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Підтвердження Вашої
іноземної освіти
Якщо Ви бажаєте працювати або продовжити навчання в Швеції, Ви
можете скористатися послугою підтвердження своєї іноземної освіти.
У цьому Вам може допомогти Шведська рада з вищої освіти (UHR).
Для підтвердження освіти, Ви можете подати електронну заяву на
отримання персонального сертифіката (utlåtande), а також скористатися
електронною базою даних (bedömningstjänst) для завантаження документа із загальним описом іноземної освіти. Обидва документи можна
надати потенційному роботодавцю під час пошуку роботи. Обидві
послуги безкоштовні та доступні на нашому веб-сайті.
Сертифікат — це персональний документ, який показує, якому рівню
відповідає Ваша освіта за шведською системою. Подайте заяву на
нашому веб-сайті.
В електронній базі даних Ви можете відразу отримати загальну
інформацію про те, якому рівню відповідає Ваша освіта у Швеції. Такий
документ разом з Вашими документами про освіту може використовуватись при пошуках роботи. На даний момент не всі країни світу внесені
до бази даних, але база постійно оновлюється.

Якщо ви хочете продовжити навчання в Швеції
Сертифікат про підтвердження середньої освіти показує, чи маєте Ви
право вступити до вищих навчальних закладів (ВНЗ) Швеції, який у Вас
середній бал і з яких предметів Ви маєте оцінки.
Для вступу до ВНЗ Вам не обов’язково мати сертифікат, тому що
рівень освіти підтверджується одночасно з поданням заяви на
Antagning.se або Universityadmissions.se.

Професії, що потребують спеціальної атестації
У Швеції є професії, що регулюються законодавством. Це означає,
що для роботи за регульованою професією Вам необхідно мати
спеціальну ліцензію або атестацію. Для цього Ви повинні подати заяву
до відповідного компетентного органу. Наприклад, з питань отримання
ліцензії для вчителів Ви можете звернутися до Державного Управління
середньої освіти (Skolverket), а якщо у Вас медична освіта, Вам слід
звернутися до Державного Управління соціального захисту населення
(Socialstyrelsen).

Подати заявку на
підтвердження освіти:

uhr.se/bedomning/ansokan
Електронна база даних
UHR:

uhr.se/bedomningstjanst

Детальніше про
підтвердження освіти:

uhr.se/bedomning
Контакт:

utbildningsbedomning@uhr.se

