiet, 12-18

7779 Annen utdanning i veterinærfag

779
	

Helsevernfag ellers

78 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

781 Jordbruksfag

7811 Sivilagronomutdanning

7811.1 Sivilagronomstudiet, allsidig
linje, 13-17

7811.2 Sivilagronomstudiet, husdyrbruk,
13-17

7811.3 Sivilagronomstudiet, plante-
dyrking, 13-17

7811.4 Sivilagronomstudiet, landbruks-
Okonomi, 13-17

7811.5 Sivilagronomstudiet, landbruks-
teknikk, 13-17

7811.6 Sivilagronomstudiet, jordfag,
13-17

7819 Annen jordbruksutdanning

782 Gartneri- og hagebruks fag
7821 Hagebrukskandidatutdanning

7821.1 Hagebrukskandidatstudiet, 13-17

7822 Hagearkitektutdanning

7822.1 Hagearkitektstudiet (landskaps-
arkitektstudiet), 13-17

7829 Annen utdanning i gartneri- og hage-
bruksfag

783 Skogbruksfåg

7831 Forstkandidatutdanning

7831.1 Forstkandidatstudiet, 13-17

7839 Annen skogbruksutdanning

79 	 TJENESTEYTING OG FORSVAR

798 Militre fag

7981 Stabsoffiserutdanning

7982 Militær hOgskoleutdanning

7989 Annen militær utdanning

799 Andre fag

UTDANNING PA FORSKERNIVA

82 	 HUMANIORA OG ESTETIKK

821 Historiefag

8212 Lic.philos.-utdanning, 19

8214 Dr.philos.-utdanning, 20

8219 Annen forskerutdanning i historiefag

822 Litteraturfag

8222 Lic.philos.-utdanning, 19

8224 Dr.philos.-utdanning, 20

8229 Annen forskerutdanning i litteraturfag

823 Språkfag

8232 Lic.philos.-utdanning, 19

8234 Dr.philos.-utdanning, 20

8239 Annen forskerutdanning i språkfag



75

825

8252

8254

8259

826

8262

8264

8269

827

8271

8272

8274

8275

8279

828

8282

8284

8289

829

8292

8294

8299

83

837

8372

8374

8379

84

841

8411

8414

8419

842

8422

8424

8425

8429

843

8432

8434

8439

844

8442

Språkvitenskape lige fag

Lic.philos.-utdanning, 19

Dr.philos.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i språkviten-
skapelige fag

Filosofiske fag

Lic.philos.-utdanning, 19

Dr.philos.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i filosofiske
fag

Religionsfag

Lic.theol.-utdanning, 19

Lic.philos.-utdanning, 19

Dr.theol.-utdanning, 20

Dr.philos.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i religionsfag

Estetiske fag

Lic.philos.-utdanning, 19

Dr.philos.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i estetiske fag

Humanistiske fag ellers

Lic.philoss-utdanning, 19

Dr.philos.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i humanistiske
fag ellers

UNDERVISNING

Pedagogikk

Lic.philos.-utdanning, 19

Dr.philos.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i pedagogikk

SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS

Økonomisk-administrative fag

Lic.NHH-utdanning, 19

Dr.oecon.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i Økonomisk-
administrative fag

Samfunnsøkonomiske fag

Lic.philos.-utdanning, 19

Dr.philos.-utdanning, 20

Dr.oecon.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i samfunns-
Økonomiske fagfag

Psykologiske fag

Lic.philos.-utdanning, 19

Dr.philos.-utdanning, 20

Annen forskerutdanning i psykologiske
fag

Sosiologiske fag

Lic.philos.-utdanning, 19

8444 Dr.philos.-utdanning, 20

8449 Annen forskerutdanning i sosiologiske
fag

845 Statsvitenskapelige fag

8452 Lic.philos.-utdanning, 19

8454 Dr.philos.-utdanning, 20

8459 Annen forskerutdanning i statsviten -

skapelige fag

848 Juridiske fag

8481 Lic.jur.-utdanning, 19

8482 Lic.philos.-utdanning, 19

8484 Dr.jur.-utdanning, 20

8485 Dr.philos.-utdanning, 20

8489 Annen forskerutdanning i juridiske fag

849 Samfunnsfag ellers

8492 Lic.philos.-utdanning, 19

8494 Dr.philos.-utdanning, 20

8499 Annen forskerutdanning i samfunnsfag
ellers

85 	 NATURVITENSKAP OG TEKNIKK

851 Matematiske fag

8512 Lic.philos.-utdanning, 19

8514 Dr.philos.-utdanning, 20

8519 Annen forskerutdanning i matematiske
fag

852 Fysiske og kjemiske fag

8522 Lic.philos.-utdanning, 19

8524 Dr.philos.-utdanning, 20

8529 Annen forskerutdanning i fysiske og
kjemiske fag

853 Geografiske og geologiske fag

8532 Lic.philos.-utdanning, 19

8534 Dr.philos.-utdanning, 20

8539 Annen forskerutdanning i geografiske og
geologiske fag

854 Biologiske fag

R542 Lic.philos.-utdanning, 19

8544 Dr.philos.-utdanning, 20

8549 Annen forskerutdanning i biologiske fag

855 Maskintekniske fag

8551 Lic.techn.-utdanning, 19

8554 Dr.techn.-utdanning,'20

8559 Annen forskerutdanning i maskintekniske
fag

856 Elektrotekniske fag

8561 Lic.techn.-utdanning, 19

8564 Dr.techn.-utdanning, 20

8569 Annen forskerutdanning i elektrotekniske
fag



76

857 	 Kjemi-tekniske fag

8571 	 Lic.techn.-utdanning, 19

8574 	 Dr.techn.-utdanning, 20

8579 Annen forskerutdanning i kjemi-tekniske
fag

858 	 Bygge- og anleggstekniske fag

8581 	 Lic.techn.-utdanning, 19

8584 	 Dr.techn.-utdanning, 20

8589 Annen forskerutdanning i bygge- og
anleggstekniske fag

859
	

Tekniske fag ellers

8591
	

Lic.techns-utdanning, 19

8592
	

Lic.agric.-utdanning, 19

8594
	

Dr.techn.-utdanning, 20

8595
	

Dr.agric.-utdanning, 20

8599 Annen forskerutdanning i tekniske fag ellers

87 	 HELSEVERN

871 	 Sykepleiefag

8714 	 Dr.med.-utdanning, 20

8719 Annen forskerutdanning i sykepleiefag

872 	 Tannpleiefag

8721 	 Lic.odont.-utdanning, 19

8724 	 Dr.odont.-utdanning, 20

8729 Annen forskerutdanning i tannpleiefag

875 Apotekfag

8752 Lic.philos.-utdanning,

8754 Dr.philos.-utdanning, 20

8759 Annen forskerutdanning i apotekfag

877 Veterinerfag

8774 Dr.med.vet.-utdanning, 20

8779 Annen forskerutdanning i veterinærfag

88 	 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

881 Jordbruksfag

8811 Lic.agric.-utdanning, 19

8814 Dr.agric.-utdanning, 20

8819 Annen forskerutdanning i jordbruksfag

882 Gartneri- og hagebruks fag
8821 Lic.agric.-utdanning, 19

8824 Dr.agric.-utdanning, 20

8829 Annen forskerutdanning i gartneri- og
hagebruks fag

883 Skogbruksfag

8831 Lic.agric.-utdanning, 19

8834 Dr.agric.-utdanning, 20

8839 Annen forskerutdanning i skogbruksfag

9 	 UOPPGITT UTDANNING

900 Uoppgitt utdanning
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Iv. ALFABETISK FORTEGNELSE OVER ENKELTUTDANNINGER

A

Adjunktutdanning:
LærerprOve og to-årig videreutdanning
med hovedvekt på humanistiske fag 	 6341.0

Lærerprøve og to-årig videreutdanning
med hovedvekt på pedagogiske fag 	 6343.0

LærerprOve og to-årig videreutdanning
med hovedvekt på samfunnsviten-
skapelige fag 	  6344.0

LærerprOve og to-årig videreutdanning
med hovedvekt på naturvitenskape-
lige fag 	  6346.0

Lærerprøve og to-årig videreutdanning
med hovedvekt på andre fag 	  6349.0

FaglærerprOve og to-årig videre-
utdanning 	  6360.0

Administrasjons- og automasjonskurs for
navigatOrer 	  4619.1

Agroteknikerutdanning 	  4813.4
Agronomutdanning:

1-årig teoretisk landbruksskole 	  . 4812.1
li-årig (eller 2-vinters) landbruks-
skole 	 • 	  4812.2

li-årig jord- og skogbrukskurs 	  4812.3
Aksjemeglerutdanning:

Fonds- og aksjemeglereksamen 	  5419.1
Aktivitetslederkurs ved husflidsskole 	• 4762.4
Aktuarutdanning 	  7511.1
Aldershjemstyrerutdanning 	  3461.4
Allmenn litteraturkunnskap:

Grunnfag 	  5222.1
Mellomfag 	  5224.1

Allmenn språkvitenskap:
Grunnfag 	  5252.1
Magistergrad 	  7255.1

Anleggsarbeiderutdanning; se bygg- og
anleggsarbeiderutdanning

Anleggsmaskinarbeiderutdanning:
i-årig kurs 	  3597.3
Kortere kurs for anleggsmaskinkjørere 3597.4

Anleggsmekanikerutdanning:
1-årig kurs for maskinreparatører 	

•

	 4536.4
Antikk åndshistorie, grunnfag 	  5292.5
Apotekteknikerutdanning, 1-årig kurs 	 • 3751.1
Apotekerutdanning; se farmasøyt-

utdanning
Arabisk:

Grunnfag 	  520.6
Mellomfag 	  5244.6

Arbeidsdirektoratets etatskole, i-årig
aspirantkurs 	  5418.6

Arbeidsforberedende opplæring:
Husstellfag 	  3919.2
Jern- og metallfag 	  3549.8
Trearbeidsfag 	  3564.7

Arbeidslederutdanning for:
Bilteknikk 	  4411.8
Fisketilvirkning 	  4411.7
Grafiske fag 	  4411.3
Håndverk og småindustri 	  4411.4
SjOfolk (båtsmannskurs) 	  3411.5
Treindustri 	  4411.2
Verkstedindustri 	  4411.1
Andre fag 	  4411.9

Arbeidsterapeututdanning:
Forskole for arbeidsterapeuter 	  3762.3
Skole for arbeidsterapeuter 	  5762.1

Arbeidstrening; se arbeidsforberedende
opplæring

Arkeologi, klassisk:
Grunnfag 	  5212.3
Magistergrad 	  7215.2

Arkeologi, nordisk:
Grunnfag 	  5212.2
Mellomfag 	  5214.2
Magistergrad 	  7215.1

Arkitektutdanning 	  7581.6
Arkivlederutdanning 	  3438.1
Armering, kortere kurs 	  3567.6
Astronomi:

Emnestudium 	  5522.2
Hovedfag 	  6523.5
Cand.real. 	  7522.5

Automasjon, videregående verkstedskole 	 4558.3

B

Bakerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3581.2
Videregående verkstedskole 	  4581.3
Fullstendig verkstedskole 	  4581.4
FagprOve 	  4581.5

Ballettinstitutt:

	

2-årig skole for dansere     4283.1
Diplomstudier 	  5288.2

Bandasjistutdanning, fagprOve 	  4529.5
Bankakademiet:

1. avdeling 	  4437.1
2. avdeling    4437.2
Høyere avdeling 	  6416.1

Barnehagelmrerutdanning:
2-årig kurs 	  5311.1
3-årig kurs (2. år praksis) ... 	 5311.2
Barnehagelærerlinje ved 3-årig
musikkfagskole 	  4312.2

Yrkesrettet påbygningsår ved musikk-
fagskole, barnehagelærerlinje 	  4312.3

2-årig kurs ved musikkfagskole  	 4312.4
1-årig videreutdanning 	  5319.1

Barnehageutdanning 	  0121.0
Barnepleierutdanning:

i-årig kurs 	  3731.1
1-årig kurs 	  3731.2

Barnevernutdanning 	 ....... 	  5467.1
Bedriftslederskole:
1. skoleår (lærlingskolens 4. klasse) 4411.5
2. skoleår 	  4411.4

BedriftsOkonomist, institutt:
2-årig deltidskurs 	  4423.1
Studium til kandidateksamen (1t-årig

tilleggsstudium) 	 . 5411.4
Studium til diplomeksamen 	  6411.3

Befolkningslære, stOttefag 	  5422.3
Bensinstasjonsbetjening, kortere kurs 	  3444.4
Bergskoleutdanning:

Statens bergskole, linje for gruve
og anlegg 	  4569.6

Statens bergskole, linje for opp-
redning . 	  4569.7

Statens bergskole, linje for labo-
ranter 	  4591.4

Statens bergskole, kortere gruve-

	

målerkurs    3569.6
Bibelskole:

	

i-årig bibelkurs     3221.1
1-årig bibelkurs 	

 32221:3Kortere bibelkurs 	  3

	

i-årig musikkurs    3259.1
1-årig musikkurs 	  3259.2
Kortere sang- og musikkurs 	  3259.3
Kortere barne- og ungdomslederkurs 	 3960.5
2-årig forkynner- og lederkurs

(bibelseminar) 	  5276.3
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Bibliotekskole:
Fagbiblioteklinje 	  5226.2
Folkebiblioteklinje 	  5226.3

Bil- og vognlakkererutdanning, fagprOve 4565.7
Bil- og kjOretOyreparatOrutdanning,

fagprOve 	  4531.8
Bilelektrikerutdanning, videregående
verkstedskole 	  4554.2

Billedhoggerutdanning:
Kortere kurs i modellering 	  3279.6
Statens kunstakademi 	  6287.5

Billedvev:
i-årig kurs 	  4511.1
1-årig kurs 	  4511.2

Bilmekanikerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3531.3
Videregående verkstedskole 	  4531.3
Fullstendig verkstedskole 	  4531.4
FagprOve 	  4531.5
i-årig kurs 	  3531.7
i-årig videregående kurs 	  3531.8
Kortere bilteknisk kurs 	  3531.6
Perfeksjoneringskurs 	  4531.2

Biloppretterutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3531.2
Videregående verkstedskole 	  4531.1
i-årig kurs 	  3531.4
1-årig videregående kurs 	  3531.5
Praktisk-teoretisk lærlingskole 	  3531.1

Bilteknisk lederskole 	  4411.8
Biologi:
Emnestudium 	  5542.1
1-årig videreutdanning for lærere 	  6326.4
3-årig lærerskole 	  6323.4

Blikkslagerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3543.2
FagprOve 	  4543.6
Praktisk-teoretisk lærlingskole 	  3543.4

Blindeskole:
Kontor- og telefonilinje 	  3682.4
Korgmakerlinje 	  4564.7
Maskinlinje 	  3539.6
MObeltapetsererlinje 	  4516.6
Pianostemmer- og pianoreparatOrlinje 	 4599.5

Blomsterbindingutdanning, i-årig
grunnkurs 	  3829.1

BlomsterdekoratOrutdanning, 1-årig
grunnkurs 	  3829.1

Bokbinderassistentutdanning:
FagprOve 	  4572.6
Praktisk-teoretisk lærlingskole 	  3572.5

Bokbinderutdanning:
FagprOve 	  4572.6
Praktisk-teoretisk lærlingskole 	  3572.4

Boktrykkerutdanning:
i-årig verkstedskole 	  3571.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3571.2
Videregående verkstedskole 	  4571.3
FagprOve for reproduksjonsarbeidere 	 4571.6
FagprOve for boktrykkere 	  4571.5
Kortere kurs for settere 	  3571.6
Kortere maskinsetterkurs 	  4571.4
Perfeksjoneringskurs for boktrykkere 	 4571.8

