
  
Endringsforslag 1.1 Forslagsstiller: HS  
Type  Tillegg og endring i rekkefølge 
Sted i teksten  Linje 92 
Forklaring  Tillegg om konsekvens av å ikke få grad fra utlandet godkjent. Endret rekkefølge 

for en mer helhetlig paragraf. 

Begrunnelse   I dagens system finnes det ikke noe system for forhåndsgodkjenning av 
utdanning, selv for utdanninger støttet av Lånekassen. Om man får utdanningen 
sin godkjent av NOKUT som tilsvarende en norsk grad i kvalitet og omfang er 
umulig å vite i forkant og blir vurdert skjønnsmessig i sak til sak. Det er uansvarlig 
av norske myndigheter å legge opp til et system studenten selv bærer risikoen om 
å få utdanningen sin godkjent, særlig der Lånekassen villig bidrar med støtte.  

Endres fra:  Endres til:  
Det er nødvendig å ha et velfungerende og 
forutsigbart system for godkjenning av utenlandsk 
utdanning. Utdanning i utlandet skal 
kvalitetsmessig være jevngod med, uten å 
nødvendigvis være identisk med, den norske for å 
gi grunnlag for godkjenning i Norge. Norske 
myndigheter med ansvar for å godkjenne 
utenlandsk utdanning og å gi autorisasjon til å 
praktisere yrker i Norge må sørge for at 
utenlandsstudenter enkelt kan sette seg inn i de 
formelle kravene for godkjenning og/eller 
autorisasjon. Ved endringer i de formelle kravene 
for godkjenning og/eller autorisasjon, skal ikke 
98 studenter som har påbegynt sin grad bli 

negativt påvirket av dette. 

Utdanning i utlandet skal kvalitetsmessig være 

jevngod med, uten å nødvendigvis være identisk 

med, den norske for å gi grunnlag for godkjenning i 

Norge. Norske myndigheter med ansvar for å 

godkjenne utenlandsk utdanning og å gi 

autorisasjon til å praktisere yrker i Norge må sørge 

for at utenlandsstudenter enkelt kan sette seg inn i 

de formelle kravene for godkjenning og/eller 

autorisasjon. Ved endringer i de formelle kravene 

for godkjenning og/eller autorisasjon, skal ikke 

studenter som har påbegynt sin grad bli negativt 

påvirket av dette. 

Det er nødvendig å ha et velfungerende og 

forutsigbart system for godkjenning av utenlandsk 

utdanning. Mangelen på en godkjent grad fra 

utlandet kan ha store konsekvenser for den 

enkelte. Ikke bare kan påvirke søkers muligheter 

for videre utdanning i Norge, men kan også 

resultere i utestengning fra deler av 

arbeidsmarkedet og annenrangs arbeidsrettigheter. 

Dette gjelder også studenter med 1-årig 

mastergrad som ikke får søke seg inn på PhD-

stillinger i Norge. 

  

 
Endringsforslag 1.2  Forslagsstiller: HS 
Type  Tillegg  
Sted i teksten  Linje 139  
Forklaring  Se endringsforslag 1.1  
Begrunnelse  Endringsforslag 1.1, 1.2 og 1.3 stemmes over hver for seg, men må sees i 

sammenheng. Begrunnelsen er den samme.  
Endres fra:  Endres til:  
-  Revidere Forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) for å 
sikre likebehandling av utdanninger tatt i Norge 
som i utlandet. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
Endringsforslag 1.3 Forslagsstiller: HS 
Type  Tillegg  
Sted i teksten  Linje 139  
Forklaring  Se endringsforslag 1.1  
Begrunnelse  Endringsforslag 1.1, 1.2 og 1.3 stemmes over hver for seg, men må sees i 

sammenheng. Begrunnelsen er den samme.  
Endres fra:  Endres til:  
-  Jobbe opp mot norske myndigheter og 

fagforeninger for å sikre at kravet om NOKUT-
godkjent utdanning frafaller som vilkår for 
ansiennitetsberegning av utdanning.  

 


