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NOKUTs hjemmelsgrunnlag på 

utlandsfeltet

Universitets- og høyskoleloven og tilhørende 

forskrift

• NOKUT har mandat til å gi generell godkjenning 

av utenlandsk utdanning, jf. uhl. § 3-4

• forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 

høyere utdanning og fagskoleutdanning

Lisboakonvensjonen

• Lisboakonvensjonen trådte i kraft i 1999
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15/KAPITTEL_1-3#§3-4
http://www.nokut.no/no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-generelle-godkjenning/nokuts-kriterier/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/lisboakonvensjonen/f-4260_web.pdf


NOKUTs generelle godkjenning av 

høyere utdanning
o en frivillig godkjenningsordning

o en vurdering av høyere utdanning, hvilket vil si utdanning 

tatt ved universiteter og høyskoler

o til bruk i arbeidsmarkedet, hvis yrket ikke er lovregulert. 

o Til bruk for læresteder ved opptak og innpass

o en vurdering av lærestedets og utdanningens status i 
utdanningslandet

o en vurdering av utenlandsk høyere utdanning opp mot 
det norske utdanningssystemet for høyere utdanning
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Dokumentasjonskrav ved søknad om 

generell godkjenning fra enkeltpersoner

• NOKUTs søkerportal

• Identitetsdokument (ikke nødvendig for de som har MinID)

• Dokumentasjon av eventuell navnendring

• Utdanningsdokumenter, på originalspråk og i oversettelse

o Vitnemål

o Karakterutskrifter

• Vitnemål fra videregående skole

• Eventuelt fullmaktsskjema

• Noen land har spesielle dokumentasjonskrav

• NOKUTs dokumentasjonskrav
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http://www.nokut.no/no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-generelle-godkjenning/dokumentasjonskrav/


Er lærestedet offentlig godkjent i 

utdanningslandet?

• Den utenlandske utdanningen må være regnet som 

høyere utdanning i det landet utdanningen ble tatt.

• Akkreditering

o Lærestedet, og i noen tilfeller studieprogrammet, må være 

akkreditert av rette nasjonale myndigheter

o Akkrediteringsstatus sjekkes i både nasjonale og 

internasjonale databaser

o Anabin
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http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html


Tid-for-tidprinsippet

1 år fulltidsstudier i utlandet 

= 

1 år fulltidsstudier i Norge 

= 

60 studiepoeng (ECTS)
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NOKUTs generelle godkjenning

Vurdering av utdanningens 

 nivå

 omfang

 grad

Eksempler på vedtaksformuleringer: 

Utdanningen godkjennes som likestilt med en akkreditert norsk bachelorgrad (180 studiepoeng / 3 

års høyere utdanning). 

Utdanningen godkjennes som 90 studiepoeng på mastergradsnivå. Til sammen er det gitt generell

godkjenning som 4,5 års høyere utdanning / 270 studiepoeng
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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
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http://www.nokut.no/GSU-listen


Oppfyller utdanningen 

mastergradskriteriene?

NOKUT kan ikke godkjenne utdanninger som likestilt med en 

norsk mastergrad, hvis de ikke oppfyller kravet til selvstendig 

arbeid, jf. forskrift om krav til mastergrad

o Kravet til 2-årige mastergrader (120 studiepoeng) er et 

selvstendig arbeid av minst 30 studiepoengs omfang

o Kravet til 5-årige, integrerte mastergrader (300 studiepoeng) er et 

selvstendig arbeid av minst 20 studiepoengs omfang
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Verifisering

o NOKUT rutineverifiserer

o Det blir også sendt verifiseringsforespørsel hvis 

saksbehandler har mistanke om dokumentenes ekthet 
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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 

hjemmesider
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http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/NOKUTs-generelle-godkjenning/Falske-dokumenter-og-kvalifikasjoner/
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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 

studiekompetanse 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 m/ 180 sp

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



Faglig godkjenning

o Akkrediterte universiteter og høyskoler avgjør selv søknader fra 

enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som 

faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte 

institusjon, ref. uhl. §3-5

o I begrepet «faglig jevngod» ligger det et krav til at utdanningen fra 

Norge eller utlandet oppfyller institusjonens spesifikke krav til 

bredde og dybde i den aktuelle graden det søkes faglig 

godkjenning om
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Autorisasjon

o I dag er det 163 lovregulerte yrker i Norge, for eksempel: 

veterinær, lege, advokat, revisor, lærer 

o Liste over lovregulerte yrker

o For å jobbe innen de lovregulerte yrkene, må personen 

søke om autorisasjon ved det enkelte autorisasjonskontor.

