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Søknad om generell godkjenning av
utdanning fra UK:
• UK er alltid blant topp-10-landene ut fra NOKUTs

søknadsland:
•
•

•
•
•
•

•
•

2010: 174
2011: 191
2012: 191
2013: 276
2014: 279
2015: 376
2016: 402
2017 (til og med 04.05.): 271

Dette betyr at UK per i dag er på 3. plass, etter Polen og
Syria
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Bakgrunnsinformasjon
• Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland
• England + Wales + Skotland (= Storbitannia) og

Nord-Irland
• Den sentrale regjeringen delegerte en del
lovgivningsmyndighet til det skotske, walisiske og
nordirske parlamentet, blant annet ansvaret for
utdanningspolitikken.
• I praksis er utdanningssystemene i England, Wales
og Nord-Irland veldig like. Det skotske systemet er
strukturert annerledes og gir en del andre
kvalifikasjoner.
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UK: The 5 stages of education
1.
2.
3.
4.

5.
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Early Years (førskole)
Primary Education: 5 -11 år, 1.- 6. klassetrinn
Secondary Education: 11 - 16 år, 7. -11. klassetrinn
Further Education (FE): «includes any study after
secondary education that’s not part of higher education»
Kursene spenner fra 2-årig Senior Secondary Education /
Pre-University Education (GCE A-levels/Cambridge PreU) eller vocational qualifications til Higher National
Diplomas (HNDs).
Higher Education (HE)

Obligatorisk skolegang
• England: utdanning obligatorisk fram til fylte 18 år

for de som er født 1. september 1997 eller senere
(fra og med 2015 er obligatorisk skolegang er
utvidet med 2 år)
• Wales, Skottland og Nord-Irland: fram til fylte 16 år

|6

15.05.2017

|7

15.05.2017

Qualification frameworks in the UK
• Flere kvalifikasjonsrammeverk:
• Regulated Qualifications Framework (RQF) som

•
•
•
•
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omfatter skole- og yrkesrettede- (ikke høyere utdanning)
kvalifkasjoner i England, Wales og Nord-Irland (innført i
2015)
RQF: entry level + 8 nivåer
RQF og Credit and Qualifications Framework for alle
kvalifikasjoner i Wales (Welsh Baccalaureate)
Scottish Credit and Qualification Framework (SQCF) for
alle kvalifikasjoner i Skottland (12 nivåer)
Frameworks for Higher Education Qualifications of UK
Degree-Awarding Bodies (FHEQ)

Det norske
kvalifikasjonsrammeverket
for livslang læring (NKR)
•

Nivå 6,7,8 gjelder høyere
utdanning og den faller
sammen med
kvalifikasjonsrammeverket
for høyere utdanning
• NOKUTs generelle
godkjenning vurderer
utenlandsk utdanning i
forhold til disse tre nivåene
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NKR-nivåer

Vitnemål og grader

Nivå 2

Vitnemål fra grunnskolen

Nivå 3

Kompetansebevis for videregående
opplæring

Nivå 4

Vitnemål fra videregående opplæring
Fagbrev

Nivå 5

Vitnemål fra fagskoleutdanning (Innplassert i
NKR som fagskole 1 og
fagskole 2)

Nivå 6
(første syklus)

Høyskolekandidat (delnivå)
Bachelorgrad
Grunnskolelærerutdanning
Allmennlærerutdanning

Nivå 7
(andre syklus)

Mastergrad
Master of Arts
Master of Business Administration (MBA)
Master of International Business (MIB)
Master of Technology Management
Master i rettsvitenskap (laws)
Candidata/candidatus medicinae (cand.med.)
Candidata/candidatus medicinae veterinariae
(cand.med.vet.)
Candidata/candidatus psychologiae
(cand.psychol.)
Candidata/candidatus theologiae
(cand.theol.)

