Vedrørende validering av internasjonale vitnemål ved opptak og
ansettelse ved Universitetet i Agder

Snakket med Charlotte Bente Rand som er rådgiver for alle opptak ved Universitet i Agder (UiA), og er
spesialist på internasjonale opptak (internasjonale mastergrader ved UiA) – charlottte.rand@uia.no

1. Personalavdelingen ved UiA behandler alle tilsettinger, og fakultetene tar seg selv av alle PhD
søknader/ansettelser selv lokalt. Det finnes god informasjon på NOKUT sine sider om hvordan
de forskjellige BA og MA-gradene i andre deler av verden rangeres i Norge, og om en 1-årig 60
ECTS mastergrad fra utlandet kan valideres som ekvivalent med Norge sin 2-årige 120 ECTS
mastergrad.
2. UiA har 8 engelskspråklige mastergrader med over 1000 søkere. Av disse 1000 søkerne er det
gjerne bare 18 internasjonale søkere som kvalifiserer til å kommer inn. Søkerne søker gjennom
Søknadsweb, og i forkant av selve søknaden må søkerne svare på et engelsk spørreskjema før de
søker slik at de kan vurdere søkerens engelskspråklige nivå. Flere søkere lukes ut allerede her på
grunn av manglende engelskkunnskaper.
3. Vitnemål/karakterutskrifter skal sendes direkte fra søkerens utdanningsinstitusjon.
a. Bruker NOKUT ved tvilstilfeller både i forkant og etterkant av opptaket når
originaldokumentasjonen er vist.
b. I opptaksbrevet må søkeren signere for at de må ta med originaldokumentasjonen ved
ankomst.
c. NOKUT har vist at de klarer å holde sin frist for tilbakemeldinger.
4. UiA får mange søkere fra Pakistan, og da bruker de HEC-verifiseringen i Pakistan som du kan
linke til fra NOKUT sin side (HEC – Degree Attestation Service)
a. NOKUT hadde nettopp et seminar om denne servicen/databasen.
5. Tvilsomme søknader blir alltid sendt til NOKUT.
a. Rand hentet fram et eksempel med en tvilsom søknad fra søker i Kina i 2007 ble
bekreftet falsk allerede etter en halv dag av NOKUT. Søker hadde tidligere søkt både
Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Oslo og Akershus. En nasjonal database ville kunne
avdekket dette mye tidligere av UiA selv.
6. UiA har meldt tilbake til Universitetet og Høyskolerådet at de står samlet om et nasjonalt
masteropptak i Norge gjennom Samordna Opptak.
a. Sentralisert siling
b. Universitetene saksbehandler selv sine søkere

