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Hva skal jeg snakke om i dag? 

 Skolen, 1-12. klasse

 Opptak til høyere utdanning i USA

 Opptak til høyere utdanning i Norge for amerikanske studenter

 Utdanningsinstitusjoner

 Karakterer og studiepoeng

 Akademiske grader

 NOKUTs krav til dokumentasjon

 Eksempler på utdanningsdokumenter



Innledning

US Department of Education:

• Føderative ansvaret for utdanning

• Policy-making

• Finansiering

• Føre statistikk

Delstater

• Board of Education i hver delstat med ansvar for:

• Policy-making

• Ansvar for finansiering

• Hver delstat har et system for høyere utdanning

• Private læresteder må søke delstatsregjering om 
tillatelse til å etablere seg

• Primary/Secondary education: organisert under 
lokale School Boards

USA: Føderasjon bestående av 50 delstater

Til tross for at mye avgjøres på delstatsnivå: Utdanningsystemet er relativt ensartet



Grunn- og videregående skole

• Vanlige løp:

• Elementary School (8 år) + High School (4 år)

• Elementary School (6 år) + Middle School /Junior 
High School (2 år) + High School (4 år)

• Home Schooling

High School

• Avsluttes med High School Graduation Diploma

• Fokus på allmennfag, men kan ta yrkesfag på High 
School. 

• General Education Development Test (GED)

• Som del av High School kan man ta:

• Advanced Placement Exam (AP Exam)

• College Level Examination Program (CLEP)

Begge organisert av College Board 

• Skolesystemet kan variere fra delstat til delstat
• Obligatorisk skole fra 5/6 – 16 år
• Refereres gjerne til som K-12
• Både offentlige og private skoler



Opptak til høyere utdanning i USA

• High School Diploma

• Ulike tester: 

• Scholastic Aptitude Test (SAT)
• American College Tests (ACT)

• Intervjuer, motivasjonsbrev, referanser, 
idrettsprestasjoner osv

• Kun High School Diploma er sjelden tilstrekkelig



• High School Graduation Diploma + 1 års universitets-
/collegestudier i akademiske fag

ELLER: 

• High School Graduation Diploma og 3 Advanced 
Placement Exams med karakteren 3 eller bedre

• I tillegg evt krav til norskkunnskaper

• https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/GSU-listen/

Krav til generell studiekompetanse 
for søkere fra USA, GSU-krav

https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/GSU-listen/


• Community College / Junior College 

• College / Liberal Art College

• University

• Enkelte universitetssystemer som 

• State University of New York (SUNY)
• University of California
• Texas State University System

Ulike typer 
utdanningsinstitusjoner



Karaktersystem

• Ingen nasjonal skala, variasjoner mellom 
læresteder

• Vanlig: bokstavskala der A er best, D laveste 
ståkarakter og F er stryk

• Kurs med karakter D kan ofte ikke inngå i grad

• Mye bruk av A og B, særlig i mastergrader

• General Point Average (GPA): Viktig!

• Omregning av karakterer til tall. Sluttsummen 
deles på antall credits oppnådd = GPA

• Krav om en viss GPA for å oppnå grad
• Krav om en viss GPA for opptak til videre studier
• Bruk av GPA ved jobbsøking/ansettelser i USA 



Studiepoeng / Credits

• Ikke noe nasjonalt system

• De vanligste systemene er:

• Semester hours: 15 hr per semester /30 hr per år

• Quarter credits: 45 credits per år

• NB! Disse systemene for studiebelastning gjelder 
først og fremst for bachelorgradsnivå. Utdanning 
på mastergradsnivå har ofte lavere belastning.



Studieåret

• Et studieår er normalt fra september til juni

• Mer bruk av sommersemestre

• Året kan være inndelt i: 

• To semestre (fall, spring)
• Tre trimestre (fall, winter, spring)
• Fire quarters (fall, winter, spring, summer)



Diagram over 
utdanningsstruktur

• Kilde: 

• National Center for Education Statistics



Associate Degree

• Normalt toårig utdanning

• Associate of Arts (AA) / Science (AS)

• Transer program. Kan som regel innpasses i en 
bachelorgrad.