Nivå 8
(tredje syklus)

Philosophiae doctor (ph.d.)
Doctor philosophiae (dr.philos.)
Diplom, kunstnerisk utviklingsprogram

UK - de to rammeverkene for høyere
utdanning
SCQF L Qualifications
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12

Doctoral degree

11

Master degree

10

Honours Bachelor

9

Ordinary Bachelor

8

Diploma of HE

7

Certificate of HE

Opptak til høyere utdanning - UK
• Lærestedene er autonome og setter sine egne

opptakskrav
• Det er mange ulike kvalifikasjoner og kombinasjoner
som kan gi adgang til ulike studier
• De vanligste opptakskravene til høyere utdanning er:
o

o

Tre beståtte eksamener fra General Certificate of Education
Advanced-level (GCE A-level)
BTEC Nationals (National Extended Diploma) eller kombinasjoner
av ulike kvalifikasjoner

• Programmer har ulike opptakskrav, og opptakskravene

er som regel spesifisert i hvilke kvalifikasjoner og
karakterer som fyller kravet for opptak.

| 11

15.05.2017

UCAS – Universities and Colleges Admission Service
• Det sentrale opptaksorganet
o

o

o

Setter ikke opptakskrav, det bestemmes av det enkelte
universitetet
Har ansvar for opptak i første syklus innen høyere utdanning:
kjører opptaksprosesen og formidler informasjon
Hjemmesiden har veldig detajlert informasjon om alt som har
gjøre med opptak

• Mer informasjon kan finnes på hjemmesiden til UCAS:

https://www.ucas.com/
• Tariff tables:
https://www.ucas.com/file/63541/download?token=Pl0wq
M1c
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Opptak til høyere utdanning i Norge med
utdanning fra UK
• England, Wales og Nord-Irland:
o
o

o
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General Certificate of Education med minst 3 A Levels ELLER
Cambridge Pre-U Diploma (3 Principal Subjects + Global
Perspective and Research) ELLER
en kombinasjon av A Levels og Cambridge Pre-U Principal
Subjects i 3 ulike fag.

GCE
Advanced
Level
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Opptak til høyere utdanning i Norge med
utdanning fra UK
• Skottland:
o

o
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Fra 2000: Scottish Qualifications Certificate med 5
Highers / Advanced Highers
Før 2000: Scottish Certificate of Education med 5 Highers

Scottish Certificate
of Education
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Status av institusjoner:
Recognised and Listed bodies
• Recognised bodies
o

o

Læresteder som har rett til både å tilby høyere utdanning og tildele høyere
utdanningsgrader (med “degree-granting powers”)
“degree-granting powers” kan gis av Royal Charter/dronningen basert på råd fra
Privy Council fram til 1992) eller Act of Parliament (etter 1992).

• Listed bodies
o

o

o

Læresteder som ikke har rett til å tildele grader (uten “degree-granting powers), men
kan tilby hele programmer som fører fram til godkjente britiske grader.
Utdanningen må valideres og graden tilbys av et lærested med “degree awarding
powers” (recognised body). Det er da alltid en recognised body som vil utstede
vitnemålet.
Kravet for å være inkludert som Listed body:
o
o
o
o
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Institusjonen må tilby a full honours / foundation program
Må tilby gradsprogram (ikke diplomutdanning)
Må eksistere i nåtiden (ikke historisk liste)
Bare institusjoner som gir utdanning i UK er omfattet av LBO

Recognised and Listed bodies
• Oppdatert liste over “listed and recognised

bodies”:
https://www.gov.uk/check-a-university-is-officiallyrecognised/recognised-bodies
OBS! Ikke historiske lister.
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NOKUTs godkjenningspraksis
• NOKUT kun godkjenner vitnemål som er utstedt av

Recognised Bodies.
• NOKUT gir ikke godkjenning av et vitnemål som er

utstedt av et Recognised Body, men utdanningen
er gitt av en institusjon som verken har status som
Recognised eller Listed Body.
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Council for National Academic Awards
• Council for National Academic Awards (CNAA) førte

tilsyn med og tildelte grader for tekniske høgskoler
(polytehcnics) og noen andre institusjoner uten
universitetsstatus fram til 1992.
• Den store utdanningsreformen i 1992 gav disse

polytechnics universitetsstatus, dermed ble CNAA
nedlagt.
• Open University fikk ansvar for å opprettholde og gi

adgang til CNAAs datasamling
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CNAA degree
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Kvalitetssikring av høyere utdanning
• UK har ikke et akkrediteringssystem slik vi kjenner det i Norge. Arbeidet med kvalitet skjer i

