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I dag skal vi snakke om ...

• Gjennomgang av utdanningssystemet i Ukraina, med hovedfokus på høyere utdanning

• Hvordan vurderer NOKUT høyere utdanning fra Ukraina?

• Akkreditering

• Reformer

• Hvordan kan du finne relevant informasjon i utdanningsdokumenter fra Ukraina?

• Erfaringer med håndtering av utdanningsdokumenter fra Ukraina - verifisering m.m.

• Godkjenning av høyere yrkesfaglig utdanning

• Godkjenning av lærer i skole og styrer / pedagogisk leder i barnehage

• Godkjenningsordning for søkere uten verifiserbar dokumentasjon (UVD)



Statistikk, antall søknader

høyere utdanning – antall søknader om generell godkjenning

År 2017 2018 2019 2020 2021

Antall 
søknader

173 155 168 152 110

*2022 – foreløpig en liten økning fra samme tid i 2021

• Automatisk godkjenning

➢ Tilbys for enkelte land per d.d. (www.nokut.no)
➢ Vi jobber med AG for Ukraina

➢ Ordningen innebærer ikke saksbehandling

➢ Informasjonsskriv man kan laste ned
➢ Informasjon om hva en utenlandsk utdanning tilsvarer i Norge

http://www.nokut.no


Grunnskoleopplæring

• Alder ved skolestart: 6 år

• Grunnskole: varighet 4 + 5 år

➢ Primary Education (4 år): Certificate of PrimaryEducation

➢ Basic SecondaryEducation (5 år): Certificate of Basic Secondary Education

• Videregående skole: varighet 2 år

➢ Upper Secondary Education (2 år)

• = totalt 11 år (obligatorisk)

• Reform: fra 2- 3 år videregående skole

Oversikter lånt fra 

NUFFIC



Nytt system fra 2018 (2017)
• Grunnskolen er fortsatt 4 +5

• Videregående skole 3 år = 12 år totalt

• Første kull i 2018 - første avgangskull i 2030

Opptak til høyere utdanning:

➢ Avsluttet videregående 

skole (Атестат про повну загальну середню освіту)

➢Opptaksprøver

Dagens situasjon:

Digitalt kart med oversikt over skoler - https://saveschools.in.ua/

Ukraina har kommet langt med digitalisering: mange skoler tilbyr 

digital undervisning, det arbeides med å utstede vitnemål (vgs. og 
høyere utdanning)

Pensum - https://lms.e-school.net.ua/

https://saveschools.in.ua/
https://lms.e-school.net.ua/


Eksempler på vitnemål: http://enic.in.ua/index.php/en/educational-

documents-samples

http://enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples


Opptak til høyere utdanning, GSU-krav

GSU (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere)

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

• GSU-listen brukes av norske universiteter og høyskoler 
ved opptak til utdanning. I tillegg brukes den når 
NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av 
utenlandsk utdanning.

• GSU-krav for Ukraina - Videregående skole (Атестат
про повну загальну середню освіту) og ett års 
universitetsutdanning. Høyere utdanning som bygger 
på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere 
utdanning i Norge.

• Språkkrav

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


• Ansvarlig departement er Ministry of Education and 

Science of Ukraine (Міністерство освіти і науки)

• Ukraina sluttet seg til Bologna-prosessen i 2005, og 

begynte overgangen fra det 

gamle utdanningssystemet til "bolognagrader" 

(bachelor, master og ph.d.) samme år.

• Begge systemene har imidlertid eksistert parallelt 

inntil for få år siden.

• Spesialistgraden hadde siste opptak i 2016

Systemet for høyere 

utdanning



Et utdanningssystem i reform

Lover som regulerer det ukrainske utdanningssystemet

• Lov om høyere utdanning fra 2014

• Lov om utdanning fra 2017

• Lov om fagskole fra 2019

• Lov om videregående opplæring fra 2020

• Oversikt over ulike lover med tekst ligger her: https://osvita.ua/legislation/law/

https://osvita.ua/legislation/law/


Hovedpunkter fra reformen i 2014

• Hovedresultater av reformen som begynte i 2014:

• Akkrediteringsorgan / National Agency for Quality Assurance in Higher 

Education (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) ble etablert i 2014 som 

uavhengig organ utenfor Utdannings- og forskningsministeriet.

