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Satsning på modernisering av 

utdanningssystemet

• Konsept for Russlands langsiktige sosiale og 

økonomiske utvikling fram til 2020

• Målet er å gjøre kvalitetsutdanning mer 

tilgjengelig 

• Konsekvenser - kvalitetsheving og 

konsolidering av utdanning
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Lov om utdanning fra 01.09.2013

Den føderale loven № 273-ФЗ «Om utdanning i 

Den russiske føderasjonen»
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http://nic.gov.ru/ru/docs/russian/laws/about_education_in_russia


Utdanningsnivåer i Russland
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Myndigheter

• Utdanningsministeriet

• Føderal tjeneste for utdannings- og 

vitenskapsområdet (Rosobrnadzor)

• Under Rosobrnadzor – russisk ENIC NARIC-senter

(Главэкспертцентр)
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http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://nic.gov.ru/en/inrussia/eduinfo


Akkreditering og lisens

Akkrediteringssystemet i Russland innebærer både lisens-

og akkrediteringsordninger. 

I. En lisens er et dokument som gir institusjonen rett til å 

tilby undervisning. Lisens er obligatorisk for både 

statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner.

II. Akkreditering er prosedyren som har som mål å 

godkjenne studieprogram som fører frem til nasjonalt 

godkjente vitnemål/grader. Akkreditering er 

obligatorisk for statlige, høyere 

utdanningsinstitusjoner, mens de private kan søke 

akkreditering dersom de ønsker å tildele nasjonalt 

godkjente vitnemål/grader.
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Grupper integrert etter fagområder

• ‘’Grupper integrert etter fagområder’’ (på russisk -

укрупненные группы специальностей eller forkortelse 

– УГС). Beslutning om akkreditering utstedes ikke for 

spesifikke programmer, men for slike 

akkrediteringsgrupper.

• Før 1. september 2013 var institusjonsakkreditering i 

Russland, etter det gikk myndighetene over til 

programakkreditering. Dette betyr at hvert enkelt 

program nå akkrediteres, mens bekreftelse på 

akkreditering utstedes til akkrediteringsgrupper 

(укрупненные группы специальностей eller УГС).
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Grupper integrert etter fagområder

• Videre innebærer dette at hvis et nytt studieprogram blir 

opprettet innen en akkrediteringsgruppe, blir det 

‘’automatisk’’ akkreditert og kan derfor føre frem til et 

vitnemål av statlig format. Dette betyr også at hvis et 

spesifikt program mister akkrediteringen så mister hele 

gruppen som dette programmet tilhører, akkreditering. 

• Universiteter er pålagt å legge ut informasjon om lisens 

og akkreditering på sine hjemmesider.
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Utdanningsdokumenter – Bakalavr, Magistr
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Spetsialist
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Moskvas statlige universitet
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Kandidat nauk, Doktor

16.05.2017| 12



Utfordringer med verifisering

• I noen tilfeller henviser russiske læresteder til lov 

om personlige opplysninger, som begrenser 

muligheter for verifisering - Федеральный закон 

РФ от 27 июля 2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" 

• Det finnes et føderalt register for verifisering, som 

inneholder informasjon om noen utvalgte diplomer 

fra noen utvalgte lærestedet utstedt etter 2010
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№

http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/


Føderalt register for utdanningsdokumenter
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Hva gjør vi i NOKUT?

• Goznak-oversikt – oversikt over serier og koder fra 

et sentralt trykkeri i Russland «Goznak» som 

trykket papir for utskrift av vitnemål frem til 2011

• NOKUT innførte krav om apostille for 

utdanningsdokumenter utstedt etter 2011
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Krav om apostille

• Apostillestempel brukes for å verifisere ektheten av 

utdanningsdokumenter fra Russland. 

Apostillestempler påføres av lokale myndigheter 

som er ansvarlig for utdanning i de russiske 

regionene/distriktene. Apostilliserte dokumenter blir 

etter det registrert i en føderal database for 

apostiller, som kan brukes for verifisering. 
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http://apostille.obrnadzor.gov.ru/


Verifisering av apostiller
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Verifisering: Kandidat nauk

NOKUT godkjenner bare russiske doktorgrader når 

programmet er akkreditert, og graden fører frem til et 

statlig vitnemål fra den Høyere attestasjons komiteen 

(Высшая Аттестационная Комиссия, ВАК).

Høyere attestasjons komiteen (Высшая Аттестационная

Комиссия, ВАК).

Det russiske statsbiblioteket
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http://vak.ed.gov.ru/121
http://www.rsl.ru/


Lenker

• Rosobrnadzor – database for akkrediterte læresteder (kun på russisk)

• Utdanningsdokumenter 

• Høyere attestasjons komiteen (Высшая Аттестационная Комиссия, ВАК) (kun 

på russisk)

• Database for apostiller

• Det føderale registeret (kun på russisk)

• Russisk ENIC

• NOKUTs landdatabase, Russland
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http://accredreestr.obrnadzor.gov.ru/
http://nic.gov.ru/ru/inrussia/eduinfo/docs
http://vak.ed.gov.ru/vak
http://apostille.obrnadzor.gov.ru/
http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/
http://nic.gov.ru/en/inrussia/eduinfo
http://www.nokut.no/no/Fakta/Databaser-og-oversikter/NOKUTs-landdatabase/Russland/