Botanikk:
Emnestudium 	  5542.2
Hovedfag 	  6543.1
Cand.real. 	  7542.1
Lektorutdanning (lærerprOve og

	

botanikk hovedfag)     7342.4
Bulgarsk:
Mellomfag 	  5235.5
Hovedfag 	  6234.5
Cand.philol. 	  7233.5

Buntmakerutdanning, fagprOve 	  4517.7

ButikkekspeditOrutdanning:
Kortere kurs 	  3444.1
Kortere kurs for bensinstasjons-
betjening 	  3444.4

Butikklederutdanning:
Langkurs for aspiranter ved Samvirke-

skolen 	  4447.2
Videregående kurs I ved Samvirke-

skolen 	  .. 4447.5
Videregående kurs II ved Samvirke-

skolen 	  4447.6
Assistentkurs ved Samvirkeskolen 	  4447.7
Kortere kurs ved Butikklederskolen 	  4447.8

Bygg- og anleggsarbeiderutdanning:
Grunnleggende verkstedskole  	

5Videregående verkstedskole  	 56688.3
Kombinert grunnkurs 	  4568.4

ByggmontOrutdanning, kortere kurs 	  3561.7
Byggtegnerutdanning, i-årig kurs 	  4593.1
Bygningstapetsererutdanning, fagprOve 	 4565.6
Byråskolen, kurs III 	  4438.4
Byssemannskapsutdanning:
Kurs for sjOaspiranter 	  3929.1
Kortere voksenopplæringskurs 	  3929.2

BOssemakerutdanning, fagprøve 	  4549.6
Båtbyggerutdanning, grunnleggende
verkstedskole 	  3561.3

Båtsmannsutdanning, kortere kurs 	  3411.5

C

Cand.act.-utdanning 	  7511.1
Cand.jur.-utdanning 	  7481.1
Cand.mag.-utdanning i biologiske fag:
Botanikk, zoologi og kjemi 	  6545.1
Botanikk, zoologi og geografi 	  6545.2
Botanikk, zoologi og annet fag 	  6545.3
Botanikk, kjemi og matematikk 	  6545.4
Botanikk, kjemi og annet fag (ikke

zoologi) 	  6545.5
Zoologi, kjemi og matematikk 	  6545.6
Zoologi, kjemi og annet fag (ikke
botanikk) 	  6545.7

Annen fagkombinasjon med hovedvekt
på biologiske fag 	  6545.9

Cand.mag.-utdanning i filosofiske fag:
Filosofi, idéhistorie og annet fag . 	 6265.1
Filosofi, logikk og annet fag (ikke

idéhistorie) 	  6265.2
Idéhistorie, logikk og annet fag

(ikke filosofi) 	  6265.3
Annen fagkombinasjon med minst to

filosofiske fag 	  6265.9
Cand.mag.-utdanning i fysiske fag:
Fysikk, matematikk og astronomi 	  6525.1
Fysikk, matematikk og geofysikk 	  6525.2
Fysikk, matematikk og kjemi 	  6525.3
Fysikk, matematikk og geografi 	  6525.4
Fysikk, matematikk og andre fag 	  6525.5
Annen fagkombinasjon med hovedvekt

på fysiske fag 	  6525.9
Cand.mag.-utdanning i geografiske og

geologiske fag:
Geografi, matematikk og kjemi 	 ....	 6535.1
Geografi, matematikk og fysikk 	  6535.2
Geografi, matematikk og andre fag 	  6535.3
Geologi, kjemi og matematikk 	  6535.5
Geologi, kjemi og fysikk 	  6535.6
Geologi, kjemi og andre fag 	  6535.7
Annen fagkombinasjon med hovedvekt
på geografiske og geologiske fag 	  6535.9

Cand.mag.-utdanning i historiefag:
Historie, arkeologi og norsk 	  6215.1
Historie, arkeologi og engelsk 	  6215.2
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Cand.mag.-utdanning i historiefag
(forts.):
Historie, arkeologi og tysk 	  6215.3
Historie, arkeologi og annet fag 	  6215.4
Historie, kunsthistorie og norsk 	  6215.5
Historie, kunsthistorie og engelsk 	  6215.6
Historie, kunsthistorie og tysk ... . 6215.76215.7
Historie, kunsthistorie og annet fag. 6215.8
Annen fagkombinasjon med minst 2

historiefag 	  6215.9
Cand.mag.-utdanning i "humanistiske

fag ellers":
Historie, norsk og folkeminneviten-

skap 	  6295.1
Historie, norsk og pedagogikk 	  6295.2
Historie, norsk og statsvitenskap 	  6295.3
Historie, norsk og geografi 	  6295.4
Historie, norsk os annet fag (ikke

historiefag eller språkfag) 	  6295.5
Historie, engelsk og pedagogikk 	  6295.6
Historie, engelsk og statsvitenskap 	 6295.7
Historie, engelsk og geografi 	  6295.8
Historie, engelsk og annet fag (ikke
historiefag eller språkfag) 	  6295.9

Historie, tysk og annet fag (ikke
historiefag eller språkfag) 	  6296.1

Historie, fransk og annet fag (ikke
historiefag eller språkfag) 	  6296.2

Historie, latin og statsvitenskap .. 	 6296.3
Historie, latin og annet fag (ikke
historiefag eller språkfag) 	  6296.4

Annen fagkombinasjon med minst 2
humanistiske fag fra hver sin fag-
gruppe ......... .......  	 6296.8

Annen cand.mag.-utdanning ved his-
torisk-filosofisk fakultet (fag-
kombinasjoner med bare ett humanis-
tisk fag ikke spesifisert annet
sted) 	  6296.9

Cand.mag.-utdanning i juridiske fag:
Offentlig rett og kriminologi 	  6485.1

Cand.mag.-utdanning i kjemiske fag:
Kjemi, matematikk og fysikk 	 6526.1
Kjemi, matematikk og geografi 	  6526.2
Kjemi, matematikk og annet fag 	  6526.3
Kjemi, fysikk og botanikk/zoologi 	  6526.4
Kjemi, fysikk og annet fag 	  6526.5
Kjemi, geografi og botanikk/zoologi . 6526.6
Kjemi, geografi og annet fag   6526.7
Annen fagkombinasjon med hovedvekt

på kjemiske fag 	  6526.9
Cand.mag.-utdanning i matematiske fag:
Matematikk, mekanikk og fysikk 	  6515.1
Matematikk, mekanikk og andre fag 	  6515.2
Matematikk, statistikk'og fysikk 	  6515.3
Matematikk, statistikk og andre fag 	 6515.4
Matematikk, fysikk og kjemi 	  6515.5
Matematikk, fysikk og andre fag (ikke
mekanikk eller statistikk) 	  6515.6

Matematikk, databehandling og fysikk 	 6515.7
Matematikk, databehandling og annet

fag 	  6515.8
Andre fagkombinasjoner med hovedvekt

på matematiske fag 	  6515.9
Cand.mag.-utdanning i "naturviten-

skapelige og tekniske fag ellers":
Matematikk, fysikk og humanistiske
fag 	  6595.1

Matematikk, fysikk og pedagogikk 	  6595.2
Matematikk, fysikk og samfunnsfag 	  6595.3
Matematikk, botanikk/zoologi og

humanistiske fag 	  6595.5
Annen cand.mag.-utdanning ved mate-
matisk-naturvitenskapelig fakultet
(fagkombinasjon med hovedvekt på
ett humanistisk, pedagogisk eller
samfunnsvitenskapelig fag) ... 	  6595.9

Cand.mag.-utdanning i religionsfag:
Religionshistorie, kristendomskunnskap

og norsk ....... . ...... 	 6275.1
Religionshistorie, kristendomskunn-

skap og engelsk 	
 

6275.2
Religionshistorie, kristendomskunn-

skap og tysk 	
 

6275.3
Religionshistorie, kristendomskunn-

skap og annet fag 	
 

6275.4
Annen fagkombinasjon med minst 2

religionsfag 	
 

6275.9
Cand.mag.-utdanning i "samfunnsfag

ellers":
Psykologi, sosiologi og statsviten-

skap 	
 

6495.1
Psykologi, sosiologi og pedagogikk 	

 
6495.2

Psykologi, sosiologi og annet fag 	
 

6495.4
Sosiologi, statsvitenskap og annet
fag (ikke psykologi) 	

 
6495.5

Statsvitenskap, sosiologi og offent-
lig rett 	

 
6495.6

Statsvitenskap, sosiologi og historie 6495.7
Statsvitenskap, offentlig rett og
annet fag 	

 
6495.8

Annen fagkombinasjon med minst 2
samfunnsfag 	

 
6495.9

Psykologi, pedagogikk og historie 	
 

6496.1
Psykologi, pedagogikk og annet ikke

samfunnsvitenskapelig fag 	
 

6496.2
Sosiologi, pedagogikk og annet ikke
samfunnsvitenskapelig fag 	

 
6496.3

Statsvitenskap, pedagogikk og annet
ikke samfunnsvitenskapelig fag 	

 
6496.4

Annen cand.mag.-utdanning ved sam-
funnsvitenskapelig fakultet 	

 
6496.9

Cand.mag.-utdanning i språkfag:

	

Norsk, engelsk og tysk   6245.1
Norsk, engelsk og fransk 	

 
6245.2

Norsk, engelsk og historie
	

6245.3
Norsk, engelsk og annet fag 	

 
6245.4

Norsk, tysk og fransk 	
 

6245.5
Norsk, tysk og historie 	

 
6245.6

Norsk, tysk og annet fag (ikke
engelsk) 	

 
6245.7

Norsk, fransk og historie 	
 

6245.8
Norsk, fransk og annet fag (ikke

engelsk eller tysk)  
	

6245.9
Engelsk, tysk og fransk 	

 
6246.1

Engelsk, tysk og historie 	
 

6246.2
Engelsk, tysk og annet fag (ikke

norsk) ............. ............. 	 6246.3
Engelsk, fransk og historie 	

 
6246.4

Engelsk, fransk og annet fag (ikke
norsk eller tysk) 	

 
6246.5

Tysk, fransk og historie ...... 	 6246.6
Tysk, fransk og annet fag (ikke norsk

eller engelsk) 	
 

6246.7
Annen fagkombinasjon med minst 2

språkfag 	
 

6246.9
Cand.mag.-utdanning i statsvitenskape-

lige fag:
Sammenlignende politikk, offentlig
administrasjons- og organisasjons-
kunnskap og annet fag 	

 
6455.1

Cand.med.-utdanning:
Cand .med. 	

 
7711.1

Tilleggskurs for utenlandsstudenter 	
 

7711.2
Cand.med.vet.-utdanning 	

 
7771.1

Cand.odont.-utdanning:
Cand.odont. 	

 
7721.1

Tilleggskurs for utenlandsstudenter 	
 

7721.2
Cand.oecon.-utdanning 	

 
7421.1

Cand.paed.-utdanning 	
 

7371.1
Cand.pharm.-utdanning 	

 
7751.1

Cand.philo1.-utdanning:
Bulgarsk, hovedfag 	

 
7233.5

Engelsk, hovedfag 	
 

7232.2
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Cand.philo1.-utdanning (forts.):
Finsk, hovedfag 	  7233.6
Fransk, hovedfag 	  7232.4
Gresk, hovedfag 	  7243.3
Historie, hovedfag 	  7212.1
Italiensk, hovedfag 	  7232.7
Kinesisk, hovedfag 	  7242.8
Kristendomskunnskap, hovedfag 	  7272.1
Kulturgeografi, hovedfag 	  7492.1
Latin, hovedfag 	  7243.1
Musikk, hovedfag 	  7282.1
Nederlandsk, hovedfag 	  7232.6
Norsk, hovedfag 	  7232.1
Pedagogikk, hovedfag 	  7372.1
Polsk, hovedfag 	  7233.2
Portugisisk, hovedfag 	  7232.8
Russisk, hovedfag 	  7233.1
Serbo-kroatisk, hovedfag 	  7233.4
Spansk, hovedfag 	  7232.5
Tsjekkisk, hovedfag 	  7233.3
Tysk, hovedfag 	  7232.3

Cand.polit.-utdanning:
Etnografi, hovedfag 	  7494.2
Historie, hovedfag 	  7414.1
Kriminologi, hovedfag 	  7484.2
Kulturgeografi, hovedfag 	  7494.1
Offentlig administrasjons- og organi-

sasjonskunnskap 	  7454.3
Pedagogikk, hovedfag 	  7374.1
Sammenlignende politikk, hovedfag 	  7454.2
Sosialantropologi, hovedfag 	  7494.2
Sosiologi, hovedfag 	  7444.1
Statsvitenskap, hovedfag 	  7454.1

Cand.psychol.-utdanning 	  7431.1
Cand.real.-utdanning:
Astronomi, hovedfag 	  7522.5
Botanikk, hovedfag 	  7542.1
Databehandling, hovedfag 	  7512.7
Ernæringsbiologi, hovedfag 	  7542.6
Fiskeribiologi, hovedfag 	  7542.5
Fysikk, hovedfag 	  7522.1
Geofysikk, hovedfag 	  7522.7
Geografi, hovedfag 	  7532.1
Geologi, hovedfag 	  7532.5
Kjemi, hovedfag 	  7523.1
Kybernetikk, hovedfag 	  7522.3
Limnologi, hovedfag 	  7532.3
Mikrobiologi, hovedfag 	  7542.7
Matematikk, hovedfag 	  7512.1
Pedagogikk, hovedfag 	  7373.1
Mekanikk, hovedfag 	  7512.3
Statistikk, hovedfag 	  7512.5
Zoologi, hovedfag 	  7542.3

Cand.sociol.-utdanning 	  7441.1
Cand.theol.-utdanning 	  7271.1

D

Dagheimutdanning 	  0122.0
Damefrisørutdanning:

	Grunnleggende verkstedskole   3931.2
Videregående verkstedskole 	  4931.3
Fagprøve 	  4931.5
Perfeksjoneringskurs 	  4931.6

Danselærerutdanning 	  4393.1
Danserutdanning:

2-årig kurs ved ballettinstitutt 	  4283.1
Diplomstudier for ballettdansere 	  5288.2

Databehandling og systemarbeid:
2-årig studium 	  5514.3
Databehandling, emnestudium 	  5512,4
Databehandling, hovedfag 	  6513.7
Databehandling, cand.real. 	  7512.7
Kortere kurs ... 	  5514.6
Teknisk skole, 3-årig linje for EDB-

teknikk 	 5514.1

Teknisk skole, studentlinje for
EDB-teknikk 	  5514.2

Teknisk skole, tilleggskurs i EDB-
teknikk 	  5514.4

Yrkesskole i handels- og kontorfag,
3. skoleår, EDB-linje ..... 	  4436.4

Dekksmannskapsutdanning:
Kurs for sjøaspiranter 	  3631.1
Kortere voksenopplæringskurs 	  3631.2

Dekoratørutdanning:
Grunnleggende verkstedskole for

reklametegnere og dekoratører 	  3240.2
Videregående verkstedskole for

reklametegnere og dekoratører 	 4240.3
Kombinert grunnkurs for reklame-

tegnere og dekoratører 	  4240.4
i -årig kurs 	  3240.4
1-årig kurs 	  3240.5
2-årig kurs 	  4240.6
Kortere kurs 	  3240.6

Diakonutdanning, Diakonhjemmets pleier-
skole 	  5715.1

Dirigentutdanning:
Kapellmestereksamen 	  7286.5
Orkesterdireksjonseksamen 	  6286.4