• Endringer i utdanningsstrukturen.

• External Independent Testing – er obligatorisk for opptak til høyere utdanningsinstitusjoner.

• Unified State Electronic Database on Education (USEDE), som inneholder registeret av 

utdanningsinstitusjoner, registeret for utdanningsdokumenter og registeret for EIT resultater i Ukraina.

https://naqa.gov.ua/
https://info.edbo.gov.ua/


Videre om reformen

• Diploma Supplement: Fra 1. januar 2016 skal alle universiteter utstede Diploma 

Supplement (DS)

• ECTS: Innføringen av DS forutsetter at alle institusjoner skal ha tatt i bruk ECTS

• Læresteder har fått mer autonomi, mer økonomisk og administrativ frihet.



Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

• er offisielt vedtatt

• er ikke referert til EQF og arbeidet med det 

pågår fremdeles

• Planen at den skal se sånt ut



Lisens og akkreditering



Akkreditering

Programakkreditering er obligatorisk i Ukraina i dag. I 2014-2020 høyere utdanningsinstitusjoner hadde 

rett til å tilby både akkrediterte og ikke akkrediterte programmer. Etter 2020 har de kun rett til å 

tilby akkrediterte studieprogrammer.

Akkrediteringsnivåer som utgår etter reformen 2014:

1. Nivå 1 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne junior specialist og VGS

2. Nivå 2 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne junior specialist, bachelor og VGS

3. Nivå 3 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne bachelor, specialist og noen spesifikke masterprogrammer

4. Nivå 4 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne bachelor, specialist og master



Lisens og akkreditering

Lisens er obligatorisk for:

• for å kunne tilby utdanning

• for å drive utdanningsvirksomhet på et visst utdanningsnivå (fra 2021)

• for ulike fagområder (nivådelt)

• for lovregulerte yrker

• for utenlandske læresteder som driver sin aktivitet i Ukraina



https://info.edbo.gov.ua

https://info.edbo.gov.ua


Sammenligning – gamle og nye kvalifikasjoner



Dagens utdanningsstruktur



Karaktersystem for høyere utdanning



NOKUTs vurdering

• Bakalavr 4 år. Utdanningen godkjennes som likestilt med en norsk bachelorgrad. En norsk bachelorgrad har et omfang 

på 180 studiepoeng.

• Bakalavr 3 år. Utdanningen godkjennes som likestilt med en norsk høgskolekandidatgrad. En norsk 

høgskolekandidatgrad har et omfang på 120 studiepoeng. 

• Magistr/Spetsialist 1 år. Utdanningen godkjennes som likestilt med en kortere norsk mastergrad. En norsk kortere 
mastergrad har et omfang på 60-90 studiepoeng.

• Magistr/Spetsialist 1,5 år. Utdanningen godkjennes som likestilt med en 1,5-årig norsk mastergrad. En norsk 2-årig 

mastergrad har et omfang på 120 studiepoeng.

• Magistr/Spetsialist 2 år. Utdanningen godkjennes som likestilt med en 2-årig norsk mastergrad. En norsk 2-årig 

mastergrad har et omfang på 120 studiepoeng.

• Magistr/Spetsialist 5 år. Utdanningen godkjennes som likestilt med en norsk bachelorgrad og en norsk 
kortere mastergrad. En norsk bachelorgrad og en norsk kortere mastergrad har et samlet omfang på 240-

270 studiepoeng.

• Magistr/Spetsialist 5,5-6 år. Utdanningen godkjennes som likestilt med en norsk integrert mastergrad. En norsk integrert 

mastergrad har et omfang på 300 studiepoeng.

• Kandidat nauk / Doctor of Philosophy / Doctor of Arts. Utdanningen godkjennes som likestilt med en akkreditert norsk

doktorgrad/ph.d. En norsk ph.d. har et omfang på 3 år.



