
Språkkrav 

I tillegg til utdanningskravet stilles krav til språkkunnskaper i engelsk og norsk. Dette vedlegget gir en oversikt 
over hvilke krav som stilles samt hvordan kravet kan dokumenteres. 

Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
Ved gjennomgangen av de enkelte lands utdanninger, er nivået i engelsk vurdert spesielt. Hvert land har 
spesifisering om det er krav til engelsk eller ei. Hvis landet har oppføring med engelskkrav Ja, se i listen 
nedenfor hva som kreves. En del land har fritak fra denne regelen og fritakene markeres med et tall etter Ja 
(1, 2, 3 og 4). Du finner oversikt over fritak nedenfor. 

 
Søkere som ikke fyller kravet i engelsk kan ta en av følgende tester eller prøver: 

 

 Bestått engelsk i norsk videregående skole (140 årstimer / 5 uketimer) 
 

 Tester: 
◆ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 60 poeng på internettbasert test 

(iBT) eller 500 poeng på papirbasert test (PBT). 
◆ International English Language Testing Service (IELTS) Academic test med minimum 5,0 

poeng 
◆ Pearson PTE Academic test med minst 51 poeng. 
◆ The European Language Certificate - telc: 

- telc English B2 
- telc English B2-C1 University 
- alle telc English certificates på C1-nivå 

 University of Cambridge eksamener: 
◆ First Certificate in English 
◆ Certificate in Advanced English 
◆ Certificate of Proficiency in English 

I tillegg har man dokumentert tilstrekkelige engelskkunnskaper hvis man har: 

 
◆ Fullført minst ett års utdanning på videregående skole eller i høyere utdanning i USA, 

Canada, Irland, Storbritannia, Australia eller New Zealand. Undervisningssted må ha 
vært i et av disse landene og undervisningsspråket må ha vært engelsk. 

◆ Engelsk kan dekkes med en universitetsgrad i engelsk språk og litteratur, der engelsk har et 

omfang på minst 60 ECTS eller tilsvarende. 

◆ Fullført en engelskspråklig mastergrad 

Søkere kan i særskilte tilfeller dokumentere engelskkunnskaper på annen måte. 
 
Fritak Ja 1): Liste over europeiske land med engelskkrav der engelsk fra videregående skole godkjennes: 

 
Belgia, flamsk Engelsk er dekket med faget på ASO (Algemeen 

Secundair Onderwijs). 

Belgia, fransk Engelsk er dekket med engelsk på General 
secondary education (Certificat d'Enseignement 
Secondaire Supérieur). 

Bulgaria Engelsk er dekket med engelsk som 1. 
fremmedspråk på Diploma za Sredno 
Obrazovanie (Диплома за средно 
образование) 

Estland Fra 2014: Engelsk er dekket med 
engelsk B1 eller   B2 på Löputunnistus 
eller Riigieksamitunnistus. 1997-2013: 
Statlig eksamen i engelsk på 
Riigieksamitunnistus bestått med 
minst 51 poeng dekker også 
engelskkravet. 

Frankrike Engelsk er dekket med engelsk på vitnemålet fra 
videregående skole (baccalauréat). 

Latvia Statlig eksamen i engelsk med minst B1-nivå 
på Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts 

Litauen Engelsk er dekket med engelsk på A-nivå på 
Brandos atestatas 



Nederland Engelsk er dekket med engelsk på HAVO eller 
VWO. 

Polen Engelsk er dekket hvis du har avsluttet 
videregående skole etter 2005 og har fordypning 
i engelsk; poziom rozszerzony 

Romania Engelsk er dekket med engelskeksamen med 
minst B1-nivå på alle fem delprøver. 

Slovakia Etter 2005: Engelsk er dekket med engelsk på 
Vysvédcenie o maturitnej skúske 

Slovenia Engelsk er dekket med engelsk som første 
fremmedspråk på Spricevalo o splošni maturi 
eller Spricevalo o poklicni maturi. 

Sveits Engelsk er dekket med engelsk på: 

 Maturitätszeugnis 

 Certificat de Maturité 

 Baccalauréat 
 Attestato di Maturità 

Tyskland Engelsk er dekket med engelsk på Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) 

Ungarn Engelsk er dekket hvis man har avsluttet 
videregående skole etter 2005 og har fordypning 
i engelsk; emelt szintű érettségi vizsga. 

Østerrike Engelsk er dekket med engelsk på Reifeprüfung, 
Matura eller Reifeprüfungszeugnis 

 
Fritak Ja 2) Søkere med gjennomført bachelorgrad fra hjemlandet med engelsk som 
undervisningsspråk, fritas for engelsktest. 

 
Fritak Ja 3) Søkere som har en A-level eksamen i engelsk, kan fritas for engelsktest. 

 

Fritak Ja 4) Engelsk er dekket dersom du har hatt engelsk som "language 1" eller "language 2" i EB-diplomet. 
 
Dokumentasjon av norskkunnskaper 
Alle søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk jf. § 2-2 i Forskrift 

om opptak til høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.07. 

 

 Bestått eksamen i norsk / norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole 

 Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 

 Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, 

tatt ved universitet eller høyskole 

 Test i norsk - høyere nivå, skriftlig ("Bergenstesten") med minimum 450 poeng eller karakteren 

“Bestått” etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009 

 Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge med resultat B2 på alle fire delprøver 

 

  Universiteter og høgskoler kan godta annen dokumentasjon av norskkunnskaper. 

Søkere fra andre nordiske land som har utdanning som gir generell adgang til høyere utdanning i hjemlandet 
trenger ikke avlegge norskprøve. 

 
Dersom du mangler ett / to år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta 
eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole. Med andre 
ord kan du ikke ta de andre alternativene for å oppnå generell studiekompetanse. 

 
Kravet i norsk er også dekket med 9-årig eller 10-årig grunnskole med norsk eller et annet nordisk språk som 
undervisningsspråk. Dette må dokumenteres med vitnemål fra grunnskole og i tillegg med en bekreftelse på 
at du har gått alle årene på norsk eller nordiskspråklig grunnskole.



 