Dispasjøreksamen 	  6489.1
Distriktshøgskole:
Databehandling og systemarbeid,

2-årig 	  5514.3
Engelsk, 2-årig 	  5238.2
Fiskerifag, 2i-årig 	  5850.1
Lokalhistorie, 1-årig 	  5219.1
Lokalsamfunnet, 1-årig innførings-

studium 	  5499.4
Lokalsamfunnet, 1-årig planleggings-

linje 	  5499.5
Media- og kommunikasjon, 2-årig 	  5479.1
Naturvern, 1-årig 	 5597.2
Naturvern, 2-årig ............ 	 5597.1
Offentlig administrasjon, 2-årig 	  5418.3

	

Oljeteknologi, 3-årig    6572.1
Organisasjon og velferd, 2-årig,
allmenn linje 	  5469.1

Organisasjon og velferd, 2-årig,
teologisk linje 	  5279.1

Pedagogikk 	  5372.1
Reiseliy, 2-årig 	  5690.1
Samfunnsfag, :-årig 	  5499.1
Skipsfart, 2-årig 	  5630.1
Spesialpedagogikk for yrkeslærere,
1-årig 	  5379.3

Teknisk-økonomisk, 3-årig 	  6552.1
Transportfag, 2-årig 	  5690.2
Utvidet kurs for skipsførereksamen 	  5611.4
Økonomisk-administrativ, 2-årig 	  5411.5

Dr.agric.-utdanning i:
Gartneri- og hagebruksfag 	  8824.0
Jordbruksfag 	  8814.0
Jordskiftefag 	  8595.0
Meierifag 	  8595.0
Skogbruksfag 	  8834.0

Dr.jur.-utdanning 	  8484.0
Dr.med.-utdanning 	  8714.0
Dr.med.vet.-utdanning 	  8774.0
Dr.odont.-utdanning 	  8724.0
Dr.oecon.-utdanning i:

Økonomisk-administrative fag 	  8414.0
Samfunnsøkonomiske fag 	  8425.0

Dr.philos.-utdanning i:
Apotekfag 	  8754.0
Biologiske fag 	 . 8544.0
Estetiske fag 	 . 8284.0
Filosofiske fag 	  8264.0
Fysiske fag 	  8524.0
Geografiske fag 	  8534.0
Geologiske fag 	  8534.0
Historiefag 	  8214.0
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Dr.philos. -utdanning i (forts.):
Juridiske fag 	  8485.0
Kjemiske fag 	  8524.0
Litteraturfag 	  8224.0
Matematiske fag 	  8514.0
Pedagogikk 	  8374.0
Psykologiske fag 	  8434.0
Religionsfag 	  8275.0
Samfunnsøkonomiske fag 	  8424.0
Sosiologiske fag 	  8444.0
Språkfag 	  8234.0
Språkvitenskapelige fag 	  8254.0
Statsvitenskapelige fag 	  8454.0
Humanistiske fag ellers 	  , 8294.0
Samfunnsfag ellers 	  8494.0

Dr.techn.-utdanning i:
Anleggstekniske fag 	  8584.0
Byggetekniske fag 	  8584.0
Elektrotekniske fag 	  8564.0
Kjemi-tekniske fag 	  8574.0
Maskintekniske fag 	  8554.0
Tekniske fag ellers 	  8594.0

Dr.theol.-utdanning 	  8274.0
Drama, 1-årig videreutdanning for

lærere 	  6324.7
Driftsteknisk utdanning:

Elementærteknisk skole (kurs for
tekniske assistenter) 	  4592.1

Tilleggskurs for tekniske assistenter 4592.6

E

EDB-utdanning; se databehandling og
systemarbeid eller programmerer-
utdanning

Egyptisk, grunnfag 	  5242.4
Eiendomsmeglereksamen 	  5419.2
Elektrikerutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3551.2
Videregående verkstedskole 	  4551.3
Kombinert grunnkurs 	  4554.4
FagprOve for elektrisitetsverks-
montører gr. A 	  4551.7

Fagprøve for elektrisitetsverks-
montOrer gr. B 	  4551.8

Fagprøve for elektromontører gr. L 	  4551.4
FagprOve for elektromontOrer gr. H 	 4551.5
Fagprve for heisemontØrer 	  4551.6
i-årig elektromontØrkurs 	  3551.4

ElektrisitetsverksmontOrer; se elek-
trikerutdanning

ElektromontOrer; se elektriker-
utdanning

Elektromaskinistutdanning, 1-årig kurs
for kraftstasjonsbetjening 	  4552.3

Elektronikkutdanning:
Videregående verkstedskole i auto-
masjon (industriell elektronikk) 	  4558.3

Videregående verkstedskole i elek-
tronikk for fiskeflåten 	  4558.5

Fullstendig verkstedskole i elektro-
nikk for fiskeflåten 	  4558.8

Elementærteknisk skole:
Anleggsteknikk 	  4569.4
Anleggsteknikk, tilleggskurs 	  4569.5
Apotekerteknikere 	  3751.1
Arbeidsledelse, grafiske fag 	  4411.3
Arbeidsledelse, andre fag 	  4411.9
Bilteknikk 	  4531.6
Driftsteknikk 	  4592.1
Husbyggingsteknikk 	  4568.6
Maskinteknikk 	  4538.6
Maskinteknikk og skipsbygging 	  4545.6
Sterkstrmsteknikk 	  4554.6
SvakstrOmsteknikk 	  4558.6

Tegneassistenter 	  - 3593.2
Tekniske assistenter 	  4592.1
Urmakere 	  3599.8
VVS-teknikk 	  4544.6

Engelsk:
Grunnfag 	  5232.2
Mellomfag 	  5234.2
Hovedfag 	  6233.2
Cand.philol. 	  7232.2
i-årig videreutdanning for lærere 	  6327.2
1-årig videreutdanning for lærere 	  6324.2
3-årig lærerskole 	  6321.2
Lektorutdanning (lærerprøve og

engelsk hovedfag) 	  7341.2
2-årig studium 	  5238.2

Ernæring, Nordisk HusholdshOgskole 	  6338.5
Ernæringsbiologi:
Hovedfag 	  6543.6
Cand.real 	  7542.6

Estetikk, kombinert grunnkurs 	  4290.4
Etnografi:
Grunnfag 	  5492.1
Mellomfag 	  5494.1
Hovedfag 	  6493.2
Cand.polit. 	  7494.2
Magistergrad 	  7495.1

Etnologi:
Grunnfag 	  5292.1
Mellomfag 	  5294.1
Magistergrad 	  7295.1

Exam.oecon.-utdanning 	  6421.1
Examen philosophicum 	  5261.1

F

Fagklasser ved Statens lærerskole i
forming:
Billedvev 	  4511.2
KjolesOm 	  4517.3
PrydsOm 	  4517.2
Tegning 	  4261.3
Vev 	  4511.3

Fagkurs for studenter ....... 	  5411.1
Fagkurs for studenter i musikk ..... 	 5286.2
Fagkurs i markedsføring 	  4443.2
Faglærerutdanningl

Bilfag, vidercltdanning for yrkes-
lærere 	  5335.6

Billedvev, videregående utdanning 	  6335.4
Familiekunnskaç, i-årig videreutdan-
ning 	  6338.2

Handels- og kontorfag, grunnutdanning 5334 -.2
Handels- og kontorfag, videreutdan-

ning i yrkesOkonomi 	  5334.1
Handels- og kontorfag, videreutdan-
ning i kontor- og servicefag 	  6334.2

Heimkunnskap, videreutdanning 	  6338.1
Husstell, grunnutdanning 	  5338.1
Husstell, i-årig videreutdanning for

Øvingslærere 	  6328.6
Husstell, i-årig videreutdanning i

familiekunnskap 	  6338.2
Husstell, Nordisk Husholdshøgskole 	  6338.5
Jern- og metallarbeid, grunnutdanning 5332.2
Jern- og metallarbeid, videreutdan-
ning for yrkeslærere 	  5335.7

Jern- og metallarbeid, videreutdan-
ning for faglærere 	  6332.3

Kjole- og draktsm, grunnutdanning 	  5335.3
Kjole- og draktsm, videregående
utdanning 	  6335.3

KroppsOving, videreutdanning 	  6333.1
Kroppsøving, Norges idrettshøgskole,

grunnfag 	  5333.2
KroppsOving, Norges idrettshOgskole,

2-årig studium 	  5333.3
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Faglærerutdanning (forts.): FjernsynreparatOr(-montOr)utdanning;
Musikk, 3-årig faglærerskole 	 5331.1 se radio- og fjernsyn
Musikk, skolemusikklærereksamen 	 5331.2 Fjernsynteknikerkurs 	 5566.3
Musikk, lærerutdanning for musikere . 6331.1 Fjernsynsteknisk utdanning, i-årig kurs 3557.6
Prydsom og andre tekstile aktiviteter,
grunnutdanning 	 5335.2

Flygelederutdanning 	
Flymekanikerutdanning:

5644.3

PrydsOm og andre tekstile aktiviteter,
videregående utdanning 	 6335.2

Grunnleggende verkstedskole 	
Videregående verkstedskole 	

4532.2
4532.3

Sykepleie, lærerlinje ved Norges FagprOve 	 4532.5
hOyere sykepleieskole 	 5336.1 Kortere kurs for servicemekanikere . 4532.7

Tegning m.v., grunnutdanning 	 5332.4 Folkehogskoleutdanning, vanlig folke-
Tegning m.v., videreutdanning 	 6332.7 hOgskolekurs:
Tegning m.v., videregående utdanning. 6332.8 Allmennteoretiske fag 	 3151.1
Tekstilforming, grunnutdanning 	 5332.1 Musikkfag 	 3151.2
Tekstilforming, videreutdanning 	 6332.1 Teater, - språk - eller litteraturfag 3151.3
Tekstilforming, videregående utdan- Sosialfag 	 3151.4
ning 	 6332.2 Journalist-, massemedia- eller andre

Trearbeid, grunnutdrnning 	 5332.3 samfunnsfag 	 3151.5
Trearbeid, videreutdanning for Formings- eller husstellfag 	 3151.6
yrkeslærere 	 5335.8 Matematikk, naturfag eller tekniske

Trearbeid, videreutdanning for lærere 6332.5 fag 	 3151.7
Veving, grunnutdanning 	 5335.1 Idretts- eller ungdomslederfag 	 3151.8
Veving, videregående utdanning 	 6335.1 Andre fag 	 3151.9

Fagskole i husstell; se husmorskole- FolkehOgskoleutdanning, videregående
utdanning folkehOgskolekurs 	 4153.0

Fagskole i musikk; se musikkfagskole Folkelivsgransking:
FarmasOytutdanning: Grunnfag 	 5292.1

1. avdeling 	 6751.2 Mellomfag 	 5294.1
Cand.pharm. 	 7751.1 Magistergrad 	 7295.1

Feierutdanning, fagprOve 	 4944.5 Folkeminnevitenskap:
Fengselsskolen: Grunnfag 	 5292.2

Grunnkurs 	 3973.1 Mellomfag 	 5294.2
Videregående kurs 	 3973.3 Magistergrad 	 7295.2

FergefOrerutdanning 	 4611.4 Folkeskoleutdanning 2120.0
Filosofi: Fondsmeglereksamen 	 . S0000 . .... NOW • • • • 5419.1

Grunnfag 	 5262.1 Fonetikk:
Mellomfag 	 5264.1 Grunnfag 	 5252.5
Magistergrad 	 7265.1 Magistergrad 	 7256.7
Forberedende prOve 	 5261.1 Forberedende prOve:

Finmekanikerutdanning: Filosofi, 	 logikk og psykologi 	 5261.1
Grunnleggende verkstedskole 	 3529.4 Gresk 	 5231.3
Videregående verkstedskole 	 4524.7 Hebraisk 	 5231.5
Kombinert grunnkurs 	 4524.4 Latin 	 . 	 .... 	 .. . ......... 	 06 5231.1

Finsk: Matematikk for sosialOkonomer 00 5511.2
Grunnfag 	 ... 000.16 OOO ... .6•06 	 5233.6 Statistikk for samfunnsvitere 	 ....,.. 5511.3
Mellomfag 	 5235.6 Forberedende yrkes(arbeids-)opplæring;
Hovedfag 	 6234.6 se arbeidsforberedende opplæring
Cand.philol. 	 7233.6 Forkurs for LandbrukshOgskolen ........ 4193.0

Finsk-ugrisk språkvitenskap, magister- Forkurs foi Statens lærerskole i hus-
grad 	 7256.2 stell 	 3195.0

Fiskeforedlingsutdanning: Forkurs for teknisk fagskole 	 2191.2
Statens fagskole for fiskeindustri,

i-årig kurs i fisketilvirkning og
Forkurs for teknisk skole 	
Forkurs i matemqtikk for realfag-

2191.1

fiskeindustri  3584.1 studenter 	 5511.1
Statens fagskole for fiskeindustri,

1-årig kurs i fisketilvirkning og
Formannsskolen 	
Former- og kjernemakerutdanning, fag-

4411.1

fiskeindustri 	 3584.4 prOve 	 4541.5
Statens fagskole for fiskeindustri, Forming:

1-årig kurs for produksjon av Kombinert grunnkurs 	 4279.4
marine oljer, silde- og fiskemel .. 3584.2 i -årskurs i forming ved husflidsskole

Statens fagskole for fiskeindustri,
arbeidslederkurs 	 4411.7

(ikke tekstile materialer) 	
i -årskurs i prydsOm (og forming) ved

3279.1

Kortere kurs i fisketilvirkning .. 3584.3 husflidsskole 	 3517.6
Fiskeribiologi: 1-årskurs i forming ved husflidsskole 3279.2
Hovedfag 	 6543.5 3-årig lærerskole 	 6323.7
Cand.real. 	 7542.5 Formingslærerutdanning; 	 se de enkelte

Fiskerifag, 2i-årig studium 	
Fiskerfagskole:

5850.1 fag under faglærerutdanning og under
lærerutdanning

Fiskebåtstuertutdanning 	 3921.3 Formings- og fritidslederutdanning ved
Fiskeskipperutdanning av 2. kl. 	 3851.2 husflidsskole 	 4391.3
Fiskeskipperutdanning av 1. kl. 	 4851.2 Forsikringsteknisk eksamen 	 6511.3
Maskinistutdanning av 2. kl. 	 4622.4 Forskaling:
Motorpasserutdanning 	 3629.1 i-årig kurs 	 3567.5

Fisketilvirkerutdanning;	 se fiske- Kortere kurs 	 3567.7
foredlingsutdanning Forskole for arbeidsterapeuter 	 3762.3

Fjernsynfotografkurs 	 5956.1 Fors tkandidatutdanning 	 7831.1
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4819.1

3950.2
4951.5

2141.0
2142.0

5232.4
5234.4
6233.4
7232.4

7341.4
4226.2

3932.6
4932.7
4932.8

5522.1
6523.1
7522.1

6326.3

6326.2
6323.3

6323.2

7342.2

5596.1
6596.1
5792.1
5761.1

0111.0
0112.0

4823.1
4823.2
4824.1

4824.2
3829.2
3829.3
3829.1
4829.4
3821.1

5522.3
6523.7
7522.7

5492.2
5494.2
6493.1
7492.1
7494.1
7495.2

7349.1

5532.1
6533.1
7532.1

5532.2

6533.5
7532.5
5252.3
7255.4
4567.6

4599.7

3566.2
4566.5
3261.7
4525.5

5231.3
5243.3
5245.3
6244.3
7243.3
7245.3
5292.4

3441.1
3431.1
4443.1
5711.1
5741.1

1110.0

Forvalterutdanning 	
Fotografutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	
FagprOve 	

Framhaldsskole:
1-årig 	
2-årig 	

Fransk:
Grunnfag 	
Mellomfag 	
Hovedfag 	
Cand.philol. 	
Lektorutdanning (lærerprOve og fransk
hovedfag) 	

Frelsesarmêutdanning, krigsskole 	
FrisOrutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	
Videregående verkstedskole 	
Fullstendig verkstedskole 	

Fysikk:
Emnestudium 	
Hovedfag 	
Cand.real. 	
1-årig videreutdanning for lærere

i fysikk med kjemi 	
1-årig videreutdanning for lærere
i fysikk med matematikk 	

	

3-årig lærerskole, fysikk med kjemi 	
3-årig lærerskole, fysikk med mate-
matikk 	

Lektorutdanning (lærerprøve og
engelsk hovedfag) 	

Fysiokjemikerutdanning:
Grunnskole 	
1-årig videreutdanning 0006 6600600000

Fysiologi, stOttefag 	
Fysioterapiskole ........... 	
FOrskolelærerutdanning; se barnehage-

lærerutdanning
FOrskoleutdanning:

1-årig 	
2-årig 	

G

Gartnerskole:
Gartnerkurs, anleggslinje 	
Gartnerkurs, produksjonsteknisk linje
Gartnerteknikerkurs, anleggslinje
Gartnerteknikerkurs, produksjonstek-
nisk linje 	

Grunnkurs I 	
Grunnkurs II 	
Grunnkurs i blomsterbinding 	
Kombinert grunnkurs 	
i-årig praksiskurs i hagebruk 	

Geofysikk:
Emnestudium 	
Hovedfag 	
Cand.real. 	