•

•
•

•

•
•
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samarbeid mellom UH-sektoren, Quality Assurance Agency (QAA) og HEFCE (Higher
Education Funding Council of England).
Universitetenes rettigheter er regulert av lov. De er autonome, selvstyrte institusjoner som
bestemmer over alle sine aktiviteter, utdanninger de tilbyr og diplomer de utsteder. De har
ansvar for kvaliteten på sine utdanninger og i stor grad ansvarlige for intern kvalitetskontroll.
Kvalitetssikringsbyrået (QAA) er et uavhengig organ som følger med på kvaliteten i det
høyere utdanningssystemet i Storbritannia.
QAA setter opp retningslinjer (UK Quality Code for Higher Education) som ble utviklet
sammen med universitets- og høyskolesektoren. Den fastsetter de forventningene som alle
institusjoner må følge.
En viktig del av QAAs rolle er å vurdere hvordan høyere utdanningsinstitusjoner
opprettholder de faglige standardene og kvaliteten i deres utdanninger. QAAs vurderinger er
uttrykt ved "broad confidence", "limited confidence" og "no confidence".
De publiserer også rapporter som fremhever god praksis og stimulerer til diskusjon om
kvalitet innen sektoren.
QAA gir også råd til Privy Council i forbindelse med søknader fra institusjoner som ønsker å
få «degree awarding powers».

15.05.2017

Det akademiske året
• Ikke standardisert akademisk år i høyere utdanning
• Starter normalt i slutten av september / begynnelsen av
•
•
•

•

•
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oktober og varer til midten av juni.
Består normalt av 3 «term». Den første terminen er også
kalt Michaelmas (29. september)
Hver term har 10 undervisningsuker, dvs 30
undervisningsuker pr år
Noen institusjoner følger semester-undervisning.
Unntak: Oxford og Cambridge, som har 24 ukers sesjon i
et akademisk år (fra andre uke i oktober til midten av
juni). Hver term har 8 undervisningsuker.
Mastergrader: kalenderår

Dokumentasjon på utdanning
• Vitnemål: Diploma
• Karakterutskrifter: Academic Transcript, Student

Record, Higher Education Achievement Record
(HEAR) (anbefalt fra 2007)
• Flere og flere læresteder tar i bruk digitale
karakterutskrifter i UK
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System for studiepoeng
• De fleste læresteder bruker CATS - Credit Accumulation

Transfer System
• 120 credit points tilsvarer et års studier / 60
studiepoeng.
• Flere universiteter bruker også ECTS, ofte parallelt med

CATS.
• Eldre utdanninger har ikke CATS/credits.
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Høyere utdanningskvalifikasjoner i UK
• Første syklus:
o
o
o
o
o
o

Higher National Certificate / Higher National Diploma
Foundation Degree
Certificate of Higher Education / Diploma of Higher Education
Ordinary Bachelor Degree
Bachelor Honours
Graduate Certificates / Graduate Diplomas

• Andre syklus:
o
o

Postgraduate Certificate / Postgraduate Certificate Diploma
Master Degree

• Tredje syklus:
o
o
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Doctoral Degree – PhD / DPhil
Professional Doctorate

Higher National Certificate - HNC
Higher National Diploma - HND
• yrkesrelaterte utdanninger som ligger på henholdsvis nivå 4 og 5 i det
•
•

•
•
•
•
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britiske kvalifikasjonsrammeverket (FHEQ)
tilbys av ulike aktører som kan være både høyere utdanningsinstitusjoner,
fagskoler og andre post-sekundære utdanningsinstitusjoner
HNC varer normalt i 1 år og HND er 2-årige utdanninger
regnes som ”short cycle” kvalifikasjoner som kan være
studiepoenggivende
uttelling i CATS varierer (0 til 240 CATS i det britiske systemet).
HNC/HND kan innpasses i høyere utdanning i Storbritannia. Det er det
enkelte lærestedet som vurderer innpassingen.
NOKUT godkjenner ikke HNC/HND i seg selv, kun når de er innpasset i en
grad.

