Det medisinsk-odontologiske fakultet
Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner
med håndtering av internasjonale vitnemål
Spørreskjema:
1. Omfang
Omtrent hvor mange personer med utenlandsk høyere utdanning får opptak på gradsstudier og
ansettes årlig ved fakultetet?
a) Studenter (bachelor, master)
Opptak til grunnstudier ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjøres av Samordna
opptak, opptakskontoret ved UiB håndterer deres dokumentasjon. For internasjonale
gradsopptak er det Studieadministrativ avdeling som gjør opptak og håndterer
dokumentasjon. Vi kan derfor kun svare for lokalt opptak for søkere med bosted i
Norge og norsk personnummer. Her bruker vi tallene for høsten 2014 fordi tallene er
samlet i ett opptak og tilgang på dokumentasjon er elektronisk. Ettersom både norske
og internasjonale søkere kan tenkes å søke med et utenlandsk vitnemål er
gjennomgangen foretatt kvalitativt: Totalt 30 personer som fikk tilbud om opptak til
mastergradsstudier høsten 2014 med utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag.
Dette utgjør 10 % av søkermassen og i overkant av 20 % av totale tilbud. Ikke alle
takket «ja». Det må nevnes at dokumentasjonen til søkere som får avslag på opptak
må kvalitetssikres og gjennomgås, håndtering av utenlandske vitnemål er dermed
høyere.
a) Phd-stipendiater
a. Anslagsvis antall – I 2013 fikk ca. 12 stipendiatar med utenlandsk høyere
utdannelse opptak
b. Er NOKUT-vurdering et krav? NOKUT-godkjenning av utenlandsk utdannelse er
et krav for å kunne søke stipendiat-stillingar ved Det medisinsk-odontologiske
fakultet. Dette står i utlysningsteksten.
c. Vurderes kun innstilte søkere? Når det er krav om NOKUT godkjenning ved
utlysning, vil søkere som mangler dette ikke bli vurderte til stipendiat-stillinger.
b) Ansatte (vitenskapelige, administrativ, teknisk)
a. Anslagsvis antall – ca. 59 tilsatte med utenlandsk høyere utdannelse (2013),
men opp til tre innstilte i hver tilsettingssak.
b. Er NOKUT-vurdering et krav?
NOKUT-godkjenning er kun et krav ved utlysing av stipendiat-stillinger.
c. Vurderes kun innstilte søkere?
Dersom krav om NOKUT godkjenning (stipendiat) blir ikke søknader som
mangler dette vurderte. Ut over stipendiat-stilling ber vi kun om å se
originalvitnemål på intervjuer.
Omtrent hvor mange saker har fakultetet årlig hvor det er behov for å sjekke utenlandsk
doktorgrad (f.eks. for ansettelse i vitenskapelig stilling)?

I dag har vi ingen praksis for å sjekke dette når det gjelder doktorgrader, men de sakyndige
nemndene har ofte god kompetanse på innhold i doktorgrader fra utlandet. Dersom det i
utgangspunktet var om lag 60 tilsettinger i 2013 og 10 av desse var stipendiater, er en liten del
er tekniske stillinger på avdelingsingeniør-nivå, vi vil tro at om lag 35 tilsettingssaker gjelder
stillinger der den tilsatte har utanlandsk doktorgrad.
Utfyllende merknader:
Det er absolutt et ønske at vi kan få vurdert utanlandske doktorgrader. I noen tilfeller har det
vist seg at utenlandsk doktorgrad ikke samsvarer med norsk grad. Spesielt gjelder dette for
stillinger som postdoktor.
2. Sakstyper
Hva slags type valideringsoppgaver utføres ved fakultetet ifm opptak og ansettelser (se bort fra
faglige vurderinger som gjøres av fagmiljøene)?
a) Kontroll (ekthet)?
Søkere til stillinger (teknisk/administrativ) tar med originalvitnemål på intervju. Det er
vanskelig å sjekke at disse er ekte.
b) Kvalitetssikring (omfang og nivå av grads- og studiesystem, karaktersystem)?
Når det gjelder tilsetting av stipendiatar så blir dette vurdert med krav om NOKUT
godkjenning innen søknadsfrist.
For utdanningsfeltet: Saksbehandlerne utfører b) kvalitetssikring så langt det lar seg
gjøre, eksempelvis ved at det kontrolleres at den aktuelle graden eksisterer,
karaktersystem etc. Innen utdanningsfeltet har vi imidlertid begrenset mulighet for å
utøve ekthetskontroll av de fysiske dokumentene ettersom det er mangel på både
kompetanse og utstyr. For mastergradsstudier må rudimentær ekthetskontroll utføres
etter at opptaket er gjort, da først må søkere fra andre institusjoner fremvise
originaldokumentasjon. Vi kan da se at dokumentet er originalt, men har i mindre grad
kompetanse til å avgjøre om det er ekte.

