NOKUTs automatiske godkjenning
BULGARIA

NOKUT har automatisk godkjenning for utvalgte kvalifikasjoner fra Bulgaria.

Hva er automatisk godkjenning?

Slik brukes automatisk godkjenning

Automatisk godkjenning er et valgfritt alternativ til
den ordinære godkjenningsordningen for utenlandsk høyere utdanning. Automatisk godkjenning
gir strukturert informasjon om hvilken norsk grad
en utenlandsk kvalifikasjon kan sammenliknes
med. Denne kan for eksempel brukes overfor
arbeidsgivere og læresteder.

Ved å sammenligne tittel for oppnådd grad
på et utdanningsdokument med de gradene
som er listet opp nedenfor, er det mulig å se
hva NOKUT normalt godkjenner denne graden
som. NOKUT godkjenner opp mot norske
bachelor-, master- og ph.d.-grader. Automatisk
godkjenning innebærer at NOKUT ikke har
foretatt en konkret vurdering av de individuelle
utdanningsdokumentene.

Bulgarsk grad

NOKUTs vurdering

Бакалавър (Bakalavӑr)
Професионален бакалавър (Profesionalen bakalavӑr)*

Graden likestilles med en norsk akkreditert
bachelorgrad.

Магистър (Magistӑr)

Graden likestilles med en norsk akkreditert mastergrad
av 2 års omfang.

Доктор (Doktor)

Graden likestilles med en norsk akkreditert doktorgrad.

* Graden ble innført i 2007
Godkjenning forutsetter at lærestedet og programmet er akkreditert av bulgarske myndigheter. Vurdering av
gradene tar utgangspunkt i studiebelastning som fulltidsstudier.
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NOKUTs automatiske godkjenning
Det norske gradssystemet

Grader i norsk høyere utdanning er plassert i nivåene 6–8 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring. Hovedstrukturen i det norske gradsystemet er treårig (fireårig) bachelorgrad (180–240
studiepoeng), toårig mastergrad (120 studiepoeng) og treårig ph.d. I tillegg finnes høgskolekandidatgrad normert til 2 år (120 studiepoeng), integrert mastergrad normert til 5 år (300 studiepoeng),
erfaringsbaserte mastergrader normert til 1½ eller 2 år (90/120 studiepoeng), samt noen få kortere
mastergrader (60–90 studiepoeng). Enkelte integrerte profesjonsutdanninger er normert til 6 år (360
studiepoeng).
Sist endret: 15. juni 2022

MER INFORMASJON

For mer informasjon om utdanning fra Bulgaria, se NOKUTs landdatabase:
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-landdatabase/bulgaria/
For mer informasjon om automatisk godkjenning, se: https://www.nokut.no/automatisk-godkjenning
Spørsmål kan sendes til utland@nokut.no
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