Diplomer av statlig og ikke statlig format

08.04.2022| 21



Utdanningsdokumenter for høyere utdanning av statlig format 

bør inneholde:

• Navn på dokumentet

• Etternavn, fornavn og farsnavn på den uteksaminerte

• Navn på lærestedet som har utstedt dokumentet

• Avslutningsår

• Kvalifikasjon (grad, fagområdet, spesialisering og i noen tilfeller - tittel)

• Informasjon om akkreditering og akkrediteringsorganet (etter 2021)

• Serie og registreringsnummeret på vitnemålet

• Utstedelsesdato, stillingen, navn, initialer, signatur til den som signerte på dokumentet, og stempel

• Inskripsjon "УКРАЇНА"/"UKRAINA“



Spetsialistvitnemål fra 1995



Spetsialistvitnemål fra 2000



Bachelorgradsvitnemål fra 2000



Bachelor- og mastergradsvitnemål fra 2015



Spetsialistvitnemål fra 2015 og 2018



Karakterutskrift



• Informasjon om den uteksaminerte

• Informasjon om programakkreditering og akkrediteringsorganet

• Informasjon om kvalifikasjonen

• Kvalifikasjonsnivå

• Innhold og læringsutbytte

• Karakterer

• ECTS

• Rettigheter

• Informasjon om utdanningssystemet

Diploma supplement bør ha 
følgende informasjon:





Eksempel på vitnemål for utenlandske studenter



Eksempel på vitnemål for utenlandske studenter



Eksempel på forfalsket vitnemål



Eksempel på forfalsket vitnemål



Eksempel på forfalsket vitnemål og apostille



Eksempel på forfalsket vitnemål og apostille



Krim, Lugansk, Donetsk

I 2014 flyttet flere læresteder til andre deler av Ukraina

• 1 lærested fra Krim

• 42 læresteder fra Lugansk og Donetsk

Lisenser og akkreditering av lærestedene som ble igjen i disse områdene ble trukket tilbake av ukrainske 
myndigheter (17.10.2015)

Lærestedene som ble igjen i disse områdene utsteder utdanningsdokumenter av eget format

Ukrainske myndigheter anser slike utdanningsdokumenter fra Krim, Lugansk og Donetsk som ‘’illegitime’’

Apostille fra myndighetene i Ukraina utstedes derfor ikke på slike dokumenter. Apostille kan heller ikke 
utstedes på dokumenter som ikke kan verifiseres

Utdanning fra disse lærestedene danner ikke grunnlag for generell godkjenning av NOKUT.





Eksempel på vitnemål fra Donetsk (2015)



Eksempel på karakterutskrift fra Donetsk (2015)



Verifiseringsmuligheter

NOKUT har hatt et krav om apostille på utdanningsdokumenter fra Ukraina. Dette kravet har vi lempet på og behandler nå søknader også uten 
apostille.

Mange har likevel apostille som kan verifiseres i databasen. 

Verifisering av apostiller http://www.enic.in.ua/index.php/en/

Diplomer kan også verifiseres: 

EDBO https://info.edbo.gov.ua/

➢ Forespørsel til lærestedet

➢ Sertifikater utstedt av ENIC

➢ Forespørsel til ENIC

http://www.enic.in.ua/index.php/en/
https://info.edbo.gov.ua/


Verifisering av apostille



Eksempel på verifisering av apostille



Verifisering av diplomer (https://info.edbo.gov.ua/)



Høyere yrkesfaglig utdanning

Junior Specialist/Junior Bachelor

• Opptak: fullført grunnskole/videregående skole.

• Omfang:

➢ 4-5 år etter fullført grunnskole. 

Videregående opplæring er integrert i 

Junior Specialist utdanningsprogrammet.

➢ 2-3 år etter fullført videregående skole.

• Fullført utdanning kan innpasses i bachelorgrad 

i samme fagfeltet.



Høyere yrkesfaglig utdanning

Junior Specialist/Junior Bachelor

• Skoletype: tekhnikum (technical school); uchilische (vocational school); kolledzh (college); andre 

læresteder.

• Fagområder: tekniske fag, helse, lærerutdanning, kunst, musikk, osv.

• Siste opptak til Junior Specialist utdanning var 2019. Junior Bachelor har erstattet tidligere Junior 

Specialist.

• Opptak til Junior Bachelor - fulført videregående skole. Omfang: 2-2,5 år.