I forbindelse med hvilke saker utføres dette?
a) Utdanning
a. Gradsopptak – som nevnt under pkt. 2 b
b. Registrering av utveksling – Ved vårt fakultet er det ikke behov for dette i særlig
grad. Utveksling på våre studier er som regel en tett kontrollert affære som
utelukkende skjer gjennom ERASMUS og NORDPLUS-avtalene. Innreisende
studenter er dermed utvalgt av egne institusjoner, disse garanterer for
ektheten for egne studenters dokumentasjon. Samme betingelser også for
utreisende studenter. Emner som tas ut er utvalgte og forhåndsgodkjente.
c. Innpassing av ekstern internasjonal utdanning (utenom utveksling)

b) Forskerutdanning – Vi vurderer utdanning ut fra råd og veiledning gitt på NOKUT sine
hjemmesider og ber dem om råd hvis vi er i tvil. Dette skjer ikke så ofte. Stipendiater
blir krevd NOKUT-godkjenning ved tilsetting, ref. tidligere beskrevet.
c) Ansettelser
a. Vitenskapelig
Seksjon for rekruttering kontrollerer at søker har lagt ved etterspurt
dokumentasjon på utdanning m.m. før søknadsfristen er omme. Deretter er
det sakkyndig nemnd som vurderer søknadene med vedlegg. Kun ved utlysing
av stipendiat-stillinger er det krav om NOKUT godkjenning av utenlandsk
utdanning.
b. Administrativ, teknisk
Original vitnemål m.m. blir lagt fram på intervju.
3. Rutiner
Skildre kort fakultetets rutiner for sjekk av utdanningsbakgrunn og kontroll av
utdanningsdokumenter (kontroll og kvalitetssikring). Legg gjerne ved rutinebeskrivelser om dette
finnes.
Rutiner for innpassing av utenlandsk utdanning (og generell innpassing) finnes her:
http://www.uib.no/mofa/66770/innpassing-godkjenning-og-fritak-ved-det-medisinskodontologiske-fakultet#utanlandsk-utdanning
http://www.uib.no/mofa/66770/innpassing-godkjenning-og-fritak-ved-det-medisinskodontologiske-fakultet#s-knadsprosedyre

a) Hvilke funksjoner/stillinger utfører ulike valideringsoppgaver? Anslagsvis hvor mange
årsverk?
Fakultetet har ingen øremerkede stillinger til denne oppgaven.
På rekrutteringsfeltet tar samtlige medarbeidere ansvar for å be om originalvitnemål
på intervju. Samtlige medarbeidere har også ansvar for å sjekke at NOKUT-godkjenning
foreligger ved opptak av stipendiater. I enkelte tilfeller har vi også dialog med NOKUT
direkte hvis vi skulle ha behov for dette, men dette forekommer sjeldent. Hvor mange
årsverk som går med til dette arbeidet for rekrutteringsfeltet er vanskelig å si, men
kanskje 0,1 årsverk.
På utdanningsfeltet er det også vanskelig å beregne anslagsvis årsverk som utfører
valideringsarbeid fordi flere utfører dette som en liten del av sine øvrige
arbeidsoppgaver. Hvor mange årsverk som går med til valideringsoppgaver samlet er
vanskelig å beregne, men fra nyttår 2015 har følgende medarbeidere validering som en
del av sin stilling:
– 6 studieveiledere på fakultetsnivå (grunnstudier)

– 4 studieveiledere på instituttnivå (master)
– 1 internasjonal koordinator
I tillegg til disse er det ytterligere 4 personer som bemanner Infosenteret, og som må
være forberedt på å håndtere og kontrollere originaldokumentasjon.

b) Hvilke digitale hjelpemiddel (databaser, nettsider, o.l.) bruker fakultetet i
valideringsarbeidet?
.
Det medisinsk-odontologiske fakultet benytter følgende verktøy i valideringsarbeidet:
-

NOKUTS landdatabase
Andre databaser som er kvalitetssikret av NOKUT:
http://www.nokut.no/no/Fakta/Databaser-og-oversikter/Internasjonale-sider/
De aktuelle institusjonenes nettsider
Google
Direkte e-postkontakt med institusjonene
Krav om originalvitnemål ved intervjuer

4. Kompetanse
Hvilken kompetanse til dette arbeidet finnes på fakultetet? Hvilket kompetansebehov har
fakultetet?
I dag er vår kompetanse knyttet opp mot det å lete på NOKUT sine nettsider. Nye dataverktøy
og nye kreative måter å forfalske vitnemål gjør oppgaven utfordrende. Vi trenger en
gjennomgang for å kartlegge omfanget av dette og kva man bør skaffe seg av kompetanse.
Bruk av ressurser må også sees i samanheng med hva man kan få av informasjon.
Brukes interne ressurser og kompetanse på validering av utenlandsk utdanning på tvers av
saksfelt (utdanning/forskerutdanning/ansettelse)?
Seksjon for rekruttering og Seksjon for forsking (forskerutdanningen)samarbeider i forbindelse
med utlysing av stipendiat- stillinger. Dette fordi aktuelle søkere blir tatt opp i ph.d.programmet etter tilsetting og derfor må ha må ha godkjent utdanning tilsvarende norsk
mastergrad.
Seksjon for rekruttering samarbeider også med Seksjon for personal i forbindelse med krav om
dokumentasjon.

5. Organisering
Har fakultetet innspill til hvordan arbeidet med validering bør organiseres ved UiB?
Både rekrutterings- og utdanningsfeltet har et ønske om mer kompetanse i forhold til
ekthetsvurdering og kvalitetssikring av utenlandsk utdanning. Aller helst ønskes det at UiB
sentralt tar en mer aktiv rolle på dette feltet, og at man her får en spesialisert og spisset
kompetansefunksjon. Imidlertid er det for Det medisinsk- odontologiske fakultet viktig at vi
også opparbeider/oppgradere egen kompetanse på dette området slik at vi kan foreta
ukomplisert validering på lavest mulig saksbehandlernivå (sikrer effektivitet).

