
GTNERELL GODKJENNING
AV UTENLANDSK UTDANNING

Vedtaket gjelder;

Strahinj a Radovanovic
Fsdt: 25.01 .1 98 1

Dato: 04.02.2010 VAr ref: 33004

Dokumenteri utenlandsk utdanning:
2009: Diploma, Economist, Higher School of Professional Business Studies in Novi Sad, Serbia

Vedtak:
Utdanningen godkjennes som likestilt med en akkreditert norsk bachelorgrad (3 Ars hoyere utdanning /
1 80 studiepoeng). Vedtaket er fattet i henhold til lov om universiteter og hayskoler av 1 . april 2005 nr. 15,

s 3-4.

Begrunnelse:
Normert studietid for utdanningen er 3 Ar. Hoyere utdanning fra Serbia godkjennes fullt ut i Norge ut f ra

utdanningens normerte omfang og nivd.

Tilleggsopplysninger:
Fagsammensetningen f remgAr av karakterutskriften.

NOKUT kan kontaktes for mer informasjon om vurdering av utdanningen.
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Generell godkjenning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og er fattet i henhold til:

Lov om universiteter og hoyskoler av 1 , apfil 2005 nr, 1 5, 5 3-4 annet ledd

(2) N0KUT avgjgr, etter soknad fra enkeltpersoner, om utdanning fra utenlandsk hoyere utdanningsinstitusjon eller norsk institusjon

som ikke gdr inn under loven, skal godkjennes som likestilt med akkreditert norsk hoyere utdanning.

Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og hoyskoler av 2005-09-08 nr. 1040,

$ 5-1, forste, andre og tredje ledd

(1) N0KUT avgjor s0knader fra enkeltpersoner om generell godkjenning av utdanning fra utenlandsk hoyere utdanningsinstitusjon
eller norsk institusjon som ikke gir inn under lov om universiteter og hoyskoler. Godkjenningen skal angi en generell uttelling
i studiepoeng i forhold til grader og yrkesutdanninger som gis med hjemmel i nevnte lov $ 3-2, og om utdanningen i nivi og

omfang tilsvarer norsk grad eller utdanning.

(2) Soknad om generell godkjenning skal inneholde bekreftede dokumenter fra den aKuelle utdanningsinstitusjon eller offentlig
attesterte kopier av slik dokumentasjon. N0KUT kan gi narmere retningslinjer for krav til soknad og dokumentasjon.

(3) Ved generell godkjenning av utenlandsk utdanning skal N0KUT pise at utdanningen det sokes godkjenning for, er akkreditert
eller offentlig godkjent som hoyere utdanning i det aKuelle land.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (N0KUT) er et uavhengig statlig organ som har ansvar for akkreditering og

kvalitetssikring av norsk hoyere utdanning i henhold til Lov om universiteter og hoyskoler. N0KUT har myndighet til d gi generell

godkjenning av utenlandsk hoyere utdanning som likestilt med en akkreditert norsk grad, del av grad eller utdanning. NOKUTS

god(enning kan brukes ved sgknad om arbeid, opptak til og innpassing i videre utdanning og i andre sammenhenger der det
kreves offentlig godkjent hoyere utdanning. Godkjenningen skal brukes sammen med utdanningsdokumentene.

Fgr det fattes vedtak om generell godkjenning av utenlandsk

utdanning, vurderer N0KUT utdanningsdokumentenes ekthet og

orn utdanningen er godkjent som hoyere utdannrng i landet der

soker har studert. Det vurderes hvor mange flrs hoyere utdan-

ning den kan tilsvare i Norge, og NOKUT angir den utenlandske

utdanningens godkjente omfang i antall 6r og studiepoeng. Det

vurderes ogs& om den utenlandske utdanningen er pfl nivd med

norsk hogskolekandidat-, bachelor-, master- eller ph,d.-grad.

Ett Ars fulltidsstudier i norsk hoyere utdanning gir 60 studie-
poeng (sp). | 2002 innfsrte Norge gradene hogskolekandidat,

bachelor, master og ph.d, Graden hogskolekandidat oppn&s etter
et to&rig studieprogram 0g en bachelorgrad etter et tre&rig studie-
program. En mastergrad bygger pfl en bachelorgrad og oppnf;s

vanligvis etter to irs studier og inneholder en selvstendig opp-
gave (Forskrift om krav trl mastergrad, F0R-2005-1 2-01-1392).
En ph.d.-grad bygger p& en mastergrad og oppnis vanligvis etter

et treirig organisert doktorgradsprogram.

Ph.d. (doktorgrad) 3 ar / 180 sp

Master
5 ir 1300 sp

Bachelor 3 fu 1180 sp

Master 2 ir I 120 sp

Strukturen i norsk huyere utdanning

Mer informasjon: Tlf: 21 02 1B 00, http//www.nokut.no eller postmottak@nokut.no