15.05.2017

HND / HNC - vitnemål
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Foundation Degree
• yrkesrelatert utdanning introdusert av den britiske regjeringen i
•
•
•

•
•

•
•
•
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september 2001
plassert på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket
varighet 2 år
tilbys av både universiteter og høyskoler
ikke noe formelle opptakskrav; studentene kan bli tatt opp på grunnlag
av en rekke tradisjonelle og ikke-tradisjonelle kvalifikasjoner
utdanningen skal gi et grunnlag (foundation) i faget som åpner veien til
relaterte yrker
programmet ofte laget i samarbeid mellom arbeidsgivere og
utdanningsinstitusjonen
kan innpasses i høyere utdanning i Storbritannia
NOKUT godkjenner ikke FDs i seg selv, kun når den er innpasset i en
grad.

15.05.2017

Foundation Degree - vitnemål
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Certificate / Diploma of Higher Education
• De er henholdsvis på nivå 4 og 5 på

kvalifikasjonsrammeverket
• Varighet henholdsvis 1 eller 2 år
• Ofte avbrutte bachelorgradsstudier, men ikke alltid.

• NOKUT godkjenner avbrutte bachelorgrader, men

ikke Certificate /Diploma of Higher Education.
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Bachelorgrader - First degrees
• Honours Degree / Bachelor Honours er den vanligste

•

•
•

•
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britiske kvalifikasjonen:
• Bachelor of Arts (BA) with Honours
• Bachelor of Science (BSc) with Honours
Det første året av en bachelorgrader er plassert på nivå 4, det
andre året på nivå 5 og den tredje året på nivå 6 i
kvalifikasjonsrammeverket. VS norske bachelorgrader, der alle
år er på nivå 6.
Honours programmer: høyt spesialiserte og studenter
fokuserer på ett eller to fag gjennom hele programmet
Bachelor degree Honours kan være:
• Single subject degree (single honours)
• 2 subject degree (joint hounours)
• 2-3 subjects degree (combined honours)
Inneholder normalt en selvstendig oppgave

Honours Degrees
• Minimum 360 CATS
• Vanligvis 3-årige programmer. Noen er 4-årige.
• Sandwich courses: 2 typer
3 år + 1år yrkespraksis, ofte etter andreåret
i språkutdanninger: 1 obligatorisk år i utlandet der det aktuelle
språket snakkes

o
o

• Professional Bachelors:
•
•

•
•
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architecture, dentistry, veterinary science: 5 års studier
medicine: 5 eller 6 års studier
law 3 års studier
engineering kan være både:
- Bachelor of Engineering (BEng) 3 eller 4 års studier eller
- (Master (MEng) 4 eller 5 års integrerte studier – anses som
første grad / first degree)

NOKUTs godkjenningspraksis - Honours
Degrees
• NOKUT godkjenner bachelorgrader ut fra

utdanningens normerte omfang.
• Sandwich degrees: NOKUT ser på antall CATS, og

i tillegg om det sandwich-året er obligatorisk del av
programmet. I løpet av de siste 10-15 årene har det
skjedd en del endringer i organiseringen av sandwichdegrees.
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Honours Degree/ Bachelor
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Karaktersetting i «the Honours degree»
• Vurdering av høyere utdanning er delt inn i 5 klasser:
•
•
•
•
•

first class (I)
upper second class (II:1)
lower second class (II:2)
third class (III)
unclassified (below third class)

Class
First Class
Upper Second
Lower Second
Third
Pass
Fail
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Range of Marks
70–100%
60–69%
50–59%
40–49%
35–39%
Below 35%

Unclassified Bachelor Degrees – uten
«Honours»
• Unclassified Degrees:
o
o
o

Medisin
Ordinary and pass degrees
Aegrotat Degree
•

Honours degree uten klassifisering oppnådd uten avslutningseksamen pga.
sykdom osv.