o Det er ikke nødvendig å søke generell godkjenning hvis 

man skal jobbe innen et lovregulert yrke
• Unntak for søkere med utdanning utenfor EU/EØS som ønsker fast 

stilling som lærer. De må søke om generell godkjenning før de søker 

autorisasjon.
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http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/


Opplæring i godkjenningsordninger

NOKUT og IMDI lanserte en kurs- og e-

læringsplattform i 2015. 

E-læring om godkjenningsordninger for utenlandsk 

utdanning
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https://kurs.godkjenningsordninger.no/


NOKUTs tjenester innen utenlandsk 

høyere utdanning
• Søknad fra enkeltpersoner

• UVD-ordningen (godkjenningsordning for personer uten 

verifiserbar dokumentasjon)

• Turbovurdering for arbeidsgivere

• Turbovurdering av utenlandsk utdanning i forbindelse med 

ph.d.-opptak

• Råd til universiteter og høyskoler, Samordna opptak, Statens 

lånekasse for utdanning og andre 
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http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/NOKUTs-generelle-godkjenning/Godkjenningsordning-for-personer-uten-verifiserbar-dokumentasjon/
http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Saksbehandler--radgiver--arbeidsgiver/NOKUTs-turbovurderinger/Turbovurdering-for-arbeidsgivere/
http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Saksbehandler--radgiver--arbeidsgiver/NOKUTs-turbovurderinger/Turbovurdering-for-phd-opptak/


Kilder

• www.nokut.no

• NOKUTs landdatabase

• GSU-lista

• NOKUTs dokumentasjonskrav

• NOKUTs kriterier for generell godkjenning av utenlandsk 

utdanning
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http://www.nokut.no/
http://www.nokut.no/utland/landdatabasen
http://www.nokut.no/no/fakta/databaser-og-oversikter/gsu-listen/
http://www.nokut.no/no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-generelle-godkjenning/dokumentasjonskrav/
http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/NOKUTs-generelle-godkjenning/NOKUTs-kriterier/


…

• NOKUTs sjekkliste for saksbehandling av søknader om 

godkjenning

• NOKUTs oversikt over kilder du kan bruke i 

vurderingsarbeidet

• IAUs oversikt over utenlandske studiesteder

o Listen er ikke fullstendig. At et lærersted ikke finnes på 

denne listen, er derfor i seg selv ingen grunn til å nekte 

opptak eller godkjenning. 
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http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Saksbehandler--radgiver--arbeidsgiver/Sjekkliste-for-saksbehandling/
http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Saksbehandler--radgiver--arbeidsgiver/Kilder-i-vurderingsarbeidet/
http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Student--studiesoker/Utenlandske-studiesteder/


Polen



Utdannings-

systemet i Polen
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De vanligste gradene, og NOKUTs 

vurdering

• Licencjat / Inzynier: 3–4-årige 

o Gis normalt godkjenning som bachelorgrad / 3 års høyere 

utdanning / 180 studiepoeng og ytterligere 30 - 60 

studiepoeng når studiene er lengre enn 3 år  

• Magister / Magister inzynier: 1,5–2-årig

o Gis normalt godkjenning som 1,5 års høyere utdanning / 

90 studiepoeng på mastergradsnivå 

o Gis normalt generell godkjenning som en akkreditert norsk 

mastergrad (2 års høyere utdanning / 120 studiepoeng), 

dersom den fyller kravene til selvstendig oppgave
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Fortsettelse…

• Magister: 4,5–5-årige 

o Gis normalt godkjenning som en bachelorgrad (180 

studiepoeng) og i tillegg 90 studiepoeng på 

mastergradsnivå. Til sammen er det gitt generell 

godkjenning som 4,5 års høyere utdanning / 270 

studiepoeng

o Gis normalt godkjenning som en mastergrad / 5 års 

høyere utdanning / 300 studiepoeng, dersom den fyller 

kravene til selvstendig oppgave

• Doktor: 3–4-årige

o Gis godkjenning som en doktorgrad / ph.d., dersom de 

fyller NOKUTs kriterier
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Vitnemål - Licencjat
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Diploma Supplement - Magister
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Kilder

