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Ką reiškia mano įgytos 
kvalifikacijos pripažinimas? 

 

 
Jeigu Jūsų įgytas profesinis mokslas yra 
pripažįstamas, tai reiškia, kad Lietuvoje įgyta 
kvalifikacija prilyginama norvegiškajai. 
Profesinio mokslo vertinimą atlieka 
nepriklausomi ekspertai: darbdavių, 
darbuotojų bei švietimo atstovai. 

 
Kvalifikacijos pripažinimas gali padėti: 

 
• Greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje 
• Gauti aukštesnį darbo užmokestį 
• Darbdaviui suteikiama galimybė plačiau 

susipažinti su Jūsų įgytomis kompetencijomis 

Ar aš galiu teikti paraišką dėl 
kvalifikacĳos pripažinimo? 
Taip, jeigu įgyjote profesinį mokslą Estijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje arba Vokietijoje 

 
Dėl pripažinimo procedūros galima kreiptis 
įgyjus šias kvalifikacijas: 

 
• Automobilių mechanikas/Automobilių 

elektromechanikas 
• Baldžius 
• Baldų apmušėjas 
• Betonuotojas 
• Higieninės kosmetikos kosmetikas/ 

Dekoratyvinės kometikos kosmetikas 
• Kirpėjas 
• Mėsos išpjaustytojas 
• Mėsos perdirbėjas/Mėsininkas 
• Mėsos produktų gamintojas/Maisto pramonės 

darbuotojas 
• Mūrininkas 
• Padavejas 
• Pramonės įrengimų remontininkas 
• Santechnikas 
• Skardininkas 
• Stalius 
• Stalius dailidė 
• Stiklius 
• Stogdengys 
• Virėjas 

 
Ateityje numatoma plėsti profesinio mokymo, 
įgyto užsienyje, pripažinimo sistemą, įvedant 
kitas šalis bei kvalifikacijas. 

 
Informacijos atnaujinimą sekite portale 
www.nokut.no/en/ 

http://www.nokut.no/
http://www.nokut.no/en/


 
 
 

Kur kreiptis dėl kvalifikacĳos 
pripažinimo? 

1. Apsilankykite portale www.nokut.no/en/ 
2. Pasirinkite funkcĳą “Choose recognition 

scheme here” 
 

 
3. Pasirinkite funkcĳą “Recognition of foreign 

vocational education and training” 
 

 
4. Jeigu turite MinID, galite prisĳungti šiuo 

būdu 
5. Užpildykite paraišką 
6. Turėkite baigiamuosius profesinio 

mokslo dokumentus (taip pat Brandos 
atestatą) 

7. Turėkite visų reikalaujamų dokumentų 
vertimus 

8. Įkelkite reikalaujamus dokumentus 
9. Išsiųskite paraišką 

Ar Jūsų įgyta profesinė 
kvalifikacĳa yra 
reglamentuojama? 
Norvegijoje tam tikros profesijos yra įtrauktos į 
reglamentuojamų profesijų sąrašą. 

 
Tai taip pat liečia tam tikras profesinio 
mokymo kvalifikacijas, pvz. darbuotojas, 
dirbantis medicinos srityje, elektrikas, 
telekomunikacijų specialistas, kranų 
mašinistas. 

 
Tam, kad galėtumėte dirbti pagal 
reglamentuojamas profesijas Norvegijoje, 
turite gauti autorizaciją konkrečioje 
institucijoje, kuri už tai atsakinga. 

 
Pasitikrinti, ar Jūsų įgyta profesija yra įtraukta 
į reglamentuojamų profesijų sarašą 
Norvegijoje, galima šioje nuorodoje: 
www.nokut.no/en 

 
« – Aš buvau keliuose darbo interviu, bet kol 
mano įgyta santechniko kvalifikacija nebuvo 
pripažinta, negavau darbo pasiūlymų. 
Darbdaviai pageidavo gauti patvirtinimą, kad 
NOKUT pripažįsta mano įgytą kvalifikacĳą. 
Gavus kvalifikacĳos pripažinimą, greitai 
gavau darbą didelėje firmoje. 

 
Ar rekomenduotumėte kitiems kreiptis dėl 
užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo? 

 
– Pareiškėjas, gavęs kvalifikacĳos 
pripažinimą .» 

Krzysztof Piotr Kasinski 
 
 
 
 

 

Atkreipkite dėmesį, kad darbo patirties 
vertinamas neįeina į pripažinimo procedūrą. 

http://www.nokut.no/en/
http://www.nokut.no/en

