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Bedömning mot svensk gymnasieutbildning
Utbildningen motsvarar yrkesutbildning på gymnasienivå

Utländsk utbildning:
Examen: Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto (Grundexamen inom hotell-, restaurangoch storhushållsbranschen)
Utbildningsland: Finland
Examensår: 1997
Utbildningen är inriktad mot kök och servering.
Utbildningen ger inte behörighet att studera på universitet eller högskola i Sverige. Du som vill fortsätta
studera i Sverige kan läsa mer på Studera.nu om andra möjligheter att bli behörig.
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Dokumentet i original är digitalt certifierat av
Universitets- och högskolerådet, Sveriges
ENIC-NARIC-kontor. Kontakta oss om du har
frågor om äkthet: utbildningsbedomning@uhr.se

Information om Universitets- och högskolerådets utlåtande
Universitets- och högskolerådets (UHR:s) utlåtande över utländsk utbildning visar att din
gymnasieutbildning är avslutad och erkänd i landet du har studerat i. Det visar även att UHR
har granskat utbildningsdokumenten och deras äkthet. Du kan använda ditt utlåtande för att
planera framtida studier och som vägledning för arbetsgivare som ska fatta beslut om
anställning. Utlåtandet är ett komplement till dina betygsdokument.
Jämförelse med svensk gymnasieutbildning
Utlåtandet innebär inte att UHR har utfärdat en examen utan ger information om vilken nivå
utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utlåtandet anger om möjligt vilket
nationellt gymnasieprogram i svenska gymnasieskolan utbildningen närmast kan jämföras med,
utan att vi jämfört exakt innehåll.
Information om behörighet till universitet och högskola i Sverige
Om din utbildning ger behörighet till grundnivå på universitet och högskola i Sverige visar
utlåtandet information om grundläggande och särskild behörighet samt vilket
betygsmedelvärde och betygsskala som din utländska utbildning har. Bedömningen utgår från
nu gällande regler och UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval, som finns att
läsa på vår webbplats www.uhr.se. Läs mer om behörighet samt om urval och meritvärdering
på Antagning.se.
Om din utbildning inte ger behörighet till högskolestudier i Sverige så framgår det av
utlåtandet. Det kan då finnas andra möjligheter att bli behörig. Läs mer om andra sätt att bli
behörig på Studera.nu eller Antagning.se.