• «Ordinary or Pass Bachelor Degree»
•
•

•
•
•
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bachelorgrad «uten «Honours»
Ordinary bachelor: 3-årig program, men mindre krevende enn
bachelorgrad med Honours
Nivå 6 i kvalifikasjonsrammeverket
Pass er «failed honours» programmer
Gir ikke grunnlag for opptak til mastergradsstudier, men kan vurderes
til opptak til Postgraduate Diploma.

OBS: I enkelte tilfeller tildeler Oxford/Cambridge
en mastergrad som en «æresgrad». Dette er ikke
en ordinær mastergrad

De to vitnemålene er tildelt til samme person.
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Bachelorgrader i Skottland
• Bachelor Honours i Skottland er en 4-årig grad:
o 1. og 2. år er generelle; studentene tar et bredt spekter av
fag.
o 3. og 4. år: fordypning i 1-2 fag. Det siste året omfatter et
selvstendig arbeid.

• Ordinary Bachelor Degree: 3-årig grad i Skottland. I

motsetning til resten av UK, er det et separat og godt
ansett program, ikke en «failed honours»:
o

o
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De to første årene er lik til de to første årene i en bachelor
honours
Men det siste året er også generelle studier. Ikke noe
selvstendig arbeid er påkrevd for graden.

Skottland – Master of Arts
• Enkelte universiteter i Skottland (Aberdeen

University, Edinburgh University, Glasgow
University og St Andrews University) tildeler graden
Master of Arts for bachelorgradsstudier innen “arts,
humanities and social sciences”
• Dette har historiske årsaker, men utdanningen er i

sin helhet på bachelorgradsnivå og har samme
rettigheter som en Bachelor Honours.
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Bachelor Pass Degree – 300 oppnådd
credits – sak 1
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Bachelorgradvitnemål for Honours
degree – sak 2

• Oppnådde credits 320

| 42

15.05.2017

Karakterutskrift for samme bachelorgrad
sak 2

| 43

15.05.2017

Master of Engineering
sak 3
• Professional first

degree
• Honours degree
• Oppnådde 450 CATS /
225 studiepoeng
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Master of Engineering – sak 3
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Regulering
sak 3
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NOKUTs godkjenningspraksis når fag
ikke er bestått
• NOKUT gir godkjenning basert på antall oppnådde

credits/studiepoeng. Mao godkjenner vi ikke fag som ikke er
bestått. Samtidig kan vi likevel gi gradslikestilthet.
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Bachelorgrad –
vitnemål
sak 4
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Bachelorgrad –
karakterutskrift
sak 4
Dette er en 3-årig utdanning. De to
første årene er innpasset fra
Nordisk institutt for scene og studio
som er en norsk fagskole og regnes
ikke som høyere utdanning.
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NOKUTs godkjeninngspraksis Innpassing av norsk fagskoleutdanning
• Utdanningen godkjennes som likestilt med en

akkreditert norsk bachelorgrad. Den gis
godkjenning som 60 studiepoeng / 1 års høyere
utdanning på grunn av innpassing av tidligere
utdanning fra Norge.
Begrunnelse:
• Normert studietid for utdanningen er 3 år. Du har
fullført utdanningen på 1 år på grunn av innpassing
av tidligere fullført fagskoleutdanning fra Norge.
Denne utdanningen regnes ikke som høyre
utdanning i Norge, og gir derfor ikke uttelling i
studiepoeng.
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Graduate Certificates / Diplomas –
Kvalifikasjoner i første syklus
• Opptakskrav: vanligvis fullført bachelorgrad
• Varighet normalt 1 år
• Ligger på nivå 6 i kvalifikasjonsrammeverket,

samme nivå som bachelorgrader
• Utdanningen blir ofte tatt i et annet fagområde enn
bachelorgraden og inneholder ikke spesialisering
på et høyere nivå.
• “Graduate in time but not in level.”