Dokumentasjon

• Диплом Молодшогo Cпецiалiста (Vitnemål av Junior Specialist)

• Додаток до Диплома Молодшогo Cпецiалiста (Karakterutskrift)

• Eksempler på vitnemål: http://enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples/higher-
education/junior-specialist-diploma-doc

http://enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples/higher-education/junior-specialist-diploma-doc


Eksempel på diplom (- 1997)

Diploma of Junior
Specialist

Diploma

Lærested

Avsluttende 
dato

Kvalifikasjon

Spesialisering

Nummer på vitnemål



Eksempel på diplom fra perioden 1998 – 2014

Diploma
of Junior

Specialist

Diploma

Avsluttende 
dato

Kvalifikasjon

Nummer på vitnemål

Lærested

Spesialisering



Eksempel på diplom fra 2014 -

Diploma of Junior
Specialist

Nummer på vitnemål
Lærested

Avsluttende dato

Kvalifikasjon

Spesialisering



NOKUTs vurdering

• NOKUT vurderer Junior Specialist/Junior Bachelor som sidestilt i nivå og omfang med akkreditert 

norsk fagskoleutdanning.

• Junior Specialist utdanning med integrert videregående opplæring godkjennes delvis.

• Det trekkes 2 år for å kompensere for 2 års videregående opplæring som er integrert i programmet, og 

2-3 år godkjennes som sidestilt med norsk fagskoleutdanning.



• NOKUTs vedtak inneholder informasjon om:

• Kvalifikasjonen som er vurdert

• Utfall

• Nivå og omfang

• Kort beskrivelse av fagområdet

• Statusen til lærestedet hvor utdanningen er tatt

NOKUTs vedtak



Statistikk

Høyere yrkesfaglig utdanning



Godkjenning av lovregulerte yrker 

• Denne godkjenningsordningen lå hos Utdanningsdirektoratet frem til 2019.

• NOKUT godkjenner 2 lovregulerte yrker innen skole og barnehage:

✓ lærer

✓styrer / pedagogisk leder i barnehage

• NOKUTs retningslinjer for godkjenning: https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/retningslinjer-for-

godkjenning-av-lovregulerte-yrker--larer-og-styrerpedagogisk-leder/

https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/retningslinjer-for-godkjenning-av-lovregulerte-yrker--larer-og-styrerpedagogisk-leder/


Lærer i barnehage og lærer i barneskole:

Primært høyere utdanning:

✓Диплом бакалавра - Bachelor diplom

✓Диплом спеціаліста - Specialist diplom

Utdanning som regnes på fagskolenivå:

✓Диплом молодшого спеціаліста - Junior Specialist

diplom

✓Диплом молодшого бакалавра - Junior Bachelor 

diplom

Lærerkvalifikasjoner 

fra Ukraina



Lærer i barnehage
(Вихователь дітей дошкільного віку)

Bachelor diplom

Junior specialist diplom



Lærer i skole
(Вчитель/Учитель)

Specialist diplom Specialist diplom



Lærer i videregående skole:

Høyere utdanning:

✓Диплом бакалавра - Bachelor diplom

✓Диплом спеціаліста - Specialist diplom

✓Диплом магістра - Master diplom

* Yrkesfaglærere kan ha en kvalifikasjon som er på 

lavere nivå

Lærerkvalifikasjoner fra 

Ukraina



Specialist diploma

Lærer i skole (videregående)
(Вчитель/Учитель)

Bachelor diploma

Master diploma



Lærerutdanning i Ukraina

✓Rundt 40 colleges og 66 høyere utdanning institusjoner (4 akademier, 52 universiteter og 10 institutter) 

tilbyr lærer utdanning i Ukraina

✓De mest kjente er:

- Drahomanov National Pedagogical University (Kiev)

- Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

- Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

- Southern Ukrainian National Pedagogical University K. D. Ushinsky (Odessa)

✓En oversikt over alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner i Ukraina er tilgjengelig 

her: http://enic.in.ua/index.php/en/uipeng

''Teacher Training Higher Education Institutions: Education - Reference Book of Higher Education 

