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Co daje mi uznanie 
kwalifikacji? 

 
 

 
Uznanie Twojego wykształcenia zawodowego 
oznacza uznanie Twoich kwalifikacji 
zawodowych za porównywalne z 
odpowiadajacymi im kwalifikacjami norweskimi. 
Ocena wykształcenia dokonywana jest przez 
niezależnych ekspertów reprezentujących stronę 
pracodawcy, pracownika oraz systemu oświaty. 

 
Uznanie kwalifikacji pomoże Ci: 

 
• zwiększyć mozliwości na rynku pracy 
• otrzymać wyższe wynagrodzenie 
• pomoże Twojemu pracodawcy zorientować 

się w zakresie zdobytych przez Ciebie 
kwalifikacji 

Czy moge złożyć podanie? 
Jeśli posiadasz wykształcenie zawodowe z 
Estonii, Łotwy, Litwy, Polski lub Niemiec możesz 
złożyć podanie o uznanie zdobytych kwalifikacji. 

 
Czy mój zawód kwalifikuje się 
do rozpatrzenia? 
Możesz złożyć podanie o uznanie kwalifikacji z 
zakresu nastepujących norweskich zawodów: 

 
• Betongfagarbeider 
• Bilmekaniker - lette og/ eller tunge kjøretøy 
• Blikkenslager (blacharz) 
• Butikkslakter 
• Frisør 
• Glassfagarbeider 
• Hudpleier 
• Industrimekaniker 
• Kjøttskjærer 
• Kokk, institusjonskokk 
• Murer 
• Møbelsnekker 
• Møbeltapetserer 
• Pølsemaker 
• Rørlegger 
• Servitør (kelner) 
• Slakter 
• Taktekker (dekarz) 
• Trevaresnekker 
• Tømrer 

 
Lista kwalifikacji oraz krajów rozpatrywanych 
przez NOKUT będzie stopniowo rozszerzana. 
Informacje na ten temat znajdziesz na naszej 
stronie internetowej. 

http://www.nokut.no/


 
 
 

W jaki sposób mogę złożyć 
podanie? 

1. Wejdź na stronę www.nokut.no/en/ 
2. Wybierz “Choose recognition scheme here” 

 
 

 
3. Następnie wybierz: “Recognition of foreign 

vocational education and training” 
(«Uznanie wykształcenia zawodowego») 

 

4. Jesli posiadasz MinID możesz 
zalogować się za jego pomocą. 

5. Wypełnij formularz. 
6. Przygotuj swoje świadectwa/dyplomy. 
7. Przygotuj tłumaczenia dokumentów. 
8. Załaduj wszystkie dokumenty. 
9. Wyślij podanie. 

Twój zawód jest 
regulowany? 

Niektóre z zawodów w Norwegii są 
regulowane. Dotyczy to po części również 
zawodów potwierdzonych świadectwem 
czeladniczym lub dyplomem uzyskania tytułu 
zawodowego, np. helsefagarbeider 
(pracownik słuzby zdrowia), elektriker 
(elektryk), teleinstallatør (instalator sieci 
telekomunikacyjnej) czy kranfører (operator 
żurawia). Aby uzyskać prawo do wykonywania 
takiego zawodu w Norwegii należy zlożyć 
podanie o autoryzację w odpowiednim 
urzędzie, odpowiedzialnym za daną dziedzinę 
zawodową. Aby sprawdzić, czy zawód twój 
jest regulowany w w Norwegii, wejdź na 
stronę www.nokut.no/en i rozwiń listę pod 
nazwą: List of regulated professions (lista 
zawodów – zawody regulowane) 

 
« – Bez powodzenia brałem udział w wielu 
rozmowach kwalifikacyjnych, aż do momentu 
uzyskania potwierdzenia kwalfikacji w branży 
instalarstwo sanitarne. Wiekszość 
pracodawców wymagała decyzji wystawionej 
przez NOKUT. Wraz z jej otrzymaniem, 
dostałem pracę w jednej z firm 
hydraulicznych. 

 
Czy wg. Ciebie warto zachęcać innych do 
ubiegania się o uznanie swojego 
wykształcenia? 

 
– Tak, jak najbardziej. Dzięki temu łatwiej 
zdobyć pracę .» 

 
 

Krzysztof Piotr Kasinski 
 
 

 
Wazne! 
Doświadczenie zawodowe zdobyte po 
zakończeniu szkoły nie podlega weryfikacji. 

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