| 52

15.05.2017

Postgraduate Certificate (PGC) / Postgraduate
Diploma (PGD) – Kvalifikasjoner i andre syklus
• Opptakskrav: vanligvis fullført bachelorgrad
• På nivå 7 i kvalifikasjonsrammeverket
• De gir videre spesialisering i forhold til

•
•

•
•
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bachelorgradsstudier
PGCs er ofte profesjonsrettede mens PGDs har et mer
akademisk fokus
PGCs tar normalt 6 måneder til 1 år å fullføre.
PGDs er normalt 1-årige og omfatter både kursarbeid og
eksamen.
PGDs kan regnes som kursdelen av en mastergrad. Derfor
kan studenter, som ikke leverer mastergradsoppgave i
løpet av en mastergradsprogram, få tildelt PGD

15.05.2017

PGCE - vitnemål
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Postgraduate Diploma - opptak på bakgrunn av
videregående skole og arbeidserfaring
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Mastergrader - andre syklus
• På nivå 7 på kvalifikasjonsrammverket

• Taught Master Degrees
o
o
o

De fleste mastergrader er taught master degrees
Omfatter enten kun kurs eller kurs og masteroppgave/prosjekt
Tas oftest over 12 måneder / 1 kalenderår og omfatter som regel
180 CATS*
•
•

Master of Arts (MA) og Master of Science (MSc)
Master of Business Administration (MBA)

• Research Master Degrees
o

er oppgavebasert
•
•

Master of Philosophy (Mphil) – 1 eller 2-årig, kan anses som første del
av et doktorgradsprogram
Master of Research (MRe)

• Integrerte mastergrader – Master (MEng) 4 eller 5 års
integrerte studier – anses som første grad (first degree)
• Anses som «first degrees» - Honours klassifisering
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*Omregning av 180 CATS
• Britiske læresteder gir 180 CATS for mastergrader som

er normert til 12 måneder / 1 kalenderår. De omregner
180 CATS til 90 ECTS.
• Denne omregninger følger ikke normen for hvordan

ECTS credits tildeles for utdanning.
• NOKUTs generelle godkjenning er basert på tid-for-tid

prinsippet. Ifølge dette tilsvarer studiebelastingen på ett
akademisk år (10 måneder) 60 studiepoeng, og på ett
kalenderår (12 måneder) 75 studiepoeng.
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NOKUTs godkjenningspraksis
• NOKUT godkjenner 1-årige mastergrad (1

akademisk år = 10 mnd) som 1 års høyere
utdanning / 60 studiepoeng på mastergradsnivå.
• 12 måneders mastergrad som 1 kalenderårs
høyere utdanning / 75 studiepoeng på
mastergradsnivå i Norge.
• 2-årige mastergrader som likestilt med akkreditert
norsk mastergrad / 2 års høyere utdanning / 120
studiepoeng, hvis kravet til størrelse på selvstendig
arbeid er oppfylt.
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Mastergrad - vitnemål

| 59

15.05.2017

Grader – tredje syklus
• Doctoral Degrees: PhD / DPhil

En doktorgrad krever normalt 3-4 års arbeid, tildeles på grunnlag av original
forskning.
•
Normalt består graden av kun oppgave, men kan også omfatte noen kurs.
• Professional Doctorate
•
Såkalte «taught doctorates», Doctor of Education (EdD); Doctor of
Engineering (EngD); Doctor of Business Administration (DBA) osv.
•
Normalt 3-årige programmer
•
Den største delen av programmet består av undervisning/praksis, men kan
også omfatte en mindre forskningskomponent.
• Higher Doctorate
•
Doctor of Letters (DLitt), Doctor of Laws (LLD) osv.
•
Tildeling er basert på vitenskapelige resultater oppnådd gjennom
forsknings- eller publiseringsarbeid over lengre tid.
•

•

| 60

15.05.2017

NOKUT godkjenner normalt en Ph.D / Doctor of Philosophy som
likestilt med en norsk doktorgrad hvis den fyller kravene som er
satt for generell godkjenning av utenlandske doktorgrader.