Institutions'', 2016

http://enic.in.ua/index.php/en/uipeng


NOKUTs kriterier for å få godkjenning som lærer for 

yrkeskvalifikasjon fra et land utenfor EU / EØS:

Regelverket:

• f orskrif t til opplæringslov en §§ 14-6 og 14-7, jf . §§ 14-1 til 14-5

• f orskrif t om kvalitetssikring og kv alitetsutvikling i høy ere utdanning og f agskoleutdanning § 6-1 (1), jf . f orskrift om opptak til høy ere utdanning § 2-2

• f orskrif ter om rammeplaner f or høy ere utdanning

OMFANG:

• Høyere utdanning som lærer som tilsvarer min. 4 års høyere utdanning / 240 ECTS, eller

• Høyere utdanningen som fag – eller yrkesfaglærer som tilsvarer min. 3 års høyere utdanning / 180 ECTS. Se også alternativt krav til yrkesfaglærer 
i forskrift til opplæringsloven § 14-4 andre ledd bokstav d.

REDAGOGISK KOMPETANSE:

• Minimum tilsvarende 1 års høyere utdanning / 60 ECTS i pedagogiske emner, inkludert pedagogisk teori, didaktikk og veiledet praksis under 
utdanningen.

FAGLIG FORDYPNING:

• Minimum tilsvarende ½ års høyere utdanning / 30 ECTS i et fag eller fagområde.

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A714-6
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A714-7
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A714-1
https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96/%C2%A76-1
https://lovdata.no/forskrift/2017-01-06-13/%C2%A72-2
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A714-4


NOKUTs kriterier for å få godkjenning som styrer /pedagogisk 

leder for yrkeskvalifikasjon fra et land utenfor EU / EØS:
Regelverket:

• forskrift om godkjenning av yrkeskvalif ikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat § 8, jf . barnehageloven §§ 24 og 25

• forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 6-1 (1), jf . forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2

• forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

OMFANG:

Høyere utdanning som barnehagelærer eller lignende som tilsvarer minimum 3 års høyere utdanning / 180 ECTS.

PEDAGOGISK KOMPETANSE:

Minimum tilsvarende ½ års høyere utdanning / 30 ECTS innen pedagogikk rettet mot barn i barnehagealder, inkludert veiledet praksis i barnehage 
under utdanningen.

FAGLIG FORDYPNING:

Emner innen følgende fagområder, rettet mot arbeid med småbarn:

• praktisk-estetiske fag som drama, forming, fysisk fostring og musikk

• samfunnsfag og religion, livssyn og etikk

• realfag som naturfag med miljølære og matematikk

INSIKT I NORSKE SAMFUNNSFORHOLD OG BARNEHAGEFORHOLD

https://lovdata.no/forskrift/2008-09-12-1071/%C2%A78
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A724
https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96/%C2%A76-1
https://lovdata.no/forskrift/2017-01-06-13/%C2%A72-2


Godkjenningsordning for søkere uten verifiserbar 

dokumentasjon (UVD)

1. Søknader om generell godkjenning kan 
henvises til UVD dersom dokumentasjonen er 
mangelfull eller ikke-verifiserbar

2. Søkerne får sin kvalifikasjon kartlagt og 
vurdert av en sakkyndig komité i samme 
fagfelt

3. Prosessen fører til et vedtak om generell 
godkjenning

4. Det stilles noen krav til søkerne for å delta i 
UVD-ordningen

5. NOKUTs kvalifikasjonsvurdering er et 
alternativ til UVD-ordningen

Ta gjerne kontakt med oss på uvd@nokut.no for 
spørsmål om ordningen.

mailto:uvd@nokut.no


Lenker

• Ukrainsk ENIC

• Unified State Electronic Database on Education

• National Agency for Quality Assurance in Higher Education

• Utdannings- og forskringsministeriet

• Vitnemålsregister i EDBO/USEDE

• Lærestedets register i EDBO/USEDE

• Eksempler på utseende av utdanningsdokumenter (ENIC)

http://enic.in.ua/index.php/ru/
https://info.edbo.gov.ua/
https://naqa.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua
https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
https://registry.edbo.gov.ua/
http://enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples


Takk for oppmerksomheten!


