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Kort om NOKUT

• Faglig uavhengig organ under 

Kunnskapsdepartementet med eget styre 

som øverste beslutningsorgan

• NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet 

har tillit til kvaliteten i norsk høyere 

utdanning og fagskoleutdanning, samt 

godkjent høyere utenlandsk utdanning

• Etablert i 2003

• Har fem avdelinger

o Avdeling for utenlandsk utdanning

o Avdeling for utredning og 

analyse

o Tilsynsavdelingen

o Administrasjonsavdelingen 

o Kommunikasjonsavdelingen
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NOKUTs rolle på utenlandsfeltet

• Høyere utdanning

• Fag- og

yrkesopplæring

• Fagskoleutdanning

VEDTAK

RÅD

07.02.2018| 3



Avdelingens kjerneoppgaver

1. Godkjennings- og vurderingstjenester 

- Godkjenningsordninger etter søknad fra enkeltpersoner

- Råd / turbo til læresteder, arbeidsgivere og andre myndigheter

- ENIC NARIC Norway 

2. Informasjonsoppgaver

- Informasjon om ulike godkjenningsordninger

- Informasjon om EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv 

- Nasjonalt kontaktpunkt for kvalifikasjonsrammeverket 

- Informasjon om utdanningssystemet i Norge og andre land

3. Nasjonale fellesoppgaver

- Veiledning, koordinering og opplæring 

- Forvaltning av GSU-listen

- Utredning/rådgivning knyttet til godkjenningsfeltet og utenlandsk 

utdanning generelt
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Topp 10 søkerland 2017

Land Antall søknader

1 Syria 1093

2 Polen 1038

3 Storbritannia 684

4 Litauen 554

5 Serbia 547

6 India 515

7 Filippinene 480

8 USA 374

9 Russland 291

10 Ukraina 270
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Mottatte søknader 2003 - 2015
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Godkjenning av høyere utdanning

• Regulerte yrker

• Ikke-regulerte yrker
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Generell godkjenning av høyere utenlandsk 

utdanning

 en frivillig godkjenningsordning

 en vurdering av høyere utdanning, dvs. utdanning på 

universitets- og høyskolenivå

 til bruk i arbeidsmarkedet, hvis yrket ikke er lovregulert

 en vurdering av lærestedets status i utdanningslandet

 en vurdering av utenlandsk høyere utdanning opp mot det 

norske systemet for høyere utdanning
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Vurdering

• Lærestedet, og i noen tilfeller studieprogrammet, 

må være akkreditert av nasjonale myndigheter

• Generell godkjenning sier noe om utdanningens:

 Omfang

 Nivå

 Grad
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Oppfyller utdanningen minstekrav for generell 

studiekompetanse for utenlandske søkere? 

GSU-listen inneholder informasjon om hva slags utdanning en 

person må ha for å kunne søke opptak til universiteter og 

høyskoler i Norge. For en del land er det et krav om at man har 

høyere utdanning fra hjemlandet etter videregående opplæring. I 

tillegg kommer krav til kunnskaper i engelsk og norsk. 

• Listen er bindende ved opptak til norsk grunnutdanning. 

• Listen er veiledende på de andre områdene den blir brukt: 

opptak til høyere grads studier, faglig godkjenning og generell 

godkjenning.

• GSU-listen

| 10 07.02.2018

https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/GSU-listen/


Kriterier for vurdering av mastergrad

NOKUT kan gi godkjenning av en utenlandsk utdanning 

som likestilt med en akkreditert norsk mastergrad dersom 

den er en fullført mastergrad eller annen høyere grad, og 

den i tillegg oppfyller følgende kriterier:

 Det totale, godkjennbare utdanningsløpet skal normalt ha 

et omfang på 300 studiepoeng / 5 års normert studietid, 

enten sammensatt eller som integrert løp.

 Det må inngå et selvstendig arbeid i graden.

 Den aktuelle graden må gi adgang til 

doktorgradsprogram/ph.d.-studier i utdanningslandet.
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Spørsmål om utdanningen

• er lærestedet offentlig 

godkjent i 

utdanningslandet?

• er utdanningen høyere 

utdanning i 

utdanningslandet?

• er dokumentene ekte?

• oppfyller utdanningen 

minstekrav for generell 

godkjenning i Norge 

(GSU-listen)?

• tid-for-tid-prinsippet (1 år 

= 1 år = 60 studiepoeng)

• oppfyller utdanningen 

gradskriterier i Norge?

Strukturen i norsk høyere utdanning

Ph.d (doktorgrad) 3 år 

Master 2 år m/ 120 sp

Bachelor

3 år m/ 180 sp

Høgskole-

kandidat

2 år m/ 120 sp

Master

5 år m/ 300 sp

Generell studiekompetanse

Utenlandsk 

utdanning

Kriterier for generell godkjenning



• Eritrean Secondary

Education Certificate

(ESEC) bestått med minst 

5 fag, inkludert matematikk 

og engelsk

• 1 års universitetsutdanning

• Dokumentert kunnskaper i 

norsk og engelsk
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GSU-krav for Eritrea



Storbritannia

• Master of Science in 

Musculoskeletal

Medicine

• Middelsex Universtiy

• Normert studietid 12 

måneder / 1 kalenderår
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Spania

• Título Universitario Oficial

de Ingeniero

• Universidad del País 

Vasco

• Normert studietid 5 år
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Dokumentasjonskrav søknad

• Identitet

• Navnendringer

• Utdanningsdokumenter på originalspråk og i oversettelse

o Vitnemål

o Karakterutskrifter

• Vitnemål fra videregående skole

• Noen land har spesielle dokumentasjonskrav 

• Sjekke våre dokumentasjonskrav: 
o Generelle og spesifikke dokumentasjonskrav

• Fullmaktsskjema
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https://www.nokut.no/soknader--utdanning-fra-utlandet/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/#_3


Er dokumentene ekte?