PhD - vitnemål
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Britiske institusjoner og transnasjonal
utdanning (TNE)
• Britiske institusjoner er en av de mest kreative i verden til å finne opp

nye former av TNE. Og de er en av de nasjonene som har det
største omfanget av tildelte diplomer oppnådd via TNE.
• TNE: En utdanning der studentene store deler av tiden befinner seg i

et annet land enn institusjonen som utsteder graden.
• NOKUT kan godkjenne en slik utdanning når institusjonen som gir

graden er en akkreditert/offentlig godkjent høyere
utdanningsinstitusjon, og utdanningen er underlagt tilfredsstillende
kvalitetssikring
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TNE in the UK

•

Mange ulike former av TNE:
branch campus, validering,
franchising, double degrees,
joint-degrees.

•

En av de vanligste formene for
TNE som vi ofte møter er
validering.

Kilde: HESA (Higher Edudation Statistics Agency)
https://www.hesa.ac.uk/data-andanalysis/students/international-study
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Validering på tvers av landegrenser
• Læresteder uten rett til å utstede grader, kan tilby grader:
Lærested A har en avtale med lærested B som innebærer at lærested A godkjenner
(validerer) graden som lærested B gir.
Lærested B står for utvikling av programmet og faginnholdet.
Lærested A låner ut navnet sitt til lærested B, og utsteder vitnemål.
Studentene mottar altså vitnemål fra lærested A, selv om lærested B står for utvikling av
programmet.

o

o
o
o

• Validering er Big Business. Kjærkommen inntekt for universiteter:

Selger bruk av navn / grad
• Læresteder uten rett til å utstede grader, kan tilby grader
• University of Wales
o

o

Hadde valideringsavtaler med 130 utenlandske
læresteder og 70 000 studenter verden over
Ble pålagt å stenge aktiviteten i 2011

NOKUT godkjenner som hovedregel ikke validering over
landegrenser. Ikke tilstrekkelig kvalitetssikring.
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Validering av utdanning - Open University
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LASALLE College of the Arts
• Private læresteder i Singapore må registreres i Council for

Private Education: https://www.cpe.gov.sg/
• LASALLE har rett til å utstede Certificates/Diplomas

• Alle bachelor-/mastergrader validert tidligere av Open

University, nå av Goldsmith College, University of London
• http://www.lasalle.edu.sg/
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The case of Istituto Marangoni
• Istituto Marangoni tilbyr studier i fashion og design i

Milano, Paris og London. Lærestedet har ikke den
nødvendige akkrediteringen i Frankrike eller i Italia
til at studiene fra lærestedet skal kunne godkjennes
i Norge.
• I Storbritannia fikk Istituto Marangoni status som

Listed body og gir utdanning som fører fram en
grad validert av Manchester Metropolitan
University.
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NOKUTs godkjenningspraksis for
utdanning fra Istituto Marangoni
• Milano: ikke godkjent av NOKUT fordi utdanningen

ikke er en del av systemet for høyere utdanning i
Italia
• Paris: ikke godkjent av NOKUT fordi utdanningen

ikke er en del av systemet for høyere utdanning i
Frankrike
• London: godkjent av NOKUT fordi UK anser

utdanningen som høyere utdanning
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Nyttige lenker
• Oversikt over Recognised og Listed Bodies: https://www.gov.uk/check-a•
•
•
•
•

•
•

•
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university-is-officially-recognised/overview
EURYDICE: United Kingdom
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries#uk
ENIC-NARIC Network - United Kingdom: http://www.enic-naric.net/unitedkingdom.aspx
UCAS: https://www.ucas.com/
Department for Education:
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
QAA: http://www.qaa.ac.uk/en
Government services and information: https://www.gov.uk/education
Qualification frameworks:
http://www.qaa.ac.uk/en/publications/documents/qualifications-can-crossboundaries.pdf
Scottish Credit and Qualification Framework: http://www.scqf.org.uk/frameworkdiagram/Framework.htm
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Takk for oppmerksomheten
Ta gjerne kontakt med oss i NOKUT:
utland@nokut.no
Andrea.Lundgren@nokut.no
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