Geografi (kultur-):
Grunnfag 	
Mellomfag 	
Hovedfag 	
Cand.philol. 	
Cand.polit. 	
Magistergrad 	
Lektorutdanning (lærerprOve og

geografi hovedfag) 	
Geografi (natur-):
Emnestudium 	
Hovedfag 	
Cand.real. 	

Geologi:
Emnestudium 	

Hovedfag 	
Cand.real.. ............ 	  

• 0 •

Germansk språkvitenskap, grunnfag 	
Germansk filologi, magistergrad 	  • • • •
Gipsmakerutdanning, fagprOve 	
Glassliper- og speilbeleggerutdanning,

fagprøve 	
Glassmesterutdanning:

Grunnleggénde verkstedskole . • .••••
Fagprøve 	

Grafikerutdanning, kortere kurs .

• 	

60

	GravOrutdanning, fagprOve ......... 666 	

Gresk:
Forberedende prOver 	
Grunnfag 	
Mellomfag .... 00000 006 ............. 66
Hovedfag 	
Cand .philol. 	
Mag.art. 	

Gresk kultur, grunnfag 	 ........ 	 006
Grunnleggende yrkesskole i handels- og

kontorfag:
Handelslinje (leseplan 4-6) 	
Kontorlinje (leseplan 1-3) 	

Grunnkurs i markedsfOring .......
Grunnskole i sykepleie 	 .....
Grunnskole i vernepleie 	 ......
Grunnskoleutdanning på barneskoletrin-
net 	

Grunnskoleutdanning på ungdomsskole-
trinnet:
Plan 3 i alle obligatoriske skrift-

lige fag m/tysk 	
Plan 3 i alle obligatoriske skrift-

lige fag u/tysk 	 ...... . .....
Plan 2 som laveste plan i obliga-

toriske skriftlige fag m/tysk 	 00
Plan 2 som laveste plan i obliga-

toriske skriftlige fag u/tysk 	
Plan 1 som laveste plan i obliga-

toriske skriftlige fag m/tysk 	
Plan 1 som laveste plan i obliga-

toriske skriftlige fag u/tysk 	 66
Plan A i 1 eller 2 obligatoriske

skriftlige fag 	
Plan A i alle obligatoriske skrift-

lige fag 	
Annet plan- og fagvalg 	

Grunnskoleutdanning, 10. frivillige år:
Plan 3 i alle obligatoriske skrift-

lige fag m/tysk 	
Annet plan- og fagvalg 	 ......

Grunnskoleutdanning, voksenopplæring:
Forkurs for teknisk fagskole 	
Forkurs for teknisk skole 	 .. 	
Andre voksenopplæringskurs 	

Gullsmedutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	
Videregående verkstedskole 	
Fullstendig verkstedskole 	
Fagprøve 	

Gymnastikkskole, 1-årig studium . ..
Gymnasutdanning, deleksamen:
Matematikk og naturfag 	
Samfunnsfag 	
Språkfag 	
Andre humanistiske og estetiske fag

Gymnasutdanning, naturfaglige linjer:
Naturfaglinje 	
Reallinje 	
Annen naturfaglig linje 	

Gymnasutdanning, samfunnsfaglige linjer:
Sosiallinje 	
Økonomisk gymnas 	
Annen samfunnsfaglig linje 	

2111.0

2112.0

2113.0

2114.0

2115.0

2116.0

2117.0

2118.0
2119.0

3111.0
3119.0

2191.2
2191.1
2191.9

3523.2
4523.3
4523.4
4523.5
5333.1

3146.0
3144.0
3141.0
3143.0

4146.4
4146.1
4146.9

4144.5
4144.1
4144.9
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Gymnasutdanning, språkfaglige linjer:
Engelsklinje 	  4141.1
Latinlinje 	  4141.6
NorrOnlinje 	  4141.4
Annen språkfaglig linje 	  4141.9

Gymnasutdanning, andre humanistiske
eller estetiske linjer, musikklinje 	 4143.1

Gælisk, mellomfag 	  5244.3

H

Hagearkitektutdanning 	  7822.1
Hagebrukskandidatutdanning 	  7821.1
Hagebruksskole; se gartnerskole
Handels- og kontorfagutdanning:

Grunnleggende yrkesskole, handels-
linje 	  3441.1

Grunnleggende yrkesskole, kontorlinje 3431.1
Kombinert grunnkurs, handelslinje 	  4441.4
Kombinert grunnkurs, kontorlinje 	  4431.4
Videregående yrkesskole, regnskaps-
og okonomilinje 	  4432.2

Videregående yrkesskole, kontor-
sekretærlinje 	  4433.2

Videregående yrkesskole, markeds-
fOringslinje 	  4443.3

Videregående yrkesskole, administra-
sjonslinje 	  4438.5

3. sioleår, EDB-linje 	  4436.4
Handelsakademiet 	  6411.4
Handelsfagskole; se handels- og kontor-

fagutdanning, videregående yrkesskole

Handelsgymnasutdanning:
To-årig hOyere handelsutdanning ved
Wangs handelsskole 	  4422.2

Økonomisk gymnas 	  4144.1
HandelshOgskole:
Handelslærereksamen 	  7331.1
SivilOkonom 	  6412.1
HOyere avdeling 	  7412.3

Handelsskoleutdanning:
i-årig kurs 	  3421.1
1-årig kurs 	  3421.2

Hebraisk:
Forberedende prOve 	  5231.5
Grunnfag 	  5242.5
Mellomfag 	  5244.5

Heimkunnskap:
Grunnleggende faglærerutdanning 	  5338.1

. 1-årig videreutdanning for lærere 	  6338.1
3-årig lærerskole 	  6323.6

HeisemontOrutdanning, fagprove 	  4551.6
HelsesOsterskole 	  5714.1
Hermetikkfagskole 	  3585.1
HerrefrisOrutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3932.2
Videregående verkstedskole 	  4932.3
FagprOve 	  4932.5
Perfeksjoneringskurs 	  4932.6

Historie:
Grunnfag 	  5212.1
Mellomfag 	  5214.1
Hovedfag 	  6213.1
Cand.philol. 	  7212.1
Cand.polit. 	  7214.1
Magistergrad 	  7215.4
Lektorutdanning (lærerprOve og
historie hovedfag) 	  7341.8

Hjelpepleierutdanning:
Generell sykepleie 	  3711.1
Psykiatrisk sykepleie 	  3711.2
Vernepleie 	  3741.1

Hjul- og karosserimakerutdanning, fag-
prOve 	  4543.5

Hotellfagskoleutdanning 	  4925.1
Husassistentutdanning, 1-årig kurs . 	 3911.5

Husdyrstellutdanning:
i-årig praksiskurs 	  3811.1
1-årig praksiskurs 	  3811.6

Husflidsskole:
Aktivitetslederkurs 	  4762.4
Elementærkurs 	  3517.7
Forming og prydsOm, 1-årskurs 	  3517.6
Forming (ikke tekstile materialer),

i -årskurs 	  3279.1
Forming, årskurs 	  3279.2
Formings- og fritidsledere 	  4391.3
Forskole for arbeidsterapeuter 	  3762.3
Husstell og sOm, årskurs 	  3919.3
Husstell og sm, kombinert grunnkurs 	 4919.4
InsrruktOrer til arbeidsstuer 	  4762.4
Jern- og metallarbeid, årskurs 	  3549.6
Jern- og metallarbeid, videregående
årskurs 	  4549.5

KjolesOm, videregående årskurs 	  4517.3
Kjole- og drakts0m, grunnleggende
verkstedskole 	  3514.2

Kursledere 	  4391.3
Lin- og kjolesOm, i-årskurs 	  3517.3
Lin- og kjolesOm, årskurs 	  3517.4
Pryds0m, 1-årskurs 	  3517.6
SOm, 1-årskurs 	  3517.3
SOm, årskurs 	  3517.4
Sm, kombinert grunnkurs 	  4517.4
Tegning, 1-årskurs 	  3261.1
Tegning, årskurs 	  3261.2
Trearbeid, 1-årskurs 	  3564.3
Trearbeid, årskurs 	  3564.4
Trearbeid, videregående årskurs 	  4564.3
Vev, 1-årskurs 	  3511.1
Vev, årskurs 	  3511.2

HusholdshOgskole, ernæringslinje 	  6338.5
Husmorskoleutdanning:

Elementærlinje i husstell 	  3911.4
Fagskole i husstell, i-årig kurs 	  3911.1
Fagskole i husstell, i-årig videre-

gående kurs 	  3911.6
Fagskole i husstell, 1-årig kurs . 	 3911.2
Hotellservicekurs 	  3929.3
Husstell og sm, 1-årig kurs 	  3919.3
Kombinert grunnkurs i husstell 	  4911.4
Kombinert grunnkurs i husstell og søm 4919.4
Kortere husstellkurs 	  3911.8
Suppleringskurs 	  3911.6

Husmorvikarkurs, /-årig 	  3912.1
Husstellkurs ved spesialskole o.l. 	  3919.2
Husstellærerutdanning; se faglærer-

utdanning, husstell
Håndverk- og kunstindustriskole:

Linje for grafikk 	  4261.4
Linje for grafikk, diplomstudier . 	 5287.2
Linje for keramikk 	  4271.1
Linje for keramikk, diplomstudier 	  5287.3
Linje for malere 	  4261.1
Linje for malere, diplomstudier 	  5287.1
Linje for metall 	  4273.1
Linje for metall, diplomstudier 	  5287.5
Linje for mote- og kostymetegning 	  4275.1
Linje for mote- og kostymetegning,

diplomstudier 	  5287.7
Linje for mote- og kostymetegning,
kortere kurs 	  3275.3

Linje for mObel 	  4272.1
Linje for mObel, diplomstudier 	  5287.4
Linje for reklame 	  4240.5
Linje for tekstil 	  4274.1
Linje for tekstil, diplomstudier . 	 5287.6

Høyere sykepleieskole:
Administrasjonslinje 	  5716.2
Avdelingslederlinje 	  5716.1
Lærerlinje 	  5336.1
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Håndverkskurs ved landbruksskole:
i-årig 	
1-årig    

Juridisk embetseksamen:
2. avd. (1. avd. gml. ordning)
3. avd. (2. avd. gml. ordning)

3599.1
3599.2

6481.0
7481.1

K

Idéhistorie:
Grunnfag 	 .. 5262.2
Mellomfag 	  5264.2
Magistergrad 	  7265.2

IdrettshOgskole:
Grunnfag 	  5333.2
Mellomfag 	  5333.3
Hovedfag 	  6333.5
Idrettskandidat 	  7333.6

Indisk, mellomfag 	  5244.1
Indisk filologi, magistergrad 	  7255.8
Indoeuropeisk språkvitenskap, mellomfag 5254.4
Industriell elektronikk, videregående
verkstedskole 	  4558.3

Industrimekanikerutdanning:
Videregående verkstedskole 	  .... 4534.5
Fullstendig verkstedskole 	  4534.8

	

FagprOve    4535.7
Perfeksjoneringskurs   4535.8

IndustrireparatOrutdanning, i-årig kurs 3599.6
Industrisnekkerutdanning; se snekker-
utdanning

IndustrisOmutdanning, 1-årig kurs 	  3513.3
Informasjonsvitenskap:
Grunnfag 	  5492.6
Mellomfag 	  5494.6

Ingeniørutdanning; se sivilingeniOr-
utdanning eller teknisk skole

Innredningssnekkerutdanning, i-årig
kurs for innredningssnekkere til
plastbåtindustrien 	  4564.4

InstruktOrutdanning:
Kurs ved landbruksmaskinistskole 	  4533.6
Kurs for instruktører til arbeids-

stuer 	  4762.4
InteriOrfag, kombinert grunnkurs . 	 4272.4
Instrumentmekanikerutdanning:
Videregående verkstedskole ...... 	 4524.3
Fagprøve for instrumentmakere 	  4524.5
FagprOve 	  4524.8

IsolatOrutdanning, fagprOve 	  4568.5
Italiensk:
Grunnfag 	  5232.7

	

Mellomfag    5234.7
Hovedfag 	  6233.7
Cand.philol 	  7232.7

J

Japansk, grunnfag 	  5242.7
Jernbaneskolen:
BanereparatOrkurs 	  3665.2
KonduktOrkurs 	  3662.1
LokomotivfOrerkurs 	  4661.1
Trafikkurs I 	  3663.1

Jern- og metallarbeiderutdanning:
/-årig verkstedskole 	  3539.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3539.2
Kombinert grunnkurs 	  4538.5
Arskurs ved husflidsskole o.l 	  3549.6
Videregående årskurs 	  4549.5

Jordbruksskole; se landbruksskole
Jordmorutdanning 	  5712.1
Jordskiftekandidatutdanning 	 7593.1
Jordskiftekurs ved landbruksskole .

