
Hvordan kan NOKUT være til nytte?

Verktøykasse for deg som jobber med brukere



Hva gjør NOKUT?
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NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under 

Kunnskapsdepartementet.

Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i 

utdanning ved

•å føre tilsyn med, informere om og bidra til å 

utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og 

høyere yrkesfaglig utdanning

•å godkjenne og informere om utenlandsk 

utdanning og informere om mulighetene for 

godkjenning av utenlandsk utdanning og 

kompetanse i Norge



NOKUTs godkjenningsordninger er mest 

utbygd for høyere utdanning og fagskoler
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Hvorfor holder NOKUT dette webinaret?
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Hvor er rett sted å henvende seg?
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Bilde: Denys Nevozhai, Unsplash



Søker vil jobbe
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…kan NOKUT være til nytte?



Er yrket lovregulert?
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Er yrket lovregulert?
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+ «rett på sak»

÷må vite det norske navnet på yrket, eller 

«riktig» oversettelse

÷kun for yrker som er omfattet av 

yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF)
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+ alle yrker med reguleringer, ikke kun dem som er 

regulert av 2005/EF/osv

+ flere eksempler per bransje, må ikke vite «riktig» 

tittel for å slå opp

÷kanskje litt mindre oversiktlig



Hvis yrket er lovregulert, må søknad om 

godkjenning sendes til rette myndighet

Ikke til NOKUT. Du finner godkjenningsmyndigheten 

i yrkes- eller bransjelisten. 
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Godkjenning av lærere i 

grunnopplæringen og styrer/pedagogisk 

leder i barnehage

NOKUT er ansvarlig godkjenningskontor for disse 

lovregulerte yrkene. 

I denne ordningen kan relevant arbeidserfaring telle 

med i vurderingen. 
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Er yrket ikke lovregulert?

12.11.2020| 14



De fleste av NOKUTs godkjenningstjenester er for 

yrker som ikke er lovregulert. Unntaket er 

godkjenning som lærer/pedagogisk leder. 

For ikke lovregulerte yrker er godkjenning ikke 

obligatorisk, men den kan være nyttig. 
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NOKUTs generelle godkjenninger er delt 

etter utdanningsnivå
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Generell godkjenning av utenlandsk 

høyere utdanning

• Vanlig saksbehandlingstid: 1-2 måneder i gjennomsnitt (etter
at alle dokumenter er kommet frem). 

• Systembasert, formell godkjenning – ikke vurdering av 
innhold

✓ Nivå

✓ Grad - høyskolekandidat, bachelor, master, PhD

• Vedtaksbrevet er på norsk
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Eksempel på vedtak
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Hva kan godkjenningen brukes til?

Godkjenningen er først og fremst tenkt som et 

hjelpemiddel for dem som søker arbeid i ikke-

regulerte yrker. 
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Hva med det godkjenningen ikke sier noe om? 

Godkjenningen sier lite om fagsammensetning og 

innhold. Søker kan dokumentere dette selv gjennom  

for eksempel transcripts/karakterutskrifter. 



Verifisering av vedtak
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Turbovurdering 

•For arbeidsgivere og universiteter

•5 virkedager behandlingstid
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Intervjubaserte ordninger

Uten verifiserbar dokumentasjon (UVD): 

Søkere som har en fullført høyere utdanning, men 

har dokumentasjon som ikke lar seg verifisere, eller 

som ikke kan skaffes. Prosessen fører frem til et 

vedtak om generell godkjenning. 

NOKUTs kvalifikasjonsvurdering: For dem som ikke 

kan tas med i UVD på grunn av f.eks. manglende 

språkkunnskaper, ikke permanent oppholdstillatelse, 

eller ikke har en fullført utdanning. Prosessen fører 

frem til et vurderingsdokument. 
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Intervjubaserte ordinger 2

• Det er ikke mulig å søke direkte på intervjubaserte 

ordninger – man må først søke på generell 

godkjenning. Søker overføres fra generell 

godkjenning til intervjubaserte ordninger og får nytt 

saksnummer – ikke avslag. 
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Språkkompetanse og UVD

Vurdering i sakkyndig komité (dvs. skriftlig 

hjemmeoppgave og intervju med sakkyndige) foregår 

i utgangspunktet på norsk eller engelsk (kandidaten 

velger fritt selv) 

Unntak: søkere med utdanning i språkfag -

vurderingen foregår på det aktuelle språket, enten 

det er fransk, arabisk eller tyrkisk.
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Språkkompetanse og KV

KV-intervju kan holdes på norsk, engelsk eller en 

rekke andre språk, som arabisk, persisk/dari, fransk, 

russisk, spansk
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Vedtaksbrev
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Kun et utvalg fagbrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen. 

Fullstendig liste over land og fag på NOKUTs nettsider. (November 2020). 



Vedtaksbrev
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Søker har et fagbrev NOKUT ikke tilbyr godkjenning av –
hva nå?

Utdanningsavdelingen hos 

søkers fylkeskommune

• Ta yrkesfaglig vgs som 

voksen

• Ta fagprøven som 

praksiskandidat

• Fagbrev på jobb
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Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne 
Forsøksordning 2017 –2023
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•Forsøk hvor det er utviklet moduler for utvalgte lærefag

•En fleksibel vei frem til fag/svennebrev for voksne

Tilbudene skal være effektive, tilrettelagt, tilpassede og fag-/svennebrev er målet

•Målgruppe: Voksne uten varig og ordinær tilknytning til arbeidslivet

•Forsøket startet i fem fylker, utvidet med Oslo og Agder

Kontakt fylkeskommunen direkte for mer informasjon



Hvordan kan NOKUT være tilgjengelig for deg i din 

arbeidshverdag?
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Fortell oss i spørsmålsrunden!



Søker vil studere
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Bilde: Alexis Brown, Unsplash

… kan NOKUT være til nytte?



Søker vil studere

I mange tilfeller er det andre enn NOKUT som kan 

hjelpe søkeren best. 
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NOKUT arbeider for eksempel ikke med 

realkompetansevurderinger eller vurderinger av om 

søker har generell studiekompetanse
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Begynne på en ny høyere utdanning i Norge



Godkjenning fra NOKUT er ikke nødvendig for å 

søke på bachelorgrader og profesjonsstudier
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Ta utdanning på nytt i Norge
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Universitet/høgskole 

vurderer om søker kan få 

godskrevet tidligere 

utdanning (etter søknad)

Søker konkurrer seg 

inn på studier på 

vanlig måte hos SO



Godkjenning fra NOKUT er som regel ikke 

nødvendig for å søke om godskrivning/innpassing 

av studiepong
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Fortsette en utdanning på høyere nivå
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Universitet/høgskole

Utenlandsk bachelorgrad 

eller mastergrad

Søknad sendes direkte til lærestedet av 

søker, ikke via SO



Noen universiteter kan kreve NOKUT-godkjenning 

for opptak til mastergrad og PhD
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Turbovurdering



Takk for oppmerksomheten så langt!
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Spør oss!
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