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Avdeling for utenlandsk utdanning

• Har 4 seksjoner

o Godkjenningsseksjonen

o Flyktningeseksjonen

o Informasjonsseksjonen

o Fagutdanningsseksjonen
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Generell godkjenning

• Oppnås ved søknad fra enkeltpersoner
o Dokumentbasert vurdering (Godkjenningsseksjonen)

o UVD-vurdering - intervjubasert (Flyktningeseksjonen etter henvisning)
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- Vurdering av dokumentasjon

- Verifisering, hvis nødvendig

NOKUTs godkjenningstilbud
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Nasjonal godkjenningsordning for personer uten 

verifiserbar dokumentasjon (UVD)

• Opprettet av NOKUT i 2013 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 

(KD)

• Basert på tidligere gjennomført pilotprosjekt for flyktninger med 

mangelfull dokumentasjon (2012)

• Godkjenningsordning for personer som ikke kan få utdanningen sin 

godkjent på ordinær måte:
• søkerens papirer er tapt,

• utdanningen kommer fra et land der NOKUT ikke har tillit til dokumenters notoritet, 

eller

• der utdanningspapirer ikke kan verifiseres på en tilfredsstillende måte
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Vurderingsmetoder for flyktninger: erfaringer

2005

2011-2012

2013

2014

2015

2016

Retningslinjer for behandling 

av søknader fra flyktninger 

og personer med mangelfull 

dokumentasjon 

(universiteter og høgskoler) 

- Background paper

Pilotprosjekt: 

godkjenningsordning for 

personer med mangelfull, 

manglende og ikke-

verifiserbar dokumentasjon 

(NOKUT+ universiteter og 

høgskoler)

Godkjenningsordningen

for personer med ikke-

verifiserbar

dokumentasjon -

UVD-ordingen (NOKUT)

UVD-metodologi som

et viktig element i

ordningen Students 

at Risk

NOKUT / UK NARICs forslag om 

European Qualifications Passport 

for Refugees

NOKUTs

kvalifikasjonspass for 

flyktninger –

pilotprosjekt
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UVD: bakgrunn

• Internasjonale forpliktelser – Lisboakonvensjonen: Norge forpliktet seg til å ha et system for 

godkjenning av kvalifikasjoner som innehas av flyktninger, forviste personer og personer i en 

flyktningeliknende situasjon (artikkel VII). 

• Flyktningeprosedyren fra 2005: institusjonene har ansvaret

2004 – 2010: erfaringer

Liten grad av koordinering og harmonisering, tolkning av retningslinjer spriker stort

• kandidater får ulik behandling ved

henvendelse til lærested:

tilbud/avslag, henvisning til andre læresteder

• ulike prosedyrer og krav 

• ulik utforming av sluttdokument og

godkjenningen har dermed

ulik verdi på arbeidsmarkedet
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Mål for UVD-ordningen

• Del av nasjonalt system for godkjenning av høyere utdanning

• Prosessene standardiseres og kvalitetssikres

• Sluttvedtakene får formell status og form

Behov for en sentralisert prosess
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….UVD

Per d.d. gjelder dette i hovedsak søkere fra

• Afghanistan

• Den demokratiske republikken Kongo

• Irak

• Liberia

• Sierra Leone

• Somalia

• Jemen

• Libya

+ noen søkere fra Tsjetsjenia, Eritrea, Burundi, Rwanda, Iran, Pakistan

• 250 søkere per år
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Saksgang i UVD-ordningen
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Fase 1

• Søknad om generell godkjenning og henvisning til 
godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon

Fase 2
• Kartlegging og vurdering av kartleggingsresultat

Fase 3

• Vurdering/nivåplassering av utdanning og opprettelse av sakkyndig 
komité 

Fase 4
• Vurdering i sakkyndig komité oppnevnt av NOKUT

Fase 5
• Sluttvurdering/vedtak om generell godkjenning og arkivering



• Utfylt kartleggingsskjema

• Dokumentasjon på språkkunnskaper (norsk eller 

engelsk). Norsk B1, NP3

• Dokumentasjon på oppholdstillatelse i Norge

+ CV, arbeidsattester

Kandidatens potensial for å gjennomgå en sakkyndig vurdering 

kartlegges ved hjelp av fastsatte krav. Kun de som tilfredsstiller 

de formelle kravene får gå videre i prosessen.

07.02.2018| 11

Fase 2

• Kartlegging

• Vurdering av kartleggingsresultat



• NOKUTs vurdering/nivåplassering med utgangspunkt i 

Bolognaprosessenes tre sykluser: eks. bachelorgrad/3 års 

høyere utdanning/180 studiepoeng innenfor første syklus, mastergrad/2 

års høyere utdanning/120 studiepoeng innenfor andre syklus.

• Innledende intervju: bli bedre kjent med kandidaten, 

vurdere kandidatenes forutsetninger for å gjennomføre 

prosessen. 

• Resultater fra innledende intervju og nivåplassering 

bestemmer hvilken sakkyndig kompetanse vi trenger.

