Bedömning av utländsk
utbildning
Om du vill arbeta eller planerar att studera vidare i Sverige kan du ansöka
om bedömning av din utbildning hos Universitets- och högskolerådet
(UHR). Din utbildning måste vara avslutad med utfärdad examen eller
avgångsbetyg.

Avslutad utbildning
Du kan få ett utlåtande (ett dokument) som beskriver
vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Detta utlåtande kan du visa för en arbets
givare när du söker arbete. Du kan också använda ditt
utlåtande för att se om du behöver studera vid till exempel Komvux. Kontakta en studie- och yrkesvägledare
som kan hjälpa dig.
Om du har en avslutad gymnasieutbildning behöver
du inte ha ett utlåtande för att kunna söka till utbildning
vid universitet eller högskola, då görs bedömningen
i samband med din anmälan på Antagning.se eller
Universityadmissions.se.

Oavslutad utbildning
UHR bedömer inte oavslutade utbildningar. Om du har
en oavslutad universitetsutbildning och vill fortsätta att
studera i Sverige på universitet ska du kontakta det
universitet eller den högskola som du vill studera vid.
Det är alltid universitetet eller högskolan som bestämmer vilka av dina utlandsstudier som du får tillgodoräkna dig.

Reglerade yrken
Vissa yrken är reglerade enligt svensk lag vilket betyder att det behövs en särskild legitimation eller auktorisation för att få arbeta inom yrket. Då måste du
vända dig till den myndighet som är ansvarig för det
reglerade yrket för att få en bedömning. Till exempel
ska du vända dig till Skolverket för lärarlegitimation
eller till Socialstyrelsen om du har en läkar- eller sjuksköterskeutbildning. Du hittar en lista över reglerade
yrken på uhr.se/bedomning.

Ansökan om bedömning av utländsk
utbildning
Du behöver inte ha svenskt personnummer för att
ansöka om bedömning men du måste ha en e-postadress som du använder när du skapar ditt konto.
Du ska vara medborgare i ett EU/EES land eller ha
lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige
för att kunna få ett utlåtande av UHR.
Bedömningen är gratis och webbansökan finns på
svenska och engelska.
Dokument
De vanligaste dokumenten du behöver ladda upp i
din webbansökan är:
• Personbevis (du beställer detta från Skatteverket)
• Examensbevis och ämnesförteckning/avgångs
betyg på originalspråk och
• Översättning av dessa dokument, om de inte
redan är utfärdade på de nordiska språken eller
engelska. Vi godtar ibland även översättningar till
andra språk, se vilka på uhr.se/bedomning.
Det finns andra dokument (till exempel diploma
supplement) som du kan behöva ladda upp. För att
få veta mer ska du läsa på uhr.se/bedomning.
Originaldokumenten ska vara inskannade i
pdf-format, du laddar upp dem direkt i webb
ansökan.

På utbildningsbedomning.uhr.se gör du din ansökan.
Där finns också länk till pappersblankett om du inte kan
eller vill använda webbansökan.

www.uhr.se/bedomning

