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Informasjon om NOKUTs vedtak 

Du har fått et vedtak der din utenlandske utdanning er vurdert mot norsk høyere utdanning. Vi gir 

her informasjon om vedtaket og konteksten den er vurdert i. 

 

1. Hva inneholder vurderingen? 

2. Det norske utdanningssystemet  

3. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

4. Hvordan har NOKUT vurdert din utdanning? 

5. Lovgrunnlaget for generell godkjenning og NOKUTs mandat 

6. Klagerett på NOKUTs vedtak 

7. NOKUTs andre godkjenningsordninger 

8. Hva kan NOKUTs vedtak om generell godkjenning brukes til?  

9. Opptak til videre studier 

10. Lovregulerte yrker og autorisasjonsordninger 

 

1. NOKUTs vurdering kan inneholde følgende opplysninger:  

 

Oppnådd grad/kvalifikasjon:  Navn eller tittel på den graden eller kvalifikasjonen du har 

oppnådd 

Utdanningsstatus:  Hvis du ikke har fullført graden, vil den føres opp som en 

avbrutt utdanning 

Type dokumentasjon:  Her oppgir vi navn på dokumentet vi har vurdert hvis det er 

aktuelt 

Utstedt av:  Navn på lærestedet eller myndighet som har utstedt 

graden/kvalifikasjonen  

Land:  Landet der graden er tatt eller der lærestedet som har utstedt 

graden befinner seg  

Avslutningsår:  Året du fullførte graden  

Fagområde:  Utdanningens fagområde føres opp i de tilfeller det er aktuelt 

Normert studietid:  Utdanningens offisielle lengde i fulltidsnormering 

mailto:postmottak@nokut.no
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Studieperiode:  Hvilken periode utdanningen er tatt 

Antall fullførte år/semester:  Informasjon om omfang av studiet som er bestått 

Vurdering: NOKUTs vurdering av utdanningens omfang og nivå i forhold 

til det norske gradssystemet. Vurderingen viser også omfang av 

den tilsvarende norske graden, eventuelt omfang av semester 

og år når grad ikke kan gis. 

Begrunnelser/Tilleggsopplysninger: Opplysninger om den vurderte kvalifikasjonen. Begrunnelse 

brukes oftest i tilfeller der søknaden er delvis godkjent eller 
avslått. Begrunnelsen utdyper hvordan NOKUT har kommet 

frem til resultatet og kan inneholde kildehenvisninger, 

retningslinjer eller forklaringer rundt begreper eller 

vurderingen.  

  

NOKUTs generelle godkjenning er en akademisk godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. 

Vurderingen er systembasert, det vil si at den utenlandske utdanningen vurderes opp mot det 

norske gradssystemet som du ser beskrevet nedenfor. 

 

  

2. Det norske utdanningssystemet   
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Hovedstrukturen i det norske gradsystemet er treårig bachelorgrad (180 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 1 ½ – 2 år (90–120 studiepoeng), samt noen 
få kortere mastergrader (60 – 90 studiepoeng). Enkelte integrerte profesjonsgrader er normert til 6 år (360 

studiepoeng). 

 

3. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 

 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring gir oversikt over utdanningsnivåene i Norge og 

viser hvilket nivå kvalifikasjoner i det norske utdanningssystemet er plassert på i forhold til hverandre. 

NKR inneholder kun norske kvalifikasjoner. Kvalifikasjonsrammeverkene bidrar til å gjøre det enklere å 
sammenligne kvalifikasjoner fra forskjellige land. Mer om NKR kan du lese her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQF: Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. 

 
QF-EHEA: Det overordnede europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning 

mailto:postmottak@nokut.no
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4. Hvordan har NOKUT vurdert din utdanning? 

 

Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning er en vurdering av formelle og dokumenterte høyere 

utdanningskvalifikasjoner. NOKUTs vurdering er en systembasert vurdering utfra nivå og omfang. 

NOKUT vurderer ikke det faglige innholdet i utdanningen. 

NOKUT vurderer ikke kortere kurs, erfaring oppnådd gjennom arbeid og realkompetanse. Vi vurderer 

heller ikke studier med et omfang på mindre enn ett semester.  

NOKUT undersøker følgende: 

 Sjekker dokumentene i søknaden og foretar en ekthetsvurdering. 

 Undersøker om lærestedet og/eller utdanningen er offentlig godkjent som høyere utdanning i 

utdanningslandet.  

 Vurderer om den utenlandske utdanningen er på nivå med norsk høyere utdanning. Dette gjøres 

ved å sammenlikne utdanningssystemene i Norge og utdanningslandet. Hvis det er vesentlige 

forskjeller mellom utdanningssystemene i Norge og utdanningslandet, godkjennes ikke det første 

året eller de to første årene av den utenlandske utdanningen som høyere utdanning i Norge. For 

mer informasjon, les her.  

 Vurderer hvilket nivå utdanningen er på i forhold til det norske systemet for høyere utdanning, 

med andre ord om utdanningen er på nivå med en høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, 

mastergrad eller ph.d. 

 Vurderer studiets lengde (omfang) i form av normert studietid og/eller arbeidsbelastning.  