• Kurstilbud for sakkyndige: forståelse av oppdraget, 

rammene og utfordringene knyttet til vurdering.

Sikrer at kandidater vurderes ut i fra satte kriterier før 

sakkyndig vurdering starter og at sammensetning av 

sakkyndig komité er optimal
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Fase 3

• NOKUTs vurdering/nivåplassering av utdanning

• Innledende intervju med kandidaten

• Opprettelse av sakkyndig komité

• Opplæring til sakkyndige



• Sakkyndig komité: oppnevnes av NOKUT, 

består av to fagpersoner og en representant fra 

NOKUT (prosjektleder)

• Målet for vurdering i sakkyndig komité: 

sannsynliggjøre at søkeren har fullført 

utenlandsk høyere utdanning og at 

utdanningens nivå er i forhold til det han/hun 

hevder å ha. 

• Resultatet: sakkyndig rapport
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Fase 4

• Vurdering i sakkyndig komité 
oppnevnt av NOKUT



Hva sendes til sakkyndige i forkant av vurderingen? 

• Følgende vil blant annet bli sendt til sakkyndigkomité

o Kopi av kandidatens oppholdstillatelse 

o Kandidatens dokumenter på kvalifikasjon og eventuelle arbeidsattest

o NOKUTs vurdering av utdanning

o Innledende intervju

o Habilitetserklæring
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Viktig å koble
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Utdanning

Person

ID



• På grunnlag av den sakkyndige rapporten 

fatter NOKUT et enkeltvedtak, jf. universitets-

og høyskolelovens § 3-4. Vedtaket kan 

påklages, jf. forvaltningslovens § 28.

• For å få en samlet oversikt over alle 

vurderingene arkiveres saksmappene og 

resultatene sentralt hos NOKUT. 

Søkeren får et vedtak som i form og innhold er svært likt 

vedtak som NOKUT fatter i ordinære saker. 
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Fase 5

• Sluttvurdering/vedtak om generell 
godkjenning og arkivering



NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger

Målgruppe

o Manglende eller ikke-verifiserbar dokumentasjon, men kan ikke vurderes i UVD-

ordningen

• Avbrutt utdanning 

• Oppfyller ikke krav til språk

• Oppfyller ikke krav til opphold
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- Vurdering av dokumentasjon

- Verifisering, hvis nødvendig

NOKUTs godkjenningstilbud
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Kvalifikasjonsvurdering for flyktninger

• Hva kan forventes med ordningen?

o Standardisert

o Viser hvilken dokumentasjon som er lagt til grunn

o Informasjon på engelsk og norsk

• Navn og fødselsdato

• Navn på høyeste oppnådde kvalifikasjon

• Fagområde

• Relevant arbeidserfaring

• Språkerfaring

• Råd om veien videre

- Autorisasjon, NOKUTs generell godkjenning, vurdering etter UVD-ordningen, 

muligheter for opptak til videre, kompletterende utdanninger
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Kvalifikasjonsvurdering for flyktninger

• Metode?

o Basert på metodologi utviklet i NOKUTs UVD-ordning

o Kombinasjon av:

• Tilgjengelig dokumentasjon

• Intervju med søkeren
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UVD- metodologien

• Metoder og erfaringer fra UVD-ordningen brukes også i en rekke 

prosjekter:

• - EQPR

• - VINCE

• - Toolkit 1

• - Students at Risk (StAR)
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Hva er EQPR?

• Pilotprosjekt finansiert av Europarådet

• Deltakere: det greske 

kunnskapsdepartementet og 4 NARIC-

kontorer (Hellas, Italia, Norge og 

Storbritannia) + observatørland



Metodologi

• Basert på NOKUTs

kvalifikasjonsvurdering for flyktninger

• Strukturerte intervjuer gjennomført av 

kvalifiserte saksbehandlere

• Pass utstedes innen én uke

NOKUT fikk Bo Gregersen Award 2017



Formålet

• Synlighet i samfunnet

• Fasilitere tilgang til opptak og arbeid –

ingen garanti

• Mobilitet tvers over landegrenser



Erfaring

• 93 intervjuer og 72 pass utstedt

• Positive reaksjoner fra 

utdanningssektoren og 

kandidatene:

«Første noen har spurt meg om 

utdanningen min»

«Første gang jeg har blitt sett på 

som advokat og ikke bare som en 

flyktning»

«Jeg føler at jeg har fått min 

identitet tilbake»



Anwar

• Bachelorgrad i fysioterapi fra Al-Baath 

universitet

• Mottok første EQPR

• Kom til Norge sommeren 2017

• Kontaktet OsloMet



Komplementerende utdanning ved OsloMet

- International Public Health



Takk for oppmerksomheten

For mer informasjon:

www.nokut.no 

Spørsmål om NOKUTs godkjenningsordninger:

utland@nokut.no

Telefon: 21 02 18 60 (torsdag kl. 09-12)
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