• Associate of Applied Arts (AAA) / Science (AAS)

• Terminal program. Utdanningen er primært rettet mot 
arbeidslivet og kan normalt ikke innpasses i en bachelorgrad.

NOKUTs godkjenningspraksis: AA og AS kan godkjennes som 
1 års høyere utdanning på bachelorgradsnivå.



Bachelor Degree
• Normalt fireårig grad som består av:

• Freshman (100-nivå)
• Sophomore (200-nivå)
• Junior (300-nivå)
• Senior (400-nivå)

• Liberal Art Component

• Krav til spesialisering / major de to siste årene. Kan også være krav om en minor

• Ofte krav om 120 semester hours eller 180 quarter credits

• Gir normalt adgang til mastergrader i USA

• Nye trender? 

• Kombinert bachelor og master, der masterkurs kan tas i senior year. Samlet normering kan være 5 år
• Komprimerte bachelorgrader som tas på 3 år med større studiebelastning over fire quarters per år

NOKUTs godkjenningspraksis: 

Bachelor degree godkjennes som likestilt med en norsk treårig bachelorgrad.



Master Degree
• Opptakskrav: Bachelorgrad med en viss GPA, Kan være krav om ulike tester, motivasjonsbrev osv

• Normering: Normalt mellom 1-2 år

• Academic/Research Master / Professional Master

• Inneholder kurs, men som regel med en form av selvstendig arbeid inkludert

• Selvstendig arbeid kan ha form som

• Thesis
• Project
• Capstone
• Comprehensive examinations

• Kan også være rent kursbaserte

• Normering ofte oppført i antall credits, kan være utfordrende å tallfeste i tid

• Ny trend? Akselererte mastergrader som tas på et kalenderår

NOKUTs godkjenningspraksis: 

Master Degree vurderes individuelt. Mastergrader godkjennes opp mot kortere, 1,5-årig eller 2-årig mastergrad.



First Professional Degree

• Opptakskrav: Fullført bachelorgrad eller 
minimum 2 års høyere utdanning, evt. tester

• Utdanninger som fører frem til en profesjon

• Normering er varierende, men sammen med 
forutgående utdanning skal det være en samlet 
lengde på minimum 6 år

• Akademiske rettigheter: Noen kan gi adgang til 
doktorgradsstudier, andre gir adgang til 
mastergradsstudier

• «Doctor» er som oftest del av tittel men disse er 
ikke doktorgrader i USA

• NOKUTs godkjenningspraksis: Individuell vurdering

• Doctor of Audiology (Au.D.)

• Doctor of Chiropractic (D.C. or D.C.M.)

• Doctor of Dental Science (D.D.S.) or Doctor of Dental 
Medicine (D.M.D.)

• Doctor of Jurisprudence or Juris Doctor (J.D.)

• Doctor of Medicine (M.D.)

• Doctor of Optometry (O.D.)

• Doctor of Osteopathic Medicine/Osteopathy (D.O.)

• Doctor of Pharmacy (Pharm.D.)

• Doctor of Physical Therapy (D.P.T.)

• Doctor of Podiatric Medicine/Podiatry (D.P.M., D.P., or 
Pod.D.)

• Master of Divinity (M.Div.), Master of Hebrew Letters 
(M.H.L.), Rabbinical Ordination (Rav)

• Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.)

• Kilde: US Dep. of Education, International Affairs Office



Doctoral Degree
• PhD – Doctor of Philosophy

• Opptakskrav: fullført mastergrad

• Består av:

• Kurs
• Qualifying Examination
• Admission to Candidacy
• Research / Dissertation

• Kombinert master – PhD
• Minimum 5 års normering der de to første årene er 

kurs

• Professional doctorate

• Mer innslag av kurs, praksis og mindre forskning / 
avhandling

• NOKUTs godkjenningspraksis: 

• PhD godkjennes normalt som likestilt med en norsk ph.d. 
Øvrige løp: Individuell vurdering



Dokumentasjon
• Vitnemål

• Direktesendt karakterutskrift
• Official Transcript of Records skal sendes direkte 

fra lærestedet til NOKUT i tråd med amerikansk 
praksis

• Vi aksepterer offisiell karakterutskrift sendt per
• post, i forseglet konvolutt
• e-post, under visse forutsetninger

• Eksterne aktører som sender ut dok: 
• Parchment
• Credentials Solution



Eks. på vitnemål



Eks. på karakterutskrift, bachelorgrad



Eks. på 
karakterutskrift, 
mastergrad



Eks. på innpassing i 
karakterutskrift

Informasjon funnet på baksiden av karakterutskriften:



Finne informasjon?