 Vurderer om utdanningen kan gis gradslikestilthet med en av gradene i det norske systemet. Vi 

vurderer utdanning opp mot en grad. Selv om normeringen i din utdanning kan være noe lenger 

enn normering i den sammenliknbare norske graden, så får du kun gradslikestilthet. 

 Vurderer utdanningens profil. Elementer som kan inngå i denne vurderingen er om det er en 

akademisk eller en profesjonsrettet utdanning, om utdanningen inneholder et selvstendig arbeid, 

om utdanningen gir rett til opptak til videre utdanning eller om den er rettet mot arbeidslivet. 

 Læringsutbytte vurderes der det er mulig. Vi tar utgangspunkt i læringsutbytte knyttet opp til et 

kvalifikasjonsrammeverk. 

 Mer om NOKUTs retningslinjer for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, finner 

du her.  

 

5. Lovgrunnlaget for generell godkjenning og NOKUTs mandat 

 

NOKUT avgjør etter søknad fra enkeltpersoner om utdanning fra utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon 

skal gis generell godkjenning slik at utdanningen i nivå og omfang godkjennes som likestilt med 

akkreditert norsk høyere utdanning, jf. lov om universiteter og høgskoler § 3-4.  

mailto:postmottak@nokut.no
http://www.nokut.no/
https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/GSU-listen/
https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/GSU-listen/
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-kriterier-for-generell-godkjenning-av-utenlandsk-utdanning/
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-kriterier-for-generell-godkjenning-av-utenlandsk-utdanning/
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6. Klagerett på NOKUTs vedtak 

  

Ved innsending av klage skal NOKUT ta en ny vurdering av utdanningen din. Hvis NOKUT ikke kan 

imøtekomme klagen, sendes denne til NOKUTs eksterne klagenemnd.  

 

Klagenemnda kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av lengden (omfanget) på utdanningen, hvilket nivå 

den ligger på (bachelor-, master- eller ph.d.) eller om du har fått gradslikestilthet. Klagenemnda kan heller 

ikke gjøre om vurderingene til NOKUTs sakkyndige. Hvis du klager på noe av dette, vil Klagenemnda 

avvise klagen. Klagenemnda kan vurdere om NOKUT har begått saksbehandlingsfeil (f. eks. brukt 

lovverket feil eller brutt prinsipper for god forvaltning). 

Om du er uenig i NOKUTs faglige vurdering av omfang, nivå eller gradslikestilthet, kan det derfor være 

lurt å kontakte NOKUT for avklaring og mer informasjon før du sender inn en klage. Bruk søkerportalen 

om du ønsker å komme i kontakt med NOKUT eller sende inn en klage. 

 

7. NOKUTs andre godkjenningsordninger 

 

I tillegg til å gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, tilbyr NOKUT to 

godkjenningsordninger av utenlandsk utdanning på lavere nivå, og en profesjonsgodkjenning: 

 Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning  

 Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

 Godkjenning som lærer i skole eller som styrer og pedagogisk leder i barnehage 

 

 

 

8. Hva kan NOKUTs vedtak om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning brukes 

til? 

 

NOKUTs vedtak om generell godkjenning er primært rettet mot arbeidsmarkedet og kan brukes i 

forbindelse med søknad om arbeid i yrker som ikke er lovregulerte. Vedtaket kan også brukes ved 

lønnsplassering. 

 

 

 

mailto:postmottak@nokut.no
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9. Opptak til videre studier 

 

Ved opptak til videre studier gjelder følgende:  

 Opptak til grunnutdanning/bachelorgradsnivå: Hvis du vil studere på bachelorgradsnivå, søker 

du vanligvis gjennom Samordna opptak. For mer informasjon, trykk her. Merk at enkelte private 

læresteder kan ha eget opptak 

 Opptak til mastergrad: Opptak til mastergrad reguleres av lærestedenes lokale regler for opptak. 

Kontakt det aktuelle lærestedet for informasjon.  

 Opptak til ph.d.: Opptak til ph.d. reguleres av lærestedenes lokale regler for opptak. For opptak 

til ph.d.-utdanning må søkeren normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde. 

Universitets- og høyskolerådet (UHR) har utarbeidet veiledende retningslinjer for ph.d. Hvis du 

skal søke opptak til ph.d. bør du kontakte det aktuelle lærestedet for å forhøre deg om hvilke krav 

som stilles for å bli vurdert for opptak.  

 

 For mer informasjon om studier i Norge, se: 

 Utdanning.no 

 Study in Norway 

 

10. Informasjon om profesjonsgodkjenning / autorisasjon 

 

I Norge finnes en rekke lovregulerte yrker, som betyr at du må ha en profesjonsgodkjenning eller 

autorisasjon for å kunne utøve yrket. Sykepleier, advokat og lærer er eksempler på slike yrker. Hvis du vil 

jobbe i et yrke som krever profesjonsgodkjenning eller autorisasjon, må du søke spesielt om dette til rette 

godkjenningsmyndighet. NOKUTs generelle godkjenning gir ikke en autorisasjon eller 

profesjonsgodkjenning. På NOKUTs nettside finner du oversikt over lovregulerte yrker og hvor du kan 

søke. 

 

Vi håper du får god nytte av NOKUTs vedtak om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning! 

 

 

 

 

mailto:postmottak@nokut.no
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