• 	

4595.7
Journalistskole:

1-årig studium 	  5476.1
2-årig studium 	  5476.2

Kantsteinhoggerutdanning, 1- årig kurs . 3599.3
Kapellmestereksamen 	  7286.5
Karosserimakerutdanning, fagprøve 	

• 	

4543.5
Karttegnerutdanning:

i-årig kurs 	  3593.3
1-årig kurs 	  3595.5

Keltisk språkvitenskap, magistergrad 	  7256.3
Keramikerutdanning, kortere kurs 	  3271.3
Kinesisk:

Grunnfag 	  5242.8
Mellomfag 	  5244.8
Hovedfag 	  6243.8
	  7242.8

Kirkehistorie:
Nyere norsk kirkehistorie, grunnfag . 5272.5
Magistergrad 	  7275.2

Kjemi:
Emnestudium 	  5523.1
Hovedfag 	  6524.1
Cand.real. 	  7523.1
Lektorutdanning (lærerprOve og kjemi
hovedfag) 	  7342.3

Kjemigrafutdanning, fagprOve 	  4571.6
Kjemikerutdanning; se laborantutdanning
Kjemisk prosessarbeid, kortere kurs 	 3599.7
Kjemisk renser- og garderobefarger
utdanning, fagprøve 	  4945.5

Kjole- og draktsyerutdanning:
i-årig verkstedskole 	  3514.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3514.2
Videregående verkstedskole 	  4514.3
Fullstendig verkstedskole 	  4514.4
FagprOve 	  4514.5
Kombinert grunnkurs 	  4514.6

KjolesOm, videregående årskurs 	 . . 	 4517.3
KjOkkenutdanning, kortere kurs 	  3922.6
KjOkkenlederutdanning:

1-årig kurs 	  4921.6

	

2-årig kurs     4921.7
KjOlemaskinistutdanning 	  3594.1
KjOlemontOrutdanning, 1-årig kurs 	  3594.2
Klassisk arkeologi:
Grunnfag 	  5212.3

	

Magistergrad   7215.2
Kokkutdanning:

i-årig verkstedskole 	  3922.4
Grunnleggende verkstedskole 	  3922.5
Kombinert grunnkurs 	  4922.4
Perfeksjoneringskurs 	  4922.7
1-årig kokkskole 	  4922.1
Grunnkurs ved kokkskole 	  3922.7
Avsluttende kurs ved kokkskole 	  4922.6
Kortere kjOkkenkurs 	  3922.6

Kommunalskole:
Norges kommunal- og sosialskole,

kommunallinje, 2-årig grunnstudium. 5418.1
Norges kommunal- og sosialskole,

kommunallinje, 3-årig studium 	  6418.3
Komposisjonseksamen 	  7286.8
Konditorutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	

•

	 3581.2
Videregående verkstedskole 	  4581.2

	

FagprOve    4581.6
Konfeksjonsassistentutdanning 	  4513.7
Konfeksjonssyerutdanning:

i-årig verkstedskole 	  3513.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3513.2
Kortere kurs 	  3513.8
1-årig kurs i industrisOm 	  3513.3
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Konfeksjonsteknikerutdanning 	
Kontorelevutdanning for nyansatte i

staten 	
Kontorfagutdanning:

Kontor- og telefonikurs ved Blinde-
skolen 	

Kortere kontorkurs 	

4513.6

3438.2

3682.4
3431.3

Sivilagronom, husdyrbruk 	
Sivilagronom, jordfag 	
Sivilagronom, landbruksteknikk 	
Sivilagronom, landbruksøkonomi 	
Sivilagronom, plantedyrking 	

LandbruksmaskinreparatOrutdanning 	
Landbruksmaskinistskole:

7811.2
7811.5
7811.5
7811.4
7811.3
4533.5

Kortere videregående kontorkurs 	 3431.4 i-årig anleggsmaskinarbeiderkurs 3597.3
KontormaskinreparatOrutdanning, videre-

gående verkstedskole 	 4559.5
1-årig instruktørkurs 	
1-årig lærerlinje 	

4533.6
5337.1

Kontorsøsterskolen 	 3721.1 Landbruksmekanikkutdanning:
Kopper- og blikkslagerutdanning: i-årig verksted- og maskinkurs 	 3533.1

Grunnleggende verkstedskole 	 3543.2 1-årig verksted- og maskinkurs 	 3533.2
Fagprøve 	 4543.6 Landbruksmekanikerutdanning:
Praktisk-teoretisk lærlingskole 	 3543.4 Videregående verkstedskole 	 4533.3

Korgmakerutdanning: Fullstendig verkstedskole 	 4533.4
Kurs ved Blindeskolen 	 4564.7 Landbruksskole:
Fagprøve 	 4564.8 Agronomkurs, 1-årig 	 4812.1

Kostholdsøkonomutdanning, 2-årig kurs . 4921.7 Agronomkurs, li-årig (2-vinters kurs) 4812.2
Kraftstasjonsbetjening, 	 1-årig kurs 	 000 4552.3 Agroteknikerkurs 	 4813.4
Kriminologi: Forvalterkurs 	 4819.1

Grunnfag 	 5482.2 Håndverkskurs, 	 1-årig 	 3599.1
Mellomfag 	 5484.2 Håndverkskurs, 1-årig 	 3599.2
Hovedfag 	 6483.2 Forkurs for NLH 	 7811.0
Cand.polit. 	 7484.2 Grunnkurs, 1-årig 	 3819.4

Kristendomskunnskap: Jord- og skogbrukskurs, 1i-årig 	 4812.3
Grunnfag 	 5272.3 Jordskiftekurs 	 4595.7
Mellomfag    5274.3 Kombinert grunnkurs 	 4819.4
Hovedfag 	 6273.3 Landbrukskurs, 	 i-årig 	 (1 vinter) 	 000 0 3819.1
Cand.philol. 	 7272.1 Lærlingkurs; se praksiskurs
Magistergrad 	 7275.3 Maskinkurs, 	 i-årig 	 3533.1
1-årig videreutdanning for lærere ... 6324.5 Maskinkurs, 1-årig 	 3533.2
3-årig lærerskole 	 6321.5 Pelsdyrrøkt 	 3815.5
Lektorutdanning (lærerprøve og Praksiskurs, 	 i-årig, husdyrstell 	 00 0 0 3811.1

kristendomskunnskap hovedfag) 	 7341.6 Annet i-årig praksiskurs 	 3811.2
KroppsOvingslærerutdanning: Praksiskurs, 	 1-årig, husdyrstell 3811.6

1-årig videreutdanning for lærere 	 ... 6333.1 Annet 1-årig praksiskurs 	 3811.7
3-årig lærerskole 	 6323.5 Redskapstell, 	 i-årig 	 3533.1
Norges idrettshøgskole, 	 grunnfag 	 00 0 0 5333.2 Redskapstell, 	 1-årig    3533.2
Norges idrettshøgskole, 	 2-årig RegnskapsfOrerkurs 	 4432.1

studium 	 5333.3 Samvirkekurs 	 4491.1
Kunstakademiutdanning: Skogagronomkurs, li-årig 	 4812.3

Statens kunstakademi, linje for Utmarkskurs, 	 i-årig 	 4834.1
billedhogging 	 6287.5 Ungdomskurs, 1-årig 	 3819.4

Statens kunstakademi, linje for Verkstedkurs, 	 i-årig 	 3533.1
kunstmaling 	 6287.1 Verkstedkurs, 1-årig 	 3533.2

Kunsthistorie: Landmålerutdanning, 1-årig kurs 	 3595.2
Grunnfag 	 5212.4 Landskapsarkitektutdanning 	 7822.1
Mellomfag 	 5214.4 Latin:
Magistergrad 	 7215.3 Forberedende prøve 	 5231.1

Kunsthåndverkerutdanning, grunnleggende Grunnfag 	 5243.1
verkstedskole 	 3279.4 Mellomfag 	 5245.1

Kunstmalerutdanning 	 6287.1 Hovedfag 	 .... 	 6244.1
Kybernetikk: Cand.philol. 	 7243.1
Hovedfag 	 6523.3 Magistergrad 	 7245.2
Cand.real. 	 7522.3 Lederskolen for treindustrien 	 4411.2

Kystskipperutdanning av: Legesekretærutdanning:
2. 	 klasse 	 .... 	 3611.1 i-årig kurs 	 3718.1
1. klasse 	 4611.2 1-årig kurs 	 4718.2

Legeutdanning:
Cand.med. 	 7711.1
Tilleggskurs for utenlandsstudenter . 7711.2

Lektorutdanning i humanistiske fag:
Laborantutdanning: Lærerprøve og norsk hovedfag 	 7341.1

Grunnleggende verkstedskole 	 3591.2 Lærerprøve og engelsk hovedfag 	 7341.2
i-årig kurs 	 3591.4 Lærerprøve og tysk hovedfag 	 7341.3

Laftehusbygging, kortere kurs 	 3561.8 Lærerprøve og fransk hovedfag 	 7341.4
Landbrukshøgskole: Lærerprøve og kristendomskunnskap

Forstkandidat 	 7831.1 hovedfag 	 7341.6

Hagearkitekt 	 7822.1 Lærerprøve og musikk hovedfag 	 7341.7

Hagebrukskandidat 	 7821.1 Lærerprøve og historie hovedfag 	 7341.8

Jordskiftekandidat 	 7593.1 Lærerprøve og annet humanistisk

Landskapsarkitekt 	 7822.1 hovedfag 	 7341.9

Meieriingeniør 	 7592.1 Lektorutdanning i naturvitenskapelige
Naturforvaltningskandidat 	 7597.1 fag:
Sivilagronom, allsidig linje 	 7811.1 Lærerprøve og matematikk hovedfag ... 7342.1

Lærerprøve og fysikk hovedfag 	 7342.2
4
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Lektorutdanning i naturvitenskapelige
fag (torts.):
Lærerprøve og kjemi hovedfag 	 7342.3
LærerprOve og botanikk hovedfag 	 7342.4
LærerprOve og zoologi hovedfag 	 7342.5
LærerprOve og annet naturvitenskape-

lig hovedfag	 7342.9
Lektorutdanning i annet fag:

LmrerprOve og geografi hovedfag	 7349.1
LwrerprOve og pedagogikk hovedfag 	 7349.2

Lic.agric.-utdanning i:
Gartneri- og hagebruksfag 	 8821.0
Jordbruksfag 	 8811.0
Jordskiftefag 	 8592.0
Meierifag 	 8592.0
Skogbruksfag 	 8831.0

Lic.jur.-utdanning 	 8481.0
Lic.NH H-utdanning 	 8411.0
Lic.odont.-utdanning 	 8721.0
Lic.philos.-utdanning i:

Apotekfag ........ 	 8752.0
Biologiske fag	 8542.0
Estetiske fag 	 8282.0
Filosofiske fag	 8262.0
Fysiske og kjemiske fag 	 8522.08522.0
Geografiske og geologiske fag 	 8532.0
Historiefag .............. . . ... 	 8212.0
Humanistiske fag ellers	 8292.0
Juridiske fag ..... 	 8482.0
Litteraturfag	 8222.0
Matematiske fag 	 8512.0 ..... 	 8512.0
Pedagogikk ..... 	 8372.0
Psykologiske fag 	 8432.0
Religionsfag 	 8272.0
Samfunnsfag ellers8492.0
SamfunnsOkonomiske fag 	 8422.0
Sosiologiske fag	 8442.0
Språkfag	 8232.0
Språkvitenskapelige fag 	 8252.0
Statsvi tenskapelige fag 	 8452.0

Lic.techn.-utdanning i:
Anleggstekniske fag .. 	 8581.0
Byggetekniske fag	 8581.0
Elektrotekniske fag 	 8561.0
Kjemitekniske fag	 8571.0
Maskintekniske fag ., 	 8551.0
Tekniske fag ellers . 	 8591.0

Lic.theol.-utdanning . ..... 	 8271.0
Ligningsvesenet:

4-årig kurs for skatterevisorer 	 6417.3
5-årig saksbehandleropplæring ....e 	 5418.5

Limnologi:
Hovedfag 	  6533.3
Cand.real. ....................  	 7532.3

Lin- og kjolesyerutdanning:
i-årig kurs 	  3517.3
1-årig kurs 	  3517.4

Logikk, grunnfag 	  5262.3
Litografutdanning, fagprOve 	  4571.6
Litteraturhistorie, magistergrad 	  7225.1
Lokalhistorie, 1-årig studium 	  5219.1
Lokalsamfunnet:

1-årig innfOringsstudium 	  5499.4
1-årig planleggingslinje 	  5499.5

Lydteknikerkurs 	  5566.1
Læremiddelpedagogikk:

1-årig videreutdanning for lærere 	  6325.3
3-årig lærerskole 	  6322.3

Lærerskole:
4-årig linje 	  5321.1
2-årig vanlig linje 	  5321.2
2-årig engelsk linje 	  5321.3
2-årig forsOkslinje ...... . ...... 	 5321.5
3-årig linje med biologi 	 •	 6323.4
3-årig linje med engelsk 	  6321.2
3-årig linje med forming 	  6323.7
3-årig linje med fysikk m/matematikk 	  6323.2
3-årig linje med fysikk m/kjemi 	  6323.3

3-årig linje med heimkunnskap 	  6323.6
3-årig linje med kristendomskunnskap 	  6321.5
3-årig linje med kroppsøving 	  6323.5
3-årig linje med lwremiddelpedagogikk 6322.3
3-årig linje med matematikk 	  6323.1
3-årig linje med musikk 	  6321.6
3-årig linje med norsk . 6321.16321.1
3-årig linje med pedagogisk veiled-

ning	 6322.4
3-årig linje med samfunnsfag

m/historie ......... .......  	 6322.8
3-årig linje med småskolepedagogikk 	  6322.2
3-årig linje med spesialpedagogikk 	  6322.1
1-årig videreutdanning i biologi	 6326.4
1-årig videreutdanning i drama 	  6324.7
1-årig videreutdanning i engelsk 	  6324.2
1-årig videreutdanning i fysikk

m/matematikk . .........  	 6326.2
1-årig videreutdanning i fysikk

m/kjemi ......  	 6326.3
1-årig videreutdanning i heimkunnskap 6338.1
1-årig videreutdanning i kristendoms-

kunnskap ........... ..........	 6324.5
1-årig videreutdanning i kroppsøving. 6333.1
1-årig videreutdanning i læremiddel-

pedagogikk ............ .....  	 6325.3
1-årig videreutdanning i matematikk 	  6326.1
1-årig videreutdanning i musikk 	  6324.6
1-årig videreutdanning i norsk . 6324.16324.1
1-årig videreutdanning i pedagogisk

veiledning 	  6325.4
1-årig videreutdanning i samfunnsfag

m/historie ............  	 6325.8
1-årig videreutdanning i samisk 	  6324.4
I-årig videreutdanning i småskole-

pedagogikk 	  6325.2
1-årig videreutdanning i spesial-
pedagogikk ...............  	 6325.1

1-årig videreutdanning, Statens kurs
for utdanning av talepedagoger	 6325.5

1-årig videreutdanning i tysk 	  6324.3
1-årig videreutdanning for Øvings-

lærere ....... ......  	 6325.6
årig videreutdanning i engelsk 	  6327.2

1-årig videreutdanning for Øvings-
lærere 	  6328.6

Lærlingskole, 1.-3. klasse 	  3599.8
Lærlingskole, 4. klasse 	  4411.5
Lærlingutdanning i jordbruk, hagebruk

eller gartneri; se praksiskurs ved
gartner- eller landbruksskoler

Mag.art.-utdanning i:
Allmenn språkvitenskap 	  7255.1
Arkeologi, klassisk 	  7215.2
Arkeologi, nordisk 	  7215.1
Etnografi 	  7495.1
Etnologi 	  7295.1
Filosofi 	  7265.1
Finsk-ugrisk språkvitenskap 	  7256.2
Folkeminnevitenskap 	  7295.2
Fonetikk 	  7256.7
Germansk filologi 	  7255.4

	Gresk     7245.3
Historie 	  7215.4
Idghistorie 	  7265.2
Indisk filologi 	  7255.8
Keltisk språkvitenskap 	  7256.3
Kirkehistorie 	  7275.2
Kristendomskunnskap 	  7275.3
Kulturgeografi 	  7495.2
Kunsthistorie 	  7215.3
Latin 	  7245.2
Litteraturhistorie 	  7225.1
Massekommunikasjon 	  7475.1
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Mag.art.-utdanning i (forts.)
Musikk 	 7285.1
Nordisk språkvitenskap 	 7255.6
NorrOn filologi 	 7255.5
Offentlig administrasjon og organisa-

sjonskunnskap 	 7455.3
Pedagogikk 	 7375.1
Psykologi 	 7435.1
Religionshistorie 	 7275.1
Rettshistorie 	 7485.1
Romansk filologi 	 7255.7
Runologi 	 7256.6
Samfunnsøkonomi 	 7425.1
Sammenlignende indoeuropeisk språk-
vitenskap 	 7255.2

