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Pressemelding  

Dato: 23. september 2015 

NOKUTs utlandsfelt evaluert med svært positivt resultat 

NOKUTs utlandsfelt har vært gjenstand for en omfattende evaluering av en internasjonal 

komité. Konklusjonen er at NOKUTs utlandsfelt er svært godt organisert og velfungerende på 

de evaluerte punktene. 

– Komiteen trekker spesielt fram den faglig verdifulle koblingen i NOKUT som organisasjon med både 

kvalitetssikring av norsk høyere utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning. De understreker 

at koblingen bare blir enda viktigere i årene som kommer, sier Stig Arne Skjerven, direktør for 

utenlandsk utdanning i NOKUT.  

Komiteen beskriver denne koblingen på følgende måte:  

“NOKUT’s organization both includes quality assurance of higher education and VETs, qualification 

frameworks, analyses and development, in addition to recognition and information services as the 

ENIC-NARIC office. This combination is highly relevant for the development and credibility of both 

recognition and quality assurance and gives substantial synergies. The relevance will further increase 

through NOKUT’s aim to reach more automatic recognition procedures based on learning outcomes.” 

Videre utvikling 
Komiteen trekker videre fram at NOKUT har godkjenningsprosedyrer som fungerer svært godt, og 

trekker spesielt fram UVD-ordningen for flyktninger som et viktig internasjonalt bidrag til utviklingen av 

godkjenningsfeltet. Komiteen gir videre NOKUT flere råd for egen videreutvikling, ikke minst at 

NOKUTs pågående arbeid med å systematisere bruken av læringsutbytte i godkjenningsprosessen 

bør videreføres. 

Del av et EU-støttet prosjekt 
Evalueringen er en del av et prosjekt støttet av EU-kommisjonen. Den ble gjennomført av to 

medlemmer fra det slovenske utdanningsdepartementet og én representant ved et norsk lærested. For 

NOKUT har det vært svært positivt å bli sett i kortene av eksterne representanter og få en 

ekspertvurdering på hvordan vi forholder oss til prinsippene som er lagt for virksomheten vår gjennom 

Lisboakonvensjonen, avslutter Skjerven.  

Les evalueringsrapporten (pdf) 
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