
Turbovurdering av utenlandsk  

høyere utdanning  

Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven 

Rådgiver Helen Eckersberg 

NOKUT 



NOKUT 

• Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

 

• Faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med 

et eget styre som øverste beslutningsorgan  

 

• NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten 

i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent 

høyere utenlandsk utdanning. 
o Akkreditering av studier og institusjoner 

o Godkjenning av fagskoletilbud og fagområder 

 

• Etablert i 2003 
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NOKUT som nasjonalt kompetansesenter for 

utenlandsk utdanning  

1. Godkjennings- og vurderingstjenester  

- Godkjenningsordninger etter søknad fra enkeltpersoner 

- Vurderinger av utenlandske høyere utdanninger  

- Råd til læresteder, arbeidsgivere og andre myndigheter 
 

2. Informasjonsoppgaver 

- Informasjon om ulike godkjenningsordninger  

- Informasjon om EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv  

- Nasjonalt kontaktpunkt for kvalifikasjonsrammeverket  

- Informasjon om utdanningssystemet i Norge og andre land 
 

3. Nasjonale fellesoppgaver  

- Veiledning, koordinering og opplæring  

- Forvaltning av GSU-listen 

- Utredning/rådgivning knyttet til godkjenningsfeltet og utenlandsk 

utdanning generelt 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nyregistrerte (totalt) 1614 1816 2452 2288 2625 3190 3633 4538 4862 5685 6659

Av disse: Individuelle
søknader

1434 1664 2278 2004 2288 2661 3113 3879 4357 5125 6163

Ferdigbehandlet (tot) 1567 1855 2442 2566 2369 2982 3301 4230 4519 4948 7852
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Generell godkjenning: antall nyregistrerte 
saker per år 



Saksbehandlingstid 
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Antall søknader per land - ti på topp 2013 
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  Land Antall 

  1 Polen 1003 

  2 Litauen  748 

  3 Filippinene 489 

  4 Serbia 398 

  5 Russland 368 

  6 Ukraina 329 

  7 India  281 

  8 Storbritannia 276 

  9 Romania 239 

10 USA 222 



Generell godkjenning av høyere utenlandsk 

utdanning 

• Generell godkjenning 

o en frivillig godkjenningsordning 

o en vurdering av høyere utdanning, dvs. utdanning på 

universitets- og høyskolenivå 

o til bruk i arbeidsmarkedet hvis yrket ikke er lovregulert 

o en vurdering av utenlandsk høyere utdanning opp mot det 
norske systemet for høyere utdanning 

o en vurdering av lærestedets status i utdanningslandet 

• Generell godkjenning sier noe om utdanningens: 

 Omfang 

 Nivå 

 Grad 
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Dokumentasjonskrav søknad 

 

 

• Identitet 

• Navnendringer 

• Utdanningsdokumenter på originalspråk og i oversettelse 

o Vitnemål 

o Karakterutskrifter 

• Vitnemål fra videregående skole 

 

• Noen land har spesielle dokumentasjonskrav  

 

• Verifisering 
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Turbovurdering – Bakgrunn  

 

• Bidra til rettferdig vurdering av utenlandske 

kvalifikasjoner 

• Bidra til en rask og profesjonell vurdering av utenlandske  

kvalifikasjoner i forbindelse med ansettelsesprosesser 

• Bidra til at kompetansen til personer med utenlandske 

kvalifikasjoner kan bli brukt mer optimalt.  

 

 

• Målgruppen er bedrifter, organisasjoner og etater. 

• Innen fem virkedager vil arbeidsgivere få en uttalelse fra 

NOKUT.  
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Turbovurdering – Uttalelsens innhold 

• Lærestedets akkrediteringsstatus. 

 

• Hvor lang utdanningen er (normering). 

 

• Hvilket nivå den ligger på. 

 

• Hvilken norsk grad den utenlandske utdanningen tilsvarer. 

 

• Hvilket fagområde den tilhører. 

 

• Orientere om det er utdanning fra et ikke-akkreditert lærested 

eller fra en Diploma Mill.  

 

• Dette er en uttalelse, og ikke et bindende juridisk vedtak.  
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Turbovurdering – Hva må arbeidsgiver gjøre? 

 

• E-postadresse: turbo@nokut.no 

 

Søkerens navn og fødselsdato 

Utdanningens navn i følge vitnemålet 

Utdanningsinstitusjon 

Utdanningens avslutningsår 

Kontaktperson i virksomheten (navn, epost, telefon) 

 

Én kandidat per e-post  
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Turbovurdering – Dokumentasjonskrav 

• Legg ved utdanningsdokumenter; både vitnemål (diplom) og 

karakterutskrifter for hele utdanningsløpet.  

 

• Legg ved oversettelse av disse utdanningsdokumentene. 

NOKUTs språkkyndighet gir unntak, se www.nokut.no/turbo 

 

• Legg ved fullmaktsskjema, signert av kandidaten (lastes ned, 

på norsk eller engelsk, på nokut.no/turbo). 

 

• Har arbeidsgiver flere kandidater de ønsker å få vurdert, føres  

det uansett bare inn én kandidat per e-post. 

 

• NB! Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet vi har fått 

alle dokumentene vi krever.  
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Turbovurdering – Tilbudets begrensninger  

• For arbeidsgivere i ansettelsesprosess. 

 

• Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.  

 

• Vi har ikke anledning til å kontrollere om dokumentene er ekte 

(autentisiteten), men vil opplyse om avvik. Det er arbeidsgivers 

oppgave å vurdere om søker har de rette faglige forutsetningene for 

jobben.  

 

• Alle land blir vurdert bortsett fra Afghanistan, Den demokratisk 

republikk Kongo, Irak, Liberia, Sierra Leone og Somalia. Søkere fra 

disse landene henvises til en godkjenningsordning for personer uten 

verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen). 

 

• Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker, som 

krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet.    
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Ressurser  

• Kan henvise kandidater videre til oss 

 

• www.nokut.no 

 

• NOKUTs landdatabase 

 I NOKUTs landdatabase finner du informasjon om 

 praksis ved vurdering av utdanninger og de 

 vanligste gradene i utvalgte land. 
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Veien fremover – NOKUTs innspill 

vedrørende kompetanseinnvandring 

• Mer samfunnseffektiv og kvalitetsmessig bedre 

arbeidsfordeling mellom godkjenningskontorer, basert på 

modell i svensk forslag  

 

• Fullstendig gjennomgang av de norske 

godkjenningsordningene 

 

• Nye og tilpassede tjenester for vurdering av utenlandsk 

kompetanse 

 

• NOKUT settes i stand til å gå inn i Servicesentrene for 

utenlandske arbeidstakere 
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Kontakt 

 

• www.nokut.no/turbo 

• turbo@nokut.no 

 

 

• Kontaktperson: Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven 

 416 34 034 

 stig.arne.skjerven@nokut.no 
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Takk for oppmerksomheten 

 

• Spørsmål?  
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