Sammenlignende politikk 	 7455.2
Semittisk språkvitenskap 	 7256.4
Slavisk filologi 	 7256.1
Sosiologi 	 7445.1
Statsvitenskap 	 7455.1
Teatervitenskap   7285.3

Mag.scient.-utdanning i:
Astronomi 	 7525.2
Botanikk 	 7545.1
Databehandling 	 7515.7
Fysikk 	 7525.1
Geofysikk 	 7525.3
Geografi    7535.1
Geologi 	 7535.5
Kjemi 	 7526.1
Limnologi 	 7535.3
Matematikk 	 . 7515.1
Mekanikk 	 7515.3
Statistikk 	 7515.6
Zoologi 	 7545.3

Malerutdanning:
i-årig verkstedskole 	 3565.1
Grunnleggende verkstedskole 	 3565.2
Videregående verkstedskole 	 4565.3
Fullstendig verkstedskole 	 4565.4
Fagprøve 	 4565.5
Fagprøve for bil- og vognlakkerere 	 4565.7
i-årig kurs 	 3565.6
Kortere kurs 	 3565.7

Maler- og grafikerutdanning:
1-årig rosemalerkurs 	 3561.4
Kortere kurs i grafikk 	 3561.7
Kortere tegnekurs 	 3561.3

Marinbiologi:
Hovedfag 	 6543.4
Cand.real. 	 7542.4

MarkedsfOringsutdanning:
Grunnkurs 	 4443.1
Fagkurs 	 4443.2
Studiekurs 	 5415.1
Videregående yrkesskole, markeds-

fOringslinje 	 4443.3
Maskinarbeiderutdanning:

Videregående verkstedskole 	 4534.4
Fullstendig verkstedskole 	 4534.7
Fagprøve 	 4535.6

Maskinarbeider- og mekanikerutdanning:
i-årig verkstedskole 	 3539.1
Grunnleggende verkstedskole 	 3539.2
Kombinert grunnkurs 	 4538.5
i-årig kurs 	 3539.3
i-årig videregående kurs 	 3539.4
Kortere kurs i bruk av verktøy -

maskiner 	 3539.7
MaskinfOrerskolen for landbruk 	 3533.1
MaskinfOrerutdanning ved skogskole 	 3839.3
Maskinistaspirantutdanning; se skips-

maskinis taspirantutdanning
Maskinistutdanning:

2. klasse 	  4622.1
2. klasse ved fiskerfagskole 	  4622.4
1. klasse 	  4622.2

Grunnleggende skipsmaskinistaspirant--
kurs for artianere 	  4623.2

Videregående skipsmaskinistaspirant
kurs 	

-
4623.3

Videregående skipsmaskinistaspirant-
kurs for artianere 	  4623.5

Maskinlinje ved Blindeskolen 	  3539.6
Maskinmannskapsutdanning:

Kurs for sjøaspiranter 	  3632.1
Kortere voksenopplæringskurs 	  3632.2

Maskinsetterutdanning, kortere kurs . 	 4571.4
Maskinsjefutdanning:

Maskinsjefeksamen 	  5621.1
Maskinsjefeksamen for artianere 	  5621.3
Maskinsjefeksamen for ingeniører . 	 5621.4
Høyere maskinsjefkurs 	  5621.2
Videregående maskinsjefkurs ... .. 	 5621.5

Massekommunikasjon, magistergrad 	  7475.1
Matematikk:

Forkurs for realfagstudenter 	  5511.1
Forberedende prøve for sosialOkonomer 5511.2
Emnestudium 	  5512.1
Hovedfag 	  6513.1
Cand.real. 	  7512.1
1-årig videreutdanning for lærere . 	 6326.1
3-årig lærerskole 	  6323.1
Lektorutdanning (lærerprøve og
matematikk hovedfag) 	  7342.1

Media- og kommunikasjon, 2-årig studium 5479.1
Medisin:

Grunnfag 	  5792.3
	Cand.med.     7711.1

Tillegg6kurs for utenlandsmedisinere 	 7711.2
Medisinsk laboratorieteknikerutdanning 	  5596.1
MeieriingeniOrutdanning 	  7592.1
Meieriskole:

Grunnkurs i meieribruk 	  3583.4
Forkurs for NLH 	  7592.1

Mekanikerutdanning; se industri-
mekanikerutdanning eller maskin- og
mekanikerutdanning

Mekanikk:
Emnestudium 	  5512.2
Hovedfag 	  6513.3
Cand.real. 	  7512.3

Mensendieck-skole 	  5761.2
MetallstOperutdanning, grunnleggende
verkstedskole 	  3541.2

Mikrobiologi:
Hovedfag 	  6543.7
Cand.real. 	  7542.7

Misjonær- og predikantutdanning:
2-årig forkynner- og lederkurs'

(bibelseminar) 	  5276.3
Frelsesarmgens krigsskole 	  4226.2
Misjonsskole 	  6276.2
Misjonsskole for kvinner 	  5276.4
Teologisk seminar for utdanning av

pastorer og misjonærer 	  5276.1
Modellering, kortere kurs 	  3279.6
Modellsnekkerutdanning, fagprøve 	  4563.7
Modellørassistentutdanning, videre-

gående verkstedskole 	  4513.5
Modistutdanning, fagprøve 	  4517.5
'Monteringsarbeiderutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	  3549.3
Videregående verkstedskole 	  4549.4

Motormannsaspirantutdanning, kortere
kurs 	  4632.3

Motormekanikerutdanning:
Videregående verkstedskole 	  4538.3
Fullstendig verkstedskole 	  4538.4

Murerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3567.2
Videregående verkstedskole 	  4567.3
Fullstendig verkstedskole 	  4567.4
	  4567.5Fagprøve 	
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Murerutdanning (forts.):
--årig kurs i forskaling	 3567.5

Kortere kurs i armering..	 3567.6
Kortere kurs i forskaling •....000•.• 3567.7

Musikalsk barnehagelwrerutdanning:
2-årig kurs	 4312.4

årig musikkfagskole. barnehagelinje 4312.2
Yrkesrettet påbygningsår i musikk,

barnehagelinje ........ • 	 00000e 	 4312.3
Musikk:

Grunnfag	 5282.1
Mellomfag	 5284. 1
Hovedfag ....	 00000 	 6283.1
Cand.philol. 	 7282.1

Magistergrad ... 0000400.0000000000e 0 0 	 7285.1

1-årig kurs ......................... 	 3259.5

1-4rig videreutdanning for lærere ... 6324.6
3-årig lærerskole ...................	 6321.6
Kombinert grunnkurs )0000000010000060 4259.4
Lektorutdanning (lærerprøve og musikk

hovedfag) ......................... 	 7341.7
Musikkfagskole:

'-årig musikkfagskole, barnehagelinje 4312.2
3-årig musikkfagskole, korlinje 4253,3
3-årig musikkfagskole, orkesterlinje. 4253.6
3-årig musikkfagskole, annen linje .. 4259.2
Kombinert grunnkurs ................. 	 4259.4
Studentfagkurs	 5286.2
Studieforberedende påbygningsår ..... 4259.5
Yrkesrettet påbygningsår, barnehage-

	linje 46000000000000000000000000000 	 4312.3
Yrkesrettet påbygningsår, korlinje	 4253.4
Yrkesrettet påbygningsår, orkester-

	

linje .............................	 4253.7
Yrkesrettet påbygningsår, annen linje 4259.3

Musikkhøgskole:
Diplomeksamen i klaver	 7286.2
Diplomeksamen i sang.. ................7286.17286.1
Diplomeksamen i et orkesterinstrument 7286.3
Annen diplomeksamen	 7286.4
Faglærerutdanning	 5331.1
Kanellmestereksamen ......... 	 7286.5
Komposisjonseksamen .........	 7286.8
Lærerutdanning for musikere .	 6331.1
Organisteksamen, normal grad ...	 6286.1
Organisteksamen, høyere grad	 6286.2
Orkesterdireksjonseksamen	 6286.4
OrkestermusikereRsamen	 6286.3
Pedagogisk eksamen i klaver .	 6331.3
Pedagogisk eksamen i andre instru-

menter (ikke orkesterinstrumenter). 6331.5
Pedagogisk eksamen i musikkteori og

hOrelære .........................	 7286.7
Pedagogisk eksamen i sang .. • 6331.2
Skolemusikklærereksamen ............. 5331.2
Videreutdanning for lærere 6324.6

Musikkonservatorium; se musikkfagskole
eller musikkhOgskole

Musikkskole; se musikkfagskole eller
musikkhOgskole

MObelsnekkerutdanning; se snekker-
utdanning

MObeltapetsererutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	 3516.2
Kurs ved Blindeskolen...... .......... 4516.64516.6
FagprOve 	 4516.5
i -årig kurs •••••••••••••••••••••	 3516.5

Måle- og reguleringsteknikerutdanning,
videregående verkstedskole .......... 4595.3

Navigatørutdanning; se styrmannsutdan--

ning og skipsførerutdanning •
Nederlandsk:

Mellomfag OOO . ... . ........ ......... ..	 5234.6
Hovedfag ................. 000•0*O0 000

	 6233.6
Cand.philol.	 ....... 	 ... . .
	 7232.6

Nordisk arkeologi:

Mellomfag .

Grunnfag ............ ....
ellomfag	 ... . ..

Magistergrad	 ...... .

Nordisk HusholdshOgskole, ernæringslinje
Nordisk språkvitenskap, magistergrad ..
Norges handelshøgskoles kursvirksomhet,

personal-administrativt studium ... 6.

Norges hermetikkfagskole	 0000000000

Norges HOgre Sykepleieskole:
Administrasjonslinje 0000•0000000000 0
Avdelingsleder1inje .
Lærerlinje ........... a... ..........

Norges idrettshOgskole:

Mello mfag .......
Grunnfag .......	 0000 0000000000

2-års studiet . ...........
Hovedfag ......
Idrettskandidat .....................

Norges kommunal- og sosialskole:
Barnevernlinje 	  5467.1
Kommunallinje, 2-årig grunnstudium . 	  5418.1
Kommunallinje, 2-årig studium . ...•• 	  6418.3
Sosiallinje	 .............. 5466.1

	

........ .. . .• . • .	 5466.1
Norges trelastskole:

1-årig kurs ... ..... .... ...... . . ...• . 	 3564.6
2-årig kurs .................. .. .... .	 4564.6

NorrOn filologi, magistergrad . . . .. . . . . 7255.5
Norsk (nordisk):

Grunnfag .............. .. ... .0...0000

Me l l OMf a g . . •■•••••••••••••••••••••••
Hovedfag ....... ... .• • ..•••••••••••• 0
Cand.philol. ......••••••••••••••••••
1-årig videreutdanning for lærere .  
3-årig lærerskole .............. .... .
Lektorutdanning (lærerpr  med norsk

	

hovedfag) ......... 00.0000000000 00 0 	 7341.1
Norsk hotellfagskole	 0000000000000 00 0 	 4925.1
Norsk ingeniOrakademi:

Videreutdanning for ingeniOrer .

•	

5599.1
EDB-kurs ............ ....... 	 5514.6

Norsk journalis skole:
1-årig studium ..... ........ ......	

•	

5476.1
2-årig studium ....... ..... ....... 	

•	

5476.2
Norsk rikskringkasting:

Fjernsynfotografkurs ......... .......	 5956.1
Fjernsynsteknikerkurs ....... .:...... 5566.3
Grunnkurs for produksjonsassistenter. 5418.7
Lydteknikerkurs 	  5566.1
Programkurs i fjernsynet 	  5477.1
Teknikerkurs 	  5566.3
Videregående kurs for produksjons-

personale 	  5418.8
Nyere norsk kirkehistorie, grunnfag	 • 5272.5
Nypersisk, grunnfag 	  5242.2
Næringsmiddelteknisk utdanning:

Linje for kjOtt og fisk 	  4589.1
Linje for mjOlk 	  4583.2
Linje for vegetabilier 	  4589.2

0

5212.2
5214.2
7215.1
6338.5
7255.6

5411,8
3585.1

5716.2
5716.1
5336.1

0 •

it • • • •	 ••• • •••••

5333.2
5333.3
5333.3
6333.5
7333.6

5232.15232.1
5234.1
6233.1
7232.1
6324.1
6321.1

Offentlig administrasjon, 2-årig
studium 	

Offentlig administrasjons- og organisa-
sjonskunnskap:
Grunnfag 	
Mellomfag . 	
Hovedfag 	
Cand.polit.	 ..... . ......

Magistergrad	 ...... ........

N

Naturforvaltningskandidatutdanning
	

7597.1
Naturvernutdanning:

1-årig studium	 OOOOOO .......	 5597.2
2-årig studium ......... OOOOOOOOO 	 5597.1

5418.3

5452.3
5454.3
6453.3
7454.3
7455.3
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4438.5

5482.1
5484.1
3926.2

4926.1
4926.6
6572.1

4282.1

3529.3
4524.6

5469.1
5279.1

5372.1
5374.1
6373.1
7372.1
7374.1
7373.1
7375.1

7349.2
7371.1
6377.0
5379.2

6325.4
6322.4

3815.5
5411.8

4599.5

3596.1
3596.2

4546.5
5212.6

3972.1
4972.2
4972.3

4972.6
3438.5
4972.5

5235.2
6234.2
7233.2
4519.7

5234.8
6233.8
7232.8
3940.6

4671.4

5671.2
5671.1
3671.2
3671.2
4671.3
3672.1
3671.1

Offentlig forvaltning, videregående
yrkesskole 	

Offentlig rett:
Grunnfag 	
Mellomfag . 	

Oldfrueassistentutdanning 	
Oldfrueutdanning:

7 mnd. kurs (hovedkurs) 	
Perfeksjoneringskurs 	

Oljeteknologi, 3-krig ingeniørstudium
Opera- og konsertsangerutdanning,

Statens operaklasse 	
Optikerutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	
FagprOve 	

Organisasjon og velferd:
2-årig studium, allmenn linje 	
2-årig studium, teologisk linje 	

P

Pedagogikk:
Grunnfag 	
Mellomfag 	
Hovedfag 	
Cand .philol. 	
Cand.polit. 	
Cand.real. 	
Magistergrad 	
Lektorutdanning (lærerprOve og

pedagogikk hovedfag) 	
Pedagogisk embetseksamen 	
Pedagogisk seminar 	
Pedagogisk seminar for yrkeslærere
Pedagogisk veiledning:

1-årig videreutdanning for lærere • •
3-årig lærerskole 	

PelsdyrrOkt, i-årig kurs ved landbruks-
skole 	

Personalt-administrativt studium 	
Pianostemmer- og pianoreparatOrutdan-
ning, kurs ved Blindeskolen 	

Plastvarearbeid:
i-årig kurs 	
1-årig kurs 	

Plate-, sveise- og stålkonstruksjons-
arbeiderutdanning, fagprOve 	

Politisk historie, grunnfag 	
Politiskolen:

Grunnkurs 	
Avansementskurs I 	
Avansementskurs II 	
Kortere kurs for dressur av politi-
hunder 	

Kortere kurs for kontorfunksjonærer
Kortere trafikkteknisk kurs 	

Polsk:
Mellomfag 	
Hovedfag 	
Cand .philol. 	

PortefOljemakerutdanning, fagprøve
Portugisisk:
Mellomfag 	
Hovedfag 	
Cand .philol. 	

