
Vurdering av polsk fag- og yrkesopplæring og 

fagskoleutdanning
NOKUT, avdeling for utenlandsk utdanning



To godkjenningsordninger

Fag- og yrkesopplæring
Vocational education and training

• På videregående nivå

• 5 land – 19 kvalifikasjoner

• Sidestilling

Høyere yrkesfaglig utdanning
Tertiary Vocational Education and Training

• Over videregående nivå

• Global – alle kvalifikasjoner

• Generell godkjenning

Yrkesfaglig 

videregående

Fagskole



Yrker

Teknologi-

og 

industrifag

Restaurant-

og matfag

Helse- og 

oppvekstfag

Design- og 

håndverksfag

Bygg- og 

anleggsfag

• Tømrerfaget

• Trevare- og 

bygginnrederfaget

• Betongarbeiderfaget

• Murerfaget

• Rørleggerfaget

• Glassfaget



Søknadstallene pr. 01.10.2020

• Totalt: 2544

• Fra Polen: 1734

• Polske søkere i bygg- og anleggsfag: 1153



Fag- og yrkesopplæring

Norsk hovedmodell

Barneskole

Ungdomsskole

Vg1 og Vg2: 

Opplæring i skole

2 års fagopplæring i 

bedrift



Polsk hovedmodell 

Fag- og yrkesopplæring

6 år barneskole

3 år ungdomsskole

3–årig

yrkesfaglig opplæring

4 – 5-årig 

technikum

4-årig

Yrkesfaglig 

liceum

3-årig

technikum



Norsk vs. polsk modell
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Barneskole

Ungdomsskole

Vg1 og Vg2: 

Opplæring i skole

1 års opplæring i 

bedrift

Barneskole

Ungdomsskole

3-årig yrkesfaglig 

opplæring - stor andel 

praktisk yrkesopplæring på 

skoleverksteder eller 

arbeidsplasser

1 års verdiskapning i 

bedrift
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Søknaden

Søker:
• Søker må selv sende søknad (Søkerportal)

• Arbeidsgiver/annen kan gis fullmakt til innsyn og informasjon (til/fra NOKUT)

Dokumentasjonskrav (Generelle dokumentasjonskrav)

• Kopi av diplom og vitnemål 

• Oversettelse av alle sider

• Navnendring

Vurdering av dokumenter
• Verifisering

• Anmeldelser

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=http://extfs-esam.nokut.no/adfs/services/trust&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3Did-0ab42bf3-33f9-4cb1-a5fe-576fc0f56fac%26index%3Dnull%26acsURL%3D%26spEntityID%3Dhttp://extfs-esam.nokut.no/adfs/services/trust%26binding%3D
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/nokuts-generelle-dokumentasjonskrav-for-fag--og-yrkesopplaring/


Sakkyndige

• Hvem er de?

• Læreplan

• Presedens



NOKUTs vedtak

Inneholder informasjon om:

• Utfall

• Kvalifikasjonstittel

• Omfang

• Nivå

• Spesialisering

• Yrkesfaglig profil (hvis mulig)



Godkjenning



Manglende vesentlige elementer



Negative vedtak – Veien videre

Hvilke muligheter informerer NOKUT om?

Er en norsk fag- eller svenneprøve et alternativ for din kandidat?



Anbefalte sider

For veiledning med mål om norsk fag- eller svennebrev

• Utdanningsavdelingene i fylkene:

https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/utdanningsavdelingene_i_fylkene

Informasjonssider :

• Praksiskandidater: https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/praksiskandidat

• Fagbrev på jobb: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fagbrev_pa_jobb

Norske Vg3 - læreplaner: 

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html

https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/utdanningsavdelingene_i_fylkene
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/praksiskandidat
https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fagbrev_pa_jobb
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html


Fagskoleutdanning

Barneskole

Ungdomsskole

Yrkesfaglig 

videregående

Fagskole



Skolesystem:



Szkoły policealne



Mesterutdanning



Takk for oppmerksomheten!

www.nokut.no

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nokut.no%2F&data=04%7C01%7CJohanne.Fossan%40nokut.no%7Cd0d90738998e4caec38608d88d58ab9e%7C0812c8e8594e4732af2c72b9d03c2bc6%7C1%7C0%7C637414759271224711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PwDlx5eac4we9G4uwZs%2FmqrQQu3baQScUFrYmHjH5fU%3D&reserved=0

