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• Hva er det?

• Hva er kriteriene for å søke?

• Hvorfor bør man søke?

• Søknadstrender

• Hvordan søker man?

Godkjenning av utenlandsk 
høyere yrkesfaglig utdanning



Hva er høyere yrkesfaglig 

utdanning(fagskole)?

• Opptakskrav
- Videregående opplæring eller tilsvarende

• Lengde/Omfang
- Min. 6 mnd. – 3 år

• Kvalifikasjoner
- spesialiserte, bransjespesifikke
- ofte tilpasset kompetansebehov i bransjene



Hva står i loven?

• NOKUT avgjør etter søknad fra enkeltpersoner om utdanning fra en utenlandsk fagskole eller en annen 

yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå, skal gis en generell godkjenning slik at den ut fra 
nivå og omfang godkjennes som likestilt med akkreditert fagskoleutdanning.

Hentet fra lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7



Hvorfor bør man søke om godkjenning av utenlandsk 

fagskoleutdanning?

• NOKUTs godkjenning er ment som en hjelp til 

å vise andre hva slags utdanning en har når 

man for eksempel skal søke på en jobb i 

Norge.



Gode grunner til å søke om godkjenning av utenlandsk 

fagskoleutdanning

• Norges behov for fagskoleutdannede

• NHO bedriftenes kompetansebehov 
etter utdanningsnivå: Fullført 
fagskoleutdanning er det nest mest 
etterspurte utdanningsnivået.

• Etterspørselen etter yrkesfaglig 
kompetanse har vært stabilt høyt i flere 
år

• Integrering, inkludering, 
økonomisk uavhengighet mm.



Kriterier for godkjenning 

1. Utdanningen må være på nivå med norsk akkreditert fagskoleutdanning.

2. Utdanningen må ha et innhold og omfang som tilsvarer minimum et halvt år.

3. Utdanningen må være fullført og bestått.

4. Utdanningen må være underlagt tilstrekkelig kvalitetssikring i hjemlandet.

5. Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert.

6. Dokumentene må også vurderes til å være ekte.

Kriteriene er hentet fra lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoleforskriften) kap. 9.

• Utdanningen godkjennes normalt ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i utdanningslandet er 

sidestilt med ett års normert studietid i Norge.

• Ordningen er ikke bundet av kravene i GSU-listen



NOKUTs vedtak

NOKUTs vedtak inneholder 

informasjon om:

• Kvalifikasjonen som er vurdert

• Utfall

• Nivå og omfang

• Kort beskrivelse av fagområdet

• Statusen til lærestedet hvor 

utdanningen er tatt



NOKUT vurderer ikke:

• Det faglige innholdet i utdanningen opp mot det faglige innholdet i norsk utdanning

• Søkers arbeidserfaring

• Om utdanningen dekker krav til yrker som krever autorisasjon

• Om søker dekker krav til generell studiekompetanse

• Avbrutt utdanning



Dokumenter NOKUT trenger for å behandle en søknad

• Vitnemål/diploma på originalspråk m/karakterutskrift

• Dokumentert videregående opplæring

• Oversettelser til engelsk eller nordisk språk

• Evt. navneendring

• Personer som ikke kan søke med MinID må i

tillegg laste opp en kopi av et gyldig ID- dokument

• Fullmakt

Søknaden vil bli avvist hvis NOKUT ikke mottar dekkende dokumentasjon, men ikke noen 

begrensninger på å søke på nytt.



Hvorfor fikk ikke personen godkjent sin utdanning?

Nivå

- Høyere utdanning

- Videregående opplæring

Omfang

- Korte kurs eller utdanninger

Andre grunner

- Manglende dokumenter

- Ikke fullført utdanning

- Manglende verifisering

- Manglende akkreditering



Godkjenningstrender

2021

1. Syria

2. Polen

3. Sverige

4. Litauen

5. Tyskland

6. Russland

7. Romania og Spania

8. Storbritannia og Ukraina

9. Thailand

10. Ungarn, Eritrea og Marokko

2020

1. Syria

2. Polen

3. Litauen

4. Sverige

5. Russland

6. Ukraina

7. Spania

8. Marokko, Latvia, Tyskland og 

Storbritannia og Vietnam

9. Palestina, Thailand, Ungarn, Hellas, 

Romania og Australia

10. Serbia, Bulgaria, Italia, Danmark, 

Estland, Etiopa, Frankrike og Hviterussland

Søknader totalt per år:

2020: 861

2021: 1424



Viktig om ordningen:

• Vurderer utdanning fra alle land

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid: 1 mnd

• Gratis å søke!



Hvordan søker man?





Informasjonssider

Informasjonsvideo om NOKUTs

godkjenningsordninger

https://www.nokut.no/soknader--utdanning-fra-

utlandet/

NOKUTs Informasjonsside for 

utenlandsk yrkesfaglig opplæring og 

utdanning:

https://www.nokut.no/utdanning-fra-

utlandet/informasjonsside-for-utenlandsk-

yrkesfaglig-opplaring-og-utdanning/



Besøk NOKUTs digitale veiledningsrom!

• Få svar på generelle spørsmål om utenlandsk 

utdanning og godkjenning

• Har du spørsmål om utenlandsk utdanning eller godkjenning? 

Møt veilederne våre for en livechat! Vi snakker norsk og engelsk.

• Slik fungerer det: Du logger deg inn i veiledningsrommet. Her kan 

alle som vil logge seg inn og skrive inn generelle spørsmål i 

chatten.

• Språk: Norsk og engelsk

Plattform: Zoom

Lenke til førstkommende 

veiledning: https://www.nokut.no/hendelser/ar/januar/besok-nokuts-

digitale-veiledningsrom/

Tider:

• 12. januar 11.00 - 12.00

• 26. januar 11.00 - 12.00

• 09. februar 11.00 - 12.00

• 09. mars 11.00 - 12.00

• 23. mars 11.00 - 12.00



Har du spørsmål?

- Hvorfor får noen land prioritering mtp. godkjenning ? 

Noen fra et land får godkjenning av utdanningen sin 

uten noe særlig krav mens andre får ikke det selv om 

de har med seg ekte dokumenter og dekker alle 

kravene og sender det NOKUT spør om og de har 

kanskje t.o.m. et bedre utdanningssystem? Fint om 

det kan gis en faglig begrunnelse.

- Gjelder fagskoleutdanningen min fra Nederland?



Takk for oss!

Spørsmål om utenlandsk 

utdanning

Telefon: 21 02 18 60 (tirsdag og 

torsdag kl. 12–14).

E-post: utland@nokut.no