PortOrutdanning, kortere kurs 	
Postskolen:
HOyere kurs 	
Kurs i administrasjon og saks-

behandling 	
Kurs i regnskap og arbeidsledelse
Kurs i skranke- og indretjeneste .
Postassistentkurs 	
PostekspeditOrkurs 	
Postpakkemesterkurs 	
Videregående kurs for poståpnere

Praktisk skogskole 	
Praktisk-teologisk seminar 	
Predikantutdanning; se bibelskole

eller misjonær- og predikantutdanning
Produksjonsmekanikerutdanning, grunn-

leggende verkstedskole 	
Programkurs i Fjernsynet 	
Programmererutdanning:

i-årig kurs 	
1-årig kurs 	
Kortere kurs 	 ...............
Yrkesskole i handels- og kontorfag,

3. skoleår, EDB-linje 	
Protes eteknikerutdanning 	
Prydsøm:

i-årskurs 	
1-årig videregående kurs 	
1-årig videregående faglærerutdanning

Psykiatrisk sykepleieutdanning:
Hjelpepleieskole 	
Spesialskole 	

Psykologi:
Grunnfag 	
Magistergrad 	

Psykologisk embetseksamen 	
POlsemaker,, og slakterutdanning, grunn-

leggende verkstedskole 	
POlsemakerutdanning, fagprøve 	

Radarservicekurs 	
Radio- og fjernsynsreparatOr(-montør)

utdanning:
Videregående verkstedskole 	
Fullstendig verkstedskole 	
Fagprøve 	

Radio- og fjernsynsteknisk utdanning:
i-årig radioteknisk kurs 	
i-årig fjernsynsteknisk kurs 	
1-årig radio- og fjernsynsteknisk
kurs 	

Radiotelegrafistutdanning:
1-årig kurs 	
3-semesters kurs 	
2-årig kurs 	

Radiograf skole 	
Rasjonaliseringsdirektoratet:

Grunnopp læringskurs 	
Systemkurs 	

Realskole:
Ett-språklig linje 	
To-språklig linje 	

Redskaps- og maskinstellutdanning:
1-årig kurs 	

RegnskapsfOrerkurs ved landbruksskole
Regnskap- og Økonomiutdanning, videre-

gående yrkesskole 	
Reindriftsutdanning 	
Reiselivutdanning 	
Reklametegner- og dekoratOrutdanning:

Grunnleggende verkstedskole 	
Videregående verkstedskole 	
Kombinert grunnkurs 	
2-årig deltidskurs i reklametegning •

Religionshistorie:
Grunnfag 	
Mellomfag 	
Magistergrad 	

Religionsvitenskap, grunnfag 	
Renseriutdanning, fagprøve for kjemiske

rensere og garderobefargere 	
ReparatOraspirantutdanning 	
Reproduksjonsarbeiderutdanning, fag-
prOve 	

ReprodusOrutdanning, fagprøve 	

4832.1
7277.0

3534.2
5477.1

4436.1
4436.2
4436.3

4436.4
4529.4

3517.6
4517.2
6335.2

3711.2
5713.1

5432.1
7435.1
7431.1

3582.2
4582.6

4559.7

4557.3
4557.4
4557.5

3557.5
3557.6

3557.7

4681.1
4681.2
4681.3
4717.1

6418.1
6418.2

3162.0
3161.0

3533.2
4432.1

4432.2
3819.3
5690.1

3240.2
4240.3
4240.4
3240.7

5272.1
5274.1
7275.1
5272.2

4945.5
4546.7

4571.6
4571.6
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Resepsjonsarbeiderutdanning, 1-årig
kurs	 •......	 ........ .........	 3929.4

Reseptarutdanning	 5752.1

	

Rettsfilosofi, støttefag....... ...... . 	 5482.3
Rettshistorie, magistergrad	 7485.1
Revisorutdanning:

Kurs til revisoreksamen ............. 	 5412.2
Kurs til høyere revisoreksamen ...... 6417.1
Kurs for skatterevisorer ..•...•.•.•. 6417.3

Romansk filologi, magistergrad ........ 7255.7
Romersk kultur, grunnfag 5292.3
Rosemalerutdanning, 1-årig kurs ....... 3261.4

	

Rumensk, mellomfag .................... 	 5235.8
	Runologi, magistergrad ................ 	 7256.6

Russisk:
Grunnfag ............................ 	 5233.1
Mellomfag 	 ..... .................... 	 5235.1
Hovedfag 	 6234.1
Cand.philol. 	 7233.1

RO
dyrrkt
kterutdanning, 1-årig kurs i pels-

O . .....	 . . ... ................3815.5

	

ROntgenografskole .....................	 4717.1
Rørleggerutdanning:

Grunnleggende verkstedskole ......... 3544.2
Videregående verkstedskole .......... 4544.3
Fagprøve ..... .................... 4544.5
Fagprøve for industrirørleggere ..... 4544.4
1-årig kurs 3544.5

Rådgivingsstudiet, Norges lærerhøgskole 6378.1

Saksbehandlerutdanning, 1-årig kurs ... 4438.3
Salmakerutdanning, fagprøve .	agprøve ,..........	 4519.5

Samfunnsfag, 2-årig studium 	 5499.1
Samfunnsfag med historie:
1-årig videreutdanning for lærere ... 6325.8
3-årig lærerskole ..... .......... 6322.86322.8

Samfunnskunnskap:
Grunnfag ..... . . ..................... 	 5492.4
Mellomfag 	 ..... ................. 	 5494.4

Samfunnsøkonomi:
Støttefag 	 ..... ................. 	 5422.1
Magistergrad ............. ...... 	 7425.1

Samisk:
Grunnfag...... .................... 	 5233.7
Mellomfag 	 ..... .................... 	 5235.7
1-årig videreutdanning for lærere ... 6324.4

Sammenlignende politikk:
Grunnfag 	 ..... .................... 	 5452.2

Mellomfag ...........................
	 5454.2

Hovedfag 	 ............. 	 ..... 	 6453.2
Cand.polit. ......................... 	 7454.2
Magistergrad ........ 	 . ........ ..... 	 7455.2

Sammenlignende indoeuropeisk språk-
vitenskap, magistergrad ....... 	 7255.2

Samvirkekurs ved landbruksskole 	  4491.1
Samvirkeskolen; se butikkleder-
utdanning

SAS Flyteknisk skole, kortere kurs for
servicemekanikere 	  4532.7

Schous tekniske institutt:
Bygningsavdeling 	  7582.1
Elektroteknisk avdeling 	  7561.1

Sekretærkurs for studenter:
1-årig ... . . . .. 	 ........  	 5413.2
1-årig 	  5413.1

	

Semittisk språkvitenskap, magistergrad 	 7256.4
Serbo-kroatisk:
Mellomfag 	  5235.4
Hovedfag 	  6234.4
Cand.philol. 	  7233.4

ServitOrutdanning:
i-årig verkstedskole 	  3923.3
Grunnleggende verkstedskole 	  3923.2
Perfeksjoneringskurs 	  4923.7
Kortere serveringskurs 	  3923.5

Setterutdanning; se boktrykkerutdanning
Sivilagronomutdanning:
Allsidig linje ..... ................. 	 7811.1
Husdyrbruk .......................... 	 7811.2
Jordfag .....

..................... 	
7811.6

Landbruksteknikk .................... 	 7811.5
Landbruksøkonomi ........ .. ... 	 7811.4
Plantedyrking 	  7811.3

SivilingeniOrutdanning:
Allmenn avdeling	 7591.6
Bergavdeling, gruvelinje 	 7582.3
Bergavdeling, metallurgisk linje 	 7591.5
Bergavdeling, linje for teknisk

geologi	 ........  	 7582.5
Bygningsavdeling 	  7582.1
Elektroteknisk avdeling 	  7561.1
Kjemiavdeling 	 7571.1
Maskinavdeling, linje for adm. mas-
kin- og driftsteknikk 	  7551.1

Maskinavdeling, linje for flyteknikk 	 7551.5
Maskinavdeling, linje for skips- og

sk ipsmaskinbygging 	  7551.3
SivilOkonomutdanning; se handelshOg-

skole
SjOaspirantutdanning:
Byssemannskap 	  3929.1
Dekksmannskap 	 3631.1
Maskinmannskap 	 3632.1 .... . .......  	 3632.1

SjåfOrlærerskole	 ...... 	  4395.1
SjåfOrutdanning, kortere kurs for

førerkort av kl. 2 	  3651.1
Skatterevisorutdanning 	 .......... 	 6417.3
Skiferarbeiderutdanning 	 ...... 	 3569.1
Skipsbyggingsutdanning, videregående
verkstedskole 	  4545.3

Skipselektrikerutdanning:
Kurs ved maskinistskole 	  4553.1
Tilleggskurs til lærlingskole eller
verkstedskole 	 4553.1

Tilleggskurs for elektromontører 	  4553.2
Skipsfartsutdanning, 2-årig studium 	  5630.1
Skipsførerutdanning:

SkipsfOrerkurs	 .... 	  5611.1
Høyere skipsfOrerkurs, navigasjons-

linje .............. .....  	 5611.2
HOyere skipsfOrerkurs, handels- og

sjOrettslinje 	 ..... 	 5611.3
FergefOrerkurs 	 4611.4
Tilleggskurs for kystskippere ....... 4611.3
Utvidet kurs for skipsførereksamen .. 5611.4

Skipsmaskinistaspirantutdanning, videre-
gående kurs 4623.3

SkipsreparatOrutdanning, kortere kurs . 3545.6
Skogagronomutdanning, 1-årig kurs ..... 4812.3
Skogskole:
Driftsteknisk kurs 	 3839.3
Grunnkurs ............ ............... 	 3839.2
Kombinert grunnkurs ..... ..... ....... 	 4839.4
MaskinfOrerkurs ........ ............. 	 3839.3
Praktisk skogskole 	  4832.1
Skogteknikerkurs ......... 	  4833.3

4834.2
5331.2
4518.5
3518.4

Grunnleggende verkstedskole 	 ...... 3515.2
Videregående verkstedskole 	  4515.3
Fullstendig verkstedskole 	  4515.4
Fagprøve ...............  	 4515.5

Skuespillerutdanning:
Statens teaterskole 	  4281.1
Statens operaklasse 	  4282.1

Slakterutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3582.2
Fagprøve 	  4582.5

Slavisk filologi, fagprøve 	  7256.1
Smedutdanning, fagprøve 	  4546.6

Utmarksteknikerkurs 	
Skolemusikklmrereksamen 	
Skomakerutdanning, fagprøve
SkoreparatOrkurs  
Skredderutdanning:
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Småskolepedagogikk:
1-årig videreutdanning for lærere . . 6325.2
3-årig lærerskole 	  6322.2

Snekkerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3563.2
Grunnleggende verkstedskole for
mObelsnekkere 	  3562.2

Videregående verkstedskole 	  4563.3
Videregående verkstedskole for
mObelsnekkere 	  4562.3

Fullstendig verkstedskole 	  4563.4
Fullstendig verkstedskole for
mObelsnekkere 	  4562.4

FagprOve for industrisnekkere 	  4563.5
FagprOve for modellsnekkere 	  4563.7
FagprOve for snekkere 	  4563.8
i-årig kurs for innredningssnekkere
til plastbåtindustrien 	  4564.4

i-årig kurs for maskinsnekkere 	  3563.7
Sosialantropologi; se etnografi
Sosialfagutdanning, kombinert grunnkurs 4469.5
Sosialmedisin, støttefag 	  5792.2
Sosialskole:
Barnevernlinje 	  5467.1
Kommunallinje, 2-årig grunnstudium 	 5418.1
Kommunallinje, 3-årig studium 	  6418.3
Sosiallinje 	  5466.1

SosialOkonomi:
StOttefag 	  5422.2
Mellomfag 	  5424.1

SosialOkonomisk embetseksamen:
1. avd. 	  6421.1
2. avd. 	  7421.1

Sosiologi:
Grunnfag 	  5442.1
Mellomfag 	  5444.1
Hovedfag 	  6443.1
Cand.polit. 	  7444.1
Magistergrad 	  7445.1

Sosiologisk embetseksamen 	  7441.1
Spansk:
Grunnfag 	  5232.5
Mellomfag 	  5234.5
Hovedfag 	  6233.5
Cand.philol. 	  7232.5

Spesiallmrerskole:
1. avd. 	  6325.1
2. avd., linje for logopedi 	  6343.3
2. avd., linje for undervisning av
barn og ungdom med tilpasnings-
vansker 	

 
6343.5

2. avd., linje for undervisning av
blinde 	

 
630.2

2. avd., linje for undervisning av
dOve og tunghørte 	

 
6343.1

2. avd., linje for undervisning av
hjerneskadde og evneretarderte
	

6343.4
Spesialpedagogikk:

1-årig videreutdanning for lærere 

•

	 6325.1
1-årig kurs for yrkeslærere 	  5379.3
3-årig lærerskole 	  6322.1

Spesialskoleutdanning på barneskole-
trinnet:
Utdanning for barn med tilpasnings-
vansker 	  1135.0

Utdanning for blinde og svaksynte 	  1132.0
Utdanning for dOve og tunghOrte 	  1131.0
Utdanning for evneveike 	  1134.0
Utdanning for talehemmede 	  1133.0

Spesialskoleutdanning på ungdomsskole-
trinnet:
Utdanning for ungdom med tilpasnings-
vansker 	  2135.0

Utdanning for blinde og svaksynte 	

•

	 2132.0
Utdanning for dOve og tunghOrte 	  2131.0
Utdanning for evneveike 	  2134.0
Utdanning for talehemmede 	  2133.0

Språkvitenskap med fonetikk, grunnfag . 5252.2
Statens bergskole; se bergskole-
utdanning

Statens bibliotekskole; se biblio-
tekskole

Statens fagskole for fiskeundustri;
se fiskeforedlingsutdanning

Statens kjOlemaskinistskole 	  3594.1
Statens kunstakademi:
Linje for billedhogging 	  6287.5
Linje for kunstmaling 	  6287.1

Statens kurs for utdanning av tale-
pedagoger 	  6325.5

Statens landbruksmaskinistskole; se
landbruksmaskinistskole

Statens oldfruekurs; se oldfrue-
utdanning

Statens operaklasse 	  4282.1
Statens næringsmiddeltekniske skole;

se næringsmiddelteknisk utdanning
Statens skole for kostholdsOkonomer 

•

	 4921.7
Statens teknologiske institutt:
Bilteknisk lederskole 	  4411.8
Kortere kurs i laftehusbygging 	  3561.8
Lederskolen for treindustrien 	  4411.2
Videreutdanning for bilfaglærere 	  5335.6
Videreutdanning for jern- og metall-

faglærere 	  5335.7
Videreutdanning for yrkeslærere i

treindustrifag 	  5335.8
Statistikk:
Emnestudium 	  5512.3
Grunnfag 	  5492.5
Hovedfag 	  6513.5
Cand.real. 	  7512.5

Statsvitenskap:
Grunnfag 	  5452.1
Mellomfag 	  5454.1
Hovedfag 	  6453.1
Cand.polit. 	  7454.1
Magistergrad 	  7455.1

Steinhoggerutdanning, fagprOve 	  4599.6
SterkstrOm; se elektrikerutdanning
StillverksmontOrutdanning, fagprOve ... 4555.6

Studentfagkurs 	  5411.1

Studiekurs i markedsfOring 	  5415.1

Stuertutdanning:
Stuertskole 	  4921.4
Stuertlinje ved fiskerfagskole 	  3921.3

Styrmannsutdanning av:
2. klasse 	  4612.3
1. klasse 	  4612.4
1. klasse for artianere 	  4612.5

StOperutdanning, grunnleggende verk-
stedskole 	  3541.2

SvakstrOm:
Grunnleggende verkstedskole 	  3555.2
Videregående verkstedskole 	  4555.3
Kombinert grunnkurs 	  4558.4
FagprOve for stillverksmontOrer 	  4555.6
FagprOve for svakstrOmsmontOrer 	  4555.5
1-årig kurs 	  4555.4
Kortere kurs for spesialarbeidere 	  3555.8