Et falskt utdanningsdokument er et dokument som henviser til 

akademiske grader, kurs og karakterer som innehaver av 

dokumentet ikke har fortjent.

1. Endret utdanningsdokument

2. Falskt dokument/dokument med uriktig innhold

3. Utdanningsdokument ”produsert på lærestedet”

4. Diplommøller (Diploma Mills)

Du finner mer informasjon om dette temaet på NOKUTs nettsider
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https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/Falske-dokumenter-og-kvalifikasjoner/


Turbovurdering 

• Turbovurderinger for arbeidsgivere og 

universiteter/høyskoler 

• Bidra til en rask og profesjonell vurdering av utenlandske  

kvalifikasjoner i forbindelse med ansettelsesprosesser 

og 

• Bidra til at kompetansen til personer med utenlandske 

kvalifikasjoner kan bli brukt mer optimalt. 

• Innen fem virkedager vil arbeidsgivere få en uttalelse fra 

NOKUT. 
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https://www.nokut.no/tjenester/turbovurderinger-og-radgivning-for-arbeidsgivere-og-universiteter-og-hoyskoler/


Turbovurdering – Hva må arbeidsgiver/lærested 

gjøre?

• E-postmal på nettsiden

Søkerens navn og fødselsdato

Utdanningens navn i følge vitnemålet

Utdanningsinstitusjon

Utdanningens avslutningsår

Kontaktperson i virksomheten (navn, epost, telefon)

Én kandidat per e-post 
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Turbovurdering – Dokumentasjonskrav

• Legg ved utdanningsdokumenter; både vitnemål (diplom) og 

karakterutskrifter for hele utdanningsløpet. 

• Legg ved oversettelse av disse utdanningsdokumentene. 

NOKUTs språkkyndighet gir unntak

• Legg ved fullmaktsskjema, signert av kandidaten (lastes ned, 

på norsk eller engelsk).

• Har dere flere kandidater dere ønsker å få vurdert, føres  det 

uansett bare inn én kandidat per e-post.

• NB! Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet vi har fått 

alle dokumentene vi krever. 
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Turbovurdering – Tilbudets begrensninger 

• Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs. 

• Vi har ikke anledning til å kontrollere om dokumentene er ekte 

(autentisiteten), men vil opplyse om avvik. Det er arbeidsgivers 

oppgave å vurdere om søker har de rette faglige forutsetningene for 

jobben. 

• Alle land blir vurdert bortsett fra Afghanistan, Den demokratisk 

republikk Kongo, Irak, Liberia, Sierra Leone og Somalia. Søkere fra 

disse landene henvises til en godkjenningsordning for personer uten 

verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).

• Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker, som 

krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet.   
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Turbovurdering for ph.d.-opptak 

• NOKUT involveres av lærestedene ved behov, etter at  

de har valgt ut aktuelle kandidater på et faglig grunnlag. 

• Lærestedet får uttalelse fra NOKUT innen fem 

virkedager

• NOKUT vurderer utdanningens

o Akkrediteringsstatus

o Omfang  

o Nivå

• NOKUT gir ikke en vurdering av faglig innhold 
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NOKUTs landdatabase

NOKUT har samlet informasjon om utvalgte lands 

utdanningssystemer

• NOKUTs praksis ved vurdering av utdanning og 

grader i disse landene. 

• Disse opplysningene gjelder 

de mest vanlige gradene i 

studielandet

• relevante lenker

• NOKUTs landdatabase
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https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/nokuts-landdatabase/


Ressurser

• Kan kontakte NOKUT for råd, turbovurdering og 

informasjon

• www.nokut.no

• NOKUTs landdatabase

• Dokumentasjonskrav

• NOKUTs kalender
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https://www.nokut.no/tjenester/turbovurderinger-og-radgivning-for-arbeidsgivere-og-universiteter-og-hoyskoler/
http://www.nokut.no/
https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/nokuts-landdatabase/
https://www.nokut.no/soknader--utdanning-fra-utlandet/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/#_3
https://www.nokut.no/hendelser/


• Sjekkliste for saksbehandling av søknader om 

godkjenning

• NOKUTs kriterier for generell godkjenning av 

utenlandsk utdanning

• Kilder du kan bruke i vurderingsarbeidet

• e-læring  om godkjenningsordninger for utenlandsk 

utdanning

• ENIC NARIC
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https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/sjekkliste-for-saksbehandling-av-soknader-om-godkjenning/
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-kriterier-for-generell-godkjenning-av-utenlandsk-utdanning/
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/Kilder-i-vurderingsarbeidet/
https://kurs.godkjenningsordninger.no/
http://www.enic-naric.net/credential.aspx

