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Unntatt

Svar pa soknad om generell godkjenning av utenlandsk utdanning
Navn: DENAN SKALJIC
Foch: 15.01.1973
Du har sokt em godkjenning av folgende utenlandsk utdanning:
Navn pA vitnemal og/eller grad: Diploma o stecenoj akademskoj tituli i strucnom zvanju
prvostupnik (bachelor) inzenjer informacijskih tehnologija
Utstedt av: 'Logos Centar' College in Mostar, Bosnia-Hercegovina
FagomrAde: Information Technology
Avslutningsar: 2017
Normert studietid: 3 Ar
NOKUTs vurdering av utdanningen din
Utdanningen godkjennes som likestilt med en akkredited norsk bachelorgrad (180 studiepoeng /
3 Ars hoyere utdanning).
Begrunnelse for vurderingen
Hoyere utdanning fra Bosnia-Hercegovina godkjennes fullt ut i Norge ut fra utdanningens
normerte omfang og nivA.
Lovgrunnlaget for generell godkjenning og NOKUTs mandat
NOKUT avgjor etter soknad fra enkeltpersoner om utdanning fra utenlandsk hoyere
utdanningsinstitusjon skal gis generell godkjenning silk at utdanningen i niva og omfang
godkjennes som likestilt med akkreditert norsk hoyere utdanning, jf. lov om universiteter og
hogskoler § 3-4. NOKUTs vurdering er et enkeltvedtak.
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang laAring (NKR) hie fastsatt i 2011 og gir en
oversikt over utdanningsnivaene i Norge. NKR ble henvist til Europeisk
kvalifikasjonsrammeverk for livslang 12ring (EQF) i 2014. Kvalifikasjonsrammeverkene bidrar
til A gjore det enklere A sammenligne kvalifikasjoner fra forskjellige land. Du kan finne mer
informasjon her: www.nokut.no/nkr

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker Drammensveien 288
postmottak@nokut.no tlf: 2202 18 00 faks: 21 02 18 01
www.nokoz,no

NOKUT)
Klage
Du bar rett dl a klage pa NOKUTs vurdering, jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker
Ira du bar mottatt dette brevet.

Med hilsen

Joachim Giimiis Kallevig
seksjonssjef

Yordanka Bruteig
radgiver
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