Sveiseutdanning:
i årig verkstedskole 	  3546.1
Grunnleggende verkstedskole for

sveise- og konstruksjonsarbeidere . 3546.5
i årig plate og sveisekurs 	  3546.7
Kortere sveisekurs 	  3546.8

Sykepleierutdanning:
Administrasjonslinje ved hOyere syke-

pleieskole 	  5716.2
Avdelingslederlinje ved hOyere syke-

pleieskole 	  5716.1
Grunnskole i sykepleie 	  5711.1
Grunnskole i vernepleie 	  5741.1
Helsesøsterskole 	  5714.1
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Sykepleierutdanning (forts.):
Jordmorskole .... . ....... ....... ..... 	 5712.1
Lærerlinje ved hOyere sykepleieskole. 5336.1
Spesialskole i psykiatrisk sykepleie. 5713.1

SOmutdanning:
1-årig verkstedskole ...... 	 0.0 0 	 3514.1
Grunnleggende verkstedskole 	 .. ... 	 3514.2
1-årskurs  i søm ved husflidsskole . 	 3517.3
1-årskurs i husstell og sOm ..... 	 3517.7
1-årskurs i søm ved husflidsskole 	 3517.4
Kombinert grunnkurs i husstell og sOm 4919.4
Kombinert grunnkurs i kjole- og

draktsOm 	 ........ ....... .... 	 4514.6
Kombinert grunnkurs i søm ved hus-

	

flidsskole ........... ........... 	 4517.4
Kortere sOmkurs ..... ............... 	 3517.8

Tannlegeassistentutdanning:
i-årig kurs ........ ................. 	 3721.2
1-årig kurs 	 ..... 	 ....... . . 	 3721.1

Tannlegeutdanning:
Cand.odont. 	 ....... ...............
Tilleggskurs for utenlandsstudenter

Tannpleieutdanning, 2-årig kurs ......
Tannteknikerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole *WOO* 	

Videregående verkstedskole 	
Fullstendig verkstedskole .......
FagprOve  

Teaterskole, linje for skuespillere . .0
Teatervitenskap:

StOtt efag ..... . ..... 	 00. 000.0

Mellomfag .............
Magistergrad 	 00* 006.0

Tegneassistentutdanning:
1-årig kurs ........... 4.0 0084* 	 0 	 3593.3
1-årig kurs 	 ...•.... 	 . 	 3593.2
Kombinert grunnkurs 	 4593.4

Tegneutdanning:
1-årig kurs 	 3261.1
1-årig kurs 	 3261.2 a. 	 ...*0 ..*•4 • 	 3261.2
Kortere kurs .......... 0.0 	 .004* • 	 3261.3
Videregående kurs ........ 00....0000 	 4261.3

Teknisk assistentutdanning; se ele-
mentærteknisk skole

Teknisk fagskole:
Forkurs ..................
Linje for anleggsteknikk 	 .6.4.

Linje for bil- og motorteknikk
Linje for elektronikk ......... 0.040.
Linje for elektrot eknikk 	 .4000

Linje for husbyggingsteknikk 	
Linje for kjemiteknikk ..... 	
Linje for maskinteknikk 	
Linje for sterkstrOmsteknikk 	
Linje for svakstrOmsteknikk 	
Linje for tre- og husbyggingsteknikk
Tilleggskurs i elektroteknikk 	

Teknisk skole:
Anleggsteknikk, 3-årig linje 	
Anleggsteknikk, studentlinje .......
Automatiseringsteknikk, 3-årig linje
Automatiseringsteknikk, studentlinje
Bilteknikk, 3-årig linje  
Driftsteknikk, 3-årig linje ..... . 000

Driftsteknikk, studentlinje  
EDB-teknikk, 3-årig linje ... . ... .
EDB-teknikk, studentlinje 	
EDB-teknikk, tilleggskurs 	
Elektro-sterkstrOm, 3-årig linje
Elektro-sterkstrOm, studentlinje
Elektro-svakstrOm, 3-årig linje 	
Elektro-svakstrOm, studentlinje 	

Elektronikk, 3-årig linje ...........' 5562.1
Elektronikk, studentlinje ....... 5562.2
Energiteknikk, 3-årig linje ......... 5561.1
Energiteknikk, studentlinje   5561.2
Fiskeri- og næringsmiddelteknologi,

tilleggskurs ........... 000.000.40. 	 5579.4
Forkurs for teknisk skole 	  2191.1
Fysiokjemikerskole ....... 5592.15592.1
Husbyggingsteknikk, 3-årig linje 	 5581.1
Husbyggingsteknikk, studentlinje 	 5581.2
Kjemiteknikk, 3-årig linje .. .... 0* 0. 5571.1
Kjemiteknikk, studentlinje ....... 	 5571.2
Maskinteknikk, 3-årig linje . 	 ...•• 5551.1
Maskinteknikk, studentlinje 	 . 5551.2
Maskintek nikk for ingeniOrer 	  5551.5
Metallurgi, 3-årig linje 	 000 	 5591.1
Motorteknikk, 3-årig linje .. 	 5552.1
Motorteknikk, studentlinje 	 ... 	 5552.2
Produksjonsteknikk, 3-årig linje . 	 5554.5
Produksjonsteknikk, studentlinje . 	 5554.6
Produksjonsteknikk, tilleggskurs . 	 5554.4
Reguleringsteknikk, tilleggskurs   5564.7
Reguleringsteknikk, videregående kurs 5564.8
Servoteknikk, elektro, 3-årig linje . 5564.5
Servoteknikk, elektro, studentlinje . 5564.6
Servoteknikk, elektro, tilleggskurs . 5564.7
Servoteknikk, maskin, 3-årig linje   5559.1
Servoteknikk, maskin, studentlinje 	 5559.2
Servoteknikk, maskin, tilleggskurs 	 5559.4
Skipsteknikk, 3-årig linje 	  5555.1
Skipsteknikk, studentlinje ..... 	 5555.2
Tekstilkjemiteknikk, 3-årig linje 	  5572.1
Tekstilkjemiteknikk, studentlinje 	  5572.2
Teleteknikk 	

...... 

4556.3
VVS-teknikk, 3-årig linje . 	 0000.0 5553.1
VVS-teknikk, studentlinje ........... 5553.2

Teknisk-Økonomisk studium, 2-årig .. 6552.1
Telefonikurs ved Blindeskolen ... .... 3682.43682.4
Televerket (Teleskolen):

Automatteknikerkurs .... . OW00.00000 4556.2
HOyere kurs ............ ....80.4800.0 	 4556.3
MontOraspirantkurs (praktisk/teore-

tisk kurs) .......... ..... 	 ...if 	 3556.3
MontOrkurs (gammelt opplegg) 3556.1
MontOrkurs (teoretisk kurs) ......... 3556.4
Perfeksjoneringskurs for montOrer ... 3556.2
Radiorekrutteringskurs .............. 4681.4
Telefonkurs ...... ................ 3682.2
Telegrafkurs ........................ 	 3682.1
Teleteknikk fc,r ingeniOrer .......... 	 5569.4
Videregående-.1.7,matteknikerkurs . Of 	 4556.4

Teologi, grunnfag 	 5272.4
Teologisk embetseksamen . ....... :...... 	 7271.1
Teologisk seminar for utdanning av
pastorer og misjonærer 	  5276.1

Tollskolen:
Tollassistentkurs 	  3974.1
Videreutdanning av tolloverbetjenter
m.fl. 	  3974.5

Videreutdanning av tollassistenter 	 5974.4
TranslatOrutdanning:
Lavere grad 	  6247.1
Høyere grad 	  6247.2

Transportfag, 2-årig studium 	  5690.2
Trearbeiderutdanning:

i-årig verkstedskole 	  3564.1
Grunnleggende verkstedskole 	  3564.2
i-årig kurs ved husflidsskole o.l. 	  3564.3
1-årig kurs ved husflidsskole o.l. 	  3564.4
Videregående årskurs ved husflids-

skole o.1 	  4564.3

	

Tredreierutdanning, fagprOve   4563.6
Treforedlingsutdanning, videregående
verkstedskole 	  4599.3

Trelastskole; se Norges trelastskole
Treskjærerutdanning, fagprOve 	  4562.5

• • 	 0

• 0 I • •

7721._
7721.2
5722.1

3522.2
4522.3
4522.4
4522.5
4281.1

5282.3
5284.3
7285.3

• 6 • 0

. • • 	 0

2191.2
4569.3
4531.7
4558.7
4554.3
4568.7
4591.5
4538.7
4554.3
4558.7
4568.7
4554.5

5582.1
5582.2
5564.1
5564.2
5556.1
5554.1
5554.2
5514.1
5514.2
5514.4
5561.1
5561.2
5562.1
5562.2
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Trykkerutdanning; se boktrykker-
utdanning

Tsjekkisk:
Mellomfag 	  5235.3
Hovedfag 	  6234.3
Cand.philol. 	  7233.3

Tynnplatearbeiderutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3543.3
i-årig kurs 	  3543.6

Tysk:
Grunnfag 	  5232.3
Mellomfag 	  5234.3
Hovedfag 	  6233.3
Cand.philol 	  7232.3
1-årig videreutdanning for lærere 	  6324.3
Lektorutdanning (lærerprOve og tysk
hovedfag) 	  7341.3

TOmrerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3561.2
Videregående verkstedskole 	  4561.3
Fullstendig verkstedskole 	  4561.4
FagprOve 	  4561.5
Perfeksjoneringskurs 	  4561.6
1-årig kurs 	  3561.6
8 mnd. kurs 	  3561.5

Undervisningen, NRK; se Norsk riks-
kringkasting

Urmakerutdanning:
Grunnleggende verkstedskole 	  3521.2
Fullstendig verkstedskole 	  4521.4
FagprOve 	  4521.5

	

Perfeksjoneringskurs     4521.8
Utenriksdepartementets aspirantkurs 	 7418.1
Utmarksutdanning:

i-årig kurs ved landbruksskole 	  4834.1
1-årig utmarksteknikerkurs 	  4834.2

V

Verkstedmekanikerutdanning:
FagprOve for maskinarbeidere 	 4535.6
FagprOve for mekanikere 	 4535.7
FagprOve for verkty- og stansemakere 4535.5

Verktøy- og stansemakerutdanning:
Videregående verkstedskole 	 4534.3
Fullstendig verkstedskole 	 4534.6
FagprOve for verktOymakere 	 4535.5

Vernepleierutdanning:
Grunnskole i vernepleie 	 5741.1
Hjelpepleierskole 	 3741.1

Veterinærutdanning    7771.1
Vevutdanning:

/-årskurs i vev 	 3511.1
/-årskurs.i billedvev 	 4511.1
1-årskurs i vev 	 3511.2
1-årskurs i billedvev 	 4511.2
1-årskurs i videregående vev 	 4511.3
Kombinert grunnkurs 	 4511.4

Vikler- og transformatormontOr, fag-
prOve 	 4554.7

Y

Yrkesforberedende utdanning; se ar-
beidsforberedende opplæring

Yrkeslærerutdanning; se faglærer-
utdanning

Zoologi:
Emnestudium 	  5542.3
Hovedfag 	  6543.3
Cand.real. 	  7542.3
Lektorutdanning (lærerprøve og

zoologi hovedfag) 	  7342.5 

Økonomisk College, 2. avd. 	
Økonomisk gymnas 	
Økonomisk-administrativt studium,

2-årig 	 

5411.2
4144.1

5411.5

Vaktmesterutdanning:
Kortere portOrkurs     3940.6
Kortere kurs 	  3940.5

Verksted- og maskinkurs ved land-
bruksskole:
i-årig 	  3533.1
1-årig 	  3533.2   
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Liste over hjelpekoder for delvis spesifiserte enkeltutdanninger

3	 UTDANNING PA GYMNASNIVÅ I

3401.1	 Yrkesskole for handels- og kontorfag

3630.1	 Kurs for sjøaspiranter

3630.3	 Kurs for sjøaspiranter, dekks- eller maskinlinje

4	 UTDANNING PA GYMNASNIVÅ II

4140.1	 Gymnasutdanning, vanlig gymnas

440.9	 Gymnasutdanning, reformgymnas

4250.2	 Tre-årig musikkfagskole

4401.4 Kombinert grunnkurs i handels- og kontorfag

. 4500.5	 Elementærteknisk skole

4500.6	 Teknisk fagskole

5	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ I

5500.1	 Teknisk skole, 3-årig linje

5500.2	 Teknisk skole, studentlinje

5550.1	 Teknisk skole, maskintekniske fag, 3-årig linje

5550.2	 Teknisk skole, maskintekniske fag, studentlinje

5560.1	 Teknisk skole, elektrotekniske fag, 3-årig linje

5560.2	 Teknisk skole, elektrotekniske fag, studentlinje

6	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ II

6005.0	 Cand.mag.-utdanning

6205.0	 Cand.mag.-utdanning, humanistiske og estetiske fag

6405.0	 Cand.mag.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag

6505.0	 Cand.mag.-utdanning, naturvitenskapelige fag

7	 UTDANNING PA UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ III

7202.0	 Cand.philo1.-utdanning

7205.0	 Mag.art.-utdanning, humanistiske og estetiske fag

7404X	 Cand.polit.-utdanning

7405.0	 Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag

7501.0	 SivilingeniOrutdanning

7502.0	 Cand.real.-utdanning

7505.0	 Mag.scient.-utdanning

8	 UTDANNING PA, FORSKERNIVÅ

8002.0	 Lic.philos.-utdanning

8004.0 Dr.philos.-utdanning

8202.0	 Lic.philos.-utdanning, humanistiske og estetiske fag

8204.0	 Dr.philos.-utdanning, humanistiske og estetiske fag

8404.0	 Dr.philos.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag

8501.0	 Lic.techn.-utdanning

8504.0	 Dr.philos.-utdanning, naturvitenskapelige fag

8505.0	 Dr.techn.-utdanning

8801.0	 Lic.agric.-utdanning

8804.0	 Dr.agric.-utdanning
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Utkommet i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

	Nr. 1	 Regler for publikasjonenes utstyr m.v. i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker

2 Veiledning for nye assistenter

3 Regler for maskinskrivning i Statistisk Sentralbyrå

	

4 	 InnfOring i maskinregning. Hefte I. Addisjonsmaskiner

	

5 	 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner

	

6 	 Regler for utstyr m.v. for publikasjoner i seriene Norges Offisielle statistikk (NOS) og
Samfunnsøkonomiske studier (SOS) og publikasjonen Statistiske meldinger

	

7 	 Prinsipper for konstruksjon av statistiske blanketter

8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi

9 Standard for næringsgruppering

10 Hjemmel for innkreving av oppgaver

11 Kurs i hullkortmaskiner

	

12 	 Adresseliste for folkeregistrene

13 Standard for handelsområder

14 Innføring i DEUCE

15 Programmering for DEUCE. Første hefte

16 Alfasystemet. Et lettkodingssystem for DEUCE

17 Håndbok for DEUCE-operatører

18 Programmering for DEUCE. Annet hefte

19 Varenomenklatur for industristatistikken

	

20 	 Regler for publiseringsarbeidet m.v. i Statistisk Sentralbyrå

21 Håndbok for 1401-programmerere og -operatører

	

22 	 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger

	

23 	 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk

	

24 	 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker , offentlig norsk statistikk

25 Veiledning for brukere av den økonomiske modell MODIS III

	

26 	 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

	

27 	 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruks-•
undersøkelsen 1958

	

28 	 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk

29 Norsk-Engelsk ordliste

30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

31 Håndbok for bruk av NATBLES

32 Konsumprisindeksens representantvarer. Gruppering etter leveringssektor og art
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