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Reform av utdanningssystemet i 2014

• Lov om utdanning «Om utdanning» fra 01.07.2014 № 

1556-VII

• Akkrediteringsorgan / National Agency ble etablert som 

uavhengig organ utenfor Utdanningsdepartementet. 

Fungerer ikke i full kapasitet ennå. Derfor har  

Utdanningsdepartementet fremdeles ansvaret for å 

kontrollere kvaliteten på ukrainske 

utdanningsinstitusjoner.

• Læresteder har fått mer autonomi, mer økonomisk og 

administrativ frihet og rett til å utforme egne 

studieprogrammer.

• External Independent Testing – er nå obligatorisk for 

opptak til høyere utdanningssinstitusjoner.
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html


• Fra 1. januar 2016 skal alle universiteter utstede 

Diploma Supplement.

• ECTS ble innført som pilotordning i 2004, og 

implementert i 2009/2010. Det er likevel ikke alle 

institusjoner som har brukt ECTS de siste årene, men 

innføringen av Diploma Supplement forutsetter at alle 

institusjoner skal ta det i bruk.

• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverket er offisielt vedtatt, 

men ikke referert til EQF og arbeidet med det vil pågå 

frem til 2020 ifølge ukrainske myndigheter.

• Unified State Electronic Database on Education 

(USEDE), som inneholder registeret av høyere 

utdanningsinstitusjoner, registeret for 

utdanningsdokumenter og registeret for EIT resultater i 

Ukraina.
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http://www.inforesurs.gov.ua/


• Akkrediteringssystemet innebærer både lisens-

og akkrediteringsordninger. En lisens er 

obligatorisk for alle programmer og nivåer. 

Programakkreditering er ikke obligatorisk etter 

2014.

• Akkrediteringsnivåer utgår.

• Overgang til ny gradsstruktur. Siste opptak til 

specialist var i 2016. Siste opptak til Junior 

Specialist ble forlenget til 2019.
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Sammenheng mellom grader
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Junior Specialist Junior Bachelor

Bachelor Bachelor

Specialist Master

Master Master

Candidate of Science
for foreign citizens – Doctor of 

Philosophy

Doctor of Philosophy 

Doctor of Science Doctor of Science

1991–2014 etter 2014



Utdanningsnivåer i overgangsperioden, 

siste opptak i 2016
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Høyere utdanningsstruktur ifølge loven fra 

01.07.2014 № 1556-VII
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Religiøse utdanningsinstitusjoner

• Religiøse utdanningsinstitusjoner ble inkludert i det 

ordinære utdanningssystemet etter 2014.  

• Slike institusjoner må søke og få lisens og 

akkreditering for studieretningen ‘’teologi’’.

• Utdanningsdokumenter fra slike institusjoner blir 

anerkjent som diplomer av statlig format.
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Akkreditering og lisens

• Akkrediteringssystemet innebærer både lisens- og 

akkrediteringsordninger. En lisens er obligatorisk for alle 

programmer og nivåer. Programakkreditering er frivillig etter 

2014.

• Akkrediteringsnivåer:

1. Nivå 1 – utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne 

junior specialist og VGS

2. Nivå 2 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne 

junior specialist, bachelor og VGS

3. Nivå 3 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne 

bachelor, specialist og noen spesifikke masterprogrammer

4. Nivå 4 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne 

bachelor, specialist og master
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Diplomer av statlig og ikke statlig format
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Ikke akkrediterte studiprogrammer

Diplom av statlig format
Diploma av ikke statlig format, format utformet av 

lærestedet

Gir opptak til videre studier og adgang til

arbeidsmarkedet

Utseende av utdanningsdokumenter:

• krav til informasjon som statlig diplom

inneholder og design godkjennes av 

mundigheter

• formatet er definer av læresteder

• brukes statlig symboler: våpenskjold og

inskripsjon “Ukraina”

• serienummer: ‘А’, ‘В’, ‘С’, ‘М’, ‘Е’, ‘К’, ‘Р’

Gjeldende loven definerer ikke verken rett til 

opptak til videre studier eller tilgang til 

arbeidsmarkedet. Læresteder og arbeidsgivere 

som tar beslutning

Utseende av utdanningsdokumenter:

• krav til informasjon som statlig diplom

inneholder og design godkjennes av 

læresteder

• forbudt å bruke statlige symboler:

våpenskjold og inskripsjon “Ukraina”

• serienummer: ‘Х’, ‘Т’, ‘Н’

• lagt til registeret

Akkrediterte studieprogrammer
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Verifiseringsmuligheter
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• Inforesurs - nytt register for dokumenter for høyere utdanning. 

Inneholder kun diplomer utstedt etter 2015 (unntatt militære 

høyskoler)

• Apostiller fra Utdanningsdepartementet

• Bekreftelse fra det ukrainske ENIC-kontoret

• Forespørsel til lærested

• Fra april 2016 innførte NOKUT nye dokumentasjonskrav om 

apostille for søkere som har dokumenter fra Ukraina.

• Ukrainske apostiller utstedt av ukrainske utdannings- og 

forskningsministerium kan fra 18. januar 2013 enkelt verifiseres 

i åpen tilgang på nettet. Apostiller utstedt i perioden fra 2008 til 

18. januar 2013 kan verifiseres ved forespørsel som sendes 

det ukrainske ENIC-kontoret.

http://www.inforesurs.gov.ua/
http://www.enic.in.ua/index.php/en/apo_reg_en


Utfordringer

• Krim, Luhansk, Donetsk

Ukrainske myndigheter anser utdanningsdokumenter 

fra noen regioner i Donetsk, Lugansk og Krim som 

‘’illegitime’’ og utsteder derfor ikke apostille på disse. 

Apostille utstedes ikke på dokumenter som ikke kan 

bekreftes / verifiseres.

Ukrainske myndigheter anerkjenner ikke ‘’illegitime’’ 

utdanningsdokumenter, men det finnes en prosedyre 

for å få og bytte utdanningsdokumenter.
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http://mon.gov.ua/activity/education/dlya-zhiteliv-donbasu-i-krimu/
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Lenker

• Ukrainske utdannings- og forskningsministerium 

• Utdanningsdokumenter

• Database for apostiller

• Registeret over akkrediterte læresteder

• Ukrainsk ENIC

• NOKUTs landdatabase
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http://mon.gov.ua/activity/education/dlya-zhiteliv-donbasu-i-krimu/
http://www.enic.in.ua/index.php/en/education-documents-examples
http://www.enic.in.ua/index.php/en/apo_reg_en
http://www.enic.in.ua/index.php/en/uipeng
http://www.enic.in.ua/index.php/en/uipeng
http://www.nokut.no/no/Fakta/Databaser-og-oversikter/NOKUTs-landdatabase/Ukraina/