• Lærestedenes nettsider!

• Kurskataloger, Graduate Schools har gjerne 
egne kataloger

• Wayback mashine: https://archive.org/web/

• Baksiden av karakterutskriften

• US Department of Education: 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/intern
ational/usnei/us/edlite-structure-us.html

http://guide.berkeley.edu/archive/

https://archive.org/web/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-structure-us.html


Takk for oppmerksomheten!



Akkreditering i USA

Webinar 29.04.2022 Marte Haugerud Moe, seniorrådgiver 
(Marte.H.Moe@nokut.no) 

mailto:Marte.H.Moe@nokut.no


 Organisering av det amerikanske akkrediteringssystemet

 US Department of Education (USDE)

 Council for Higher Education Accreditation (CHEA)

 Type akkrediteringsorganer

 Typer akkreditering
• Regional akkreditering

• Institusjonsakkreditering vs programakkreditering

 NOKUTs praksis

 Kilder



Organisering av det amerikanske akkrediteringssystemet
 I likhet med de fleste andre land, er målet med akkreditering i USA å sikre at nivået på høyere utdanningsinstitusjoner og studieprogrammene de tilbyr 

er på et akseptabelt nivå.

 Det som derimot kanskje skiller USA fra en del andre land, er at det det ikke er et nasjonalt system for kvalitetssikring. Men derimot et system basert 
på frivillig akkreditering utført av ikke-statlige organer.

 Det finnes 19 godkjente organer som akkrediterer institusjoner i USA og 60 som utfører studieprogramakkreditering.

 I USA finnes det to aktører som godkjenner de ulike akkrediteringsorganene: US Department of Education (USDE) og Council for Higher Education
Accreditation (CHEA)

 USDE og CHEA akkrediterer ikke selv institusjoner eller studieprogrammer, men de fører tilsyn av postsekundær utdanning ved å kvalitetssikre 
akkrediteringsorganene som akkrediterer institusjoner og studieprogrammer i USA.

 At et akkrediteringsorgan er godkjent av enten USDE eller CHEA, betyr ikke nødvendigvis at den er godkjent av den andre. En skjematisk oversikt over 
hvilke akkrediteringsorganer som er godkjent hvor, finnes på CHEA sine nettsider.



• Det føderale ansvaret for utdanning ligger hos U.S. Department of Education (USDE).

• En akkreditering gjort av et av akkrediteringsorganene godkjent av USDE betyr at en institusjon 
eller et studieprogram danner grunnlag for studiefinansiering gjennom føderale 
finansieringsprogrammer i USA.

• USDE godkjenning av kvalitetssikringsorganer inkluderer ikke utenlandske 
utdanningsinstitusjoner eller studieprogrammer.

US Department of Education (USDE)



• En medlems- og interesseorganisasjon bestående av majoriteten av amerikanske colleger og 
universiteter.

• Godkjenner institusjons- og programakkrediteringsorganer.

• Den eneste nasjonale organisasjonen som kun fokuserer på akkreditering av høyere utdanning 
og kvalitetssikring.

Council for Higher Education Accreditation (CHEA)



Type akkrediteringsorganer

US Department of Education (USDE)

 Institutional Accreditors

 Programmatic Accreditors

Council for Higher Education Accreditation (CHEA)

 Regional Accrediting Organizations

 Institutional Accrediting Organizations

 National Faith-Related Accrediting Organizations

 Programmatic Accrediting Organizations

USDE og CHEA benytter ulike kategoriseringer av de ulike 
akkrediteringsorganene de kvalitetssikrer:  



Regional akkreditering

Akkrediteringsbyråer ble kategorisert som regionale på bakgrunn av deres 
begrensede mandat til å kun akkreditere institusjoner innenfor en spesifikk 
geografisk region.

Fra og med 1. juli 2020 fikk alle akkrediteringsbyråer godkjent av USDE 
tillatelse til å akkreditere høyere utdanningsinstitusjoner uavhengig av 
geografisk beliggenhet innad i USA.