• Ministry of Science and Higher Education Oversikt over 

akkrediterte læresteder

• ENIC NARIC: Poland

• NOKUTs landdatabase: Polen 
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http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education-institutions/
http://www.enic-naric.net/poland.aspx
http://www.nokut.no/no/Fakta/Databaser-og-oversikter/NOKUTs-landdatabase/Polen/


Spania



Utdannings-

systemet i Spania 
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De vanligste gradene før innføring av 

Bolognaprosessen, og NOKUTs vurdering

• Diplomado: 3-årig 

• Ingeniero Técnico: 3-årig

• Arquitecto Técnico: 3-årig

• Maestro – Especialidad de (…): 3-årig

 Gis normalt godkjenning som en bachelorgrad / 3 års høyere 

utdanning / 180 studiepoeng
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Fortsettelse…

• Licenciado: 4–5-årig

o Gis normalt en godkjenning som en 3-årig bachelorgrad / 

3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng, og i tillegg 60 -

120 studiepoeng

• Título de Ingeniero: 5-årig

• Título de Arquitecto: 5–6-årig

o Gis normalt godkjenning som 5 års høyere utdanning / 

300 studiepoeng. Dersom kravet til selvstendig oppgave 

er oppfylt gis den godkjenning som en 5-årig mastergrad. 

Eventuelt 60 studiepoeng i tillegg. 
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Vitnemål – Licenciado
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Studieplaner – akkrediterte studieprogram

• Boletín oficial del Estado (BOE) 

• http://www.boe.es/

• Bruk av databasen:

 Dato finnes på bakside av 

vitnemål og på karakterutskrift 

 BOE  kalender  dato 

Universidades  Planes de 

estudios
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http://www.boe.es/


De vanligste gradene etter innføringen av 

Bolognaprosessen, og NOKUTs vurdering  

• Grado: 4-årig

o Gis normalt godkjenning som en bachelorgrad / 3 års 

høyere utdanning / 180 studiepoeng og ytterligere 60 

studiepoeng

• Diplomado, Arquitecto Tecnico eller Ingeniero Tecnico har 

muligheten til å oppnå en Grado ved å fullføre et 6 måneder 

langt pasarela eller curso de adaptación a grado. 

• Título de Máster Universitario: 1–2-årige 

o Gis normalt godkjenning som 60-120 studiepoeng på 

mastergradsnivå. 2-årig godkjennes som mastergrad / 2 år 

/ 120 studiepoeng, dersom den fyller kravet til selvstendig 

oppgave.
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Vitnemål – Máster Universitario

15.05.2017| 34



Karakterutskrift – Máster Universitario
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Diploma Supplement
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Database over akkrediterte studieprogram

• Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 

• https://www.educacion.gob.es/ruct/consultauniversidades?

actual=universidades

• Bruk av databasen:

 Universidad  Consultar

 Ver títulos  akkrediterte 

studieprogram ved valgt 

lærested
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https://www.educacion.gob.es/ruct/consultauniversidades?actual=universidades


Título propio

• Universitetenes egne grader

• Ikke en del av det ordinære systemet for høyere 

utdanning

• Kompetansehevende på arbeidsmarkedet

 Danner ikke grunnlag for generell godkjenning av NOKUT
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Título propio - vitnemål og karakterutskrift
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Studiepoeng

• Créditos ble brukt før innføringen av 

Bolognaprosessen

• Varierende antall créditos mellom de ulike  

studieprogrammene

o Studieplanene i BOE viser antall créditos som inngår i de 

ulike studieprogrammene 

• ECTS studiepoeng tatt i bruk etter innføringen av 

Bolognaprosessen
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Kilder

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

• Boletín Oficial del Estado (BOE)

• Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)

• NOKUTs landdatabase: Spania

• ENIC NARIC: Spain
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http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.boe.es/
https://www.educacion.gob.es/ruct/consultauniversidades?actual=universidades
http://www.nokut.no/no/Fakta/Databaser-og-oversikter/NOKUTs-landdatabase/Spania/
http://www.enic-naric.net/spain.aspx