Med dette opphørte det tidligere skillet hos USDE mellom nasjonale og 
regionale akkrediteringsbyråer.

CHEA benytter derimot termen regionale akkrediteringsbyråer fremdeles, til 
tross for at begrensningen knyttet til geografisk lokasjon har opphørt.

Regionale akkrediteringsorganer

• Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE)

• Higher Learning Commission (HLC)

• New England Commission of Higher 
Education (NECHE)

• Northwest Commission on Colleges and 
Universities (NWCCU)

• Southern Association of Colleges and Schools 
Commission on Colleges (SACSCOC)

• Accrediting Commission for Community and 
Junior Colleges (ACCJC)

• WASC Senior College and University 
Commission



Typer akkreditering

Institusjonsakkreditering

• Akkreditering av hele utdanningsinstitusjonen 
som en helhet.

Programakkreditering

• Akkreditering av enkelte spesialist- og 
profesjonsprogrammer (ev. hele fakulteter), innenfor 
en enkeltinstitusjon.

• Kan også omfatte frittstående institusjoner som en 
helhet, dersom det er såkalte «single-purpose» 
tilbydere. 

• Merk at institusjonen som tilbyr disse programmene, 
ofte innehar en egen institusjonsakkreditering.

• Denne akkrediteringstypen er hovedsakelig sett på 
som veldig viktig, og påkrevd, når det kommer til 
regulerte yrker.



NOKUTS praksis

• Frem til mars 2021 forholdt vi oss kun til regional akkreditering.

• I forlengelsen av USDE sitt opphevede skille mellom regionale og nasjonale akkrediteringsorganer, og 
usikkerhet knyttet til fortolkning av lovverket om hvorvidt vi kunne sette en forutsetning om regional 
akkreditering, gjorde at NOKUT endret praksis til å forholde oss akkrediteringsorganer godkjent av 
USDE.

• NOKUT søker opp den aktuelle utdanningsinstitusjonen i databasene til CHEA eller USDE for å finne 
det ansvarlige akkrediteringsorganet. Går så videre inn på deres nettsider for å finne 
akkrediteringshistorikken av den aktuelle institusjonen.

• Regionale akkrediteringsorganer enklere å finne historikk. Akkrediteringshistorikken av 
enkeltinstitusjoner er ofte stabil og oversiktlig.

• Nasjonale akkrediteringsorganer og programakkreditører, oppleves av NOKUT som mer ustabile. Ofte 
mer krevende å finne historikk, både når det gjelder akkrediteringshistorikken til den enkelte 
utdanningsinstitusjonen og akkrediteringsorganets godkjenning hos USDE. Så langt opplever vi at vi 
som regel må ta kontakt med de ulike aktørene i hver enkel sak. Heldigvis utgjør dette en marginal 
andel av de amerikanske søknadene våre.

)



• Accreditation in the United States: 
https://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation.html#Overview

• USDE: Database of Accredited Postsecondary Institutions and Programs 
(Search for Schools/Sites): https://ope.ed.gov/dapip/#/home

• USDE: Database of Accredited Postsecondary Institutions and Programs (List of 
Agencies): https://ope.ed.gov/dapip/#/agency-list

• About accredtation: https://www.chea.org/about-accreditation

• CHEA: Database and directories (Search Institutions): 
https://www.chea.org/search-institutions

• CHEA: Recognized Accrediting Organizations: https://www.chea.org/chea-
recognized-accrediting-organizations

• CHEA- og USDE-godkjente akkrediteringsorganer: https://www.chea.org/chea-
and-usde-recognized-accrediting-organizations

Kilder

https://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation.html#Overview
https://ope.ed.gov/dapip/#/home
https://ope.ed.gov/dapip/#/agency-list
https://www.chea.org/about-accreditation
https://www.chea.org/search-institutions
https://www.chea.org/chea-recognized-accrediting-organizations
https://www.chea.org/chea-and-usde-recognized-accrediting-organizations


Takk for oppmerksomheten!

Ta gjerne kontakt med oss om dere har 
spørsmål knyttet til amerikansk eller annen 
utenlandsk høyere utdanning.

utland@nokut.no

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

mailto:utland@nokut.no
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/
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