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Bedömning av utländsk eftergymnasial 
yrkesutbildning
UHR bedömer att utbildningen närmast kan jämföras med svensk 
yrkeshögskoleexamen (SeQF 5).

Utländsk utbildning
Examen: Certificat de Calificare Nivel 5 - Asistent Medical Generalist
Engelsk översättning: Level 5 Qualification Certificate - Nurse Responsible for General Care
Utbildningsanordnare: Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana”, Suceava
Land: Rumänien
Examensår: 2015
Nationellt kvalifikationsramverk (NQF): Nivå 5 i Romanian Qualifications Framework (ROQF)
Europeisk referensram för kvalifikationer (EQF): Nivå 5 (se bilden nedan)

Om utbildningen
Utbildningen är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning avslutad med en erkänd examen i 
utbildningslandet.

Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet som sjuksköterska i utbildningslandet. Praktik ingår i 
utbildningen.

Övrig information
Utlåtandet är ingen legitimation. Socialstyrelsen är den behöriga myndigheten som prövar och utfärdar 
legitimation för vårdyrken i Sverige.

För ytterligare information om utbildningens innehåll, se utbildningsdokumenten.EX
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Om utlåtandet
Utlåtandet visar att din eftergymnasiala utbildning är 
erkänd i landet du har studerat i. Det innebär att UHR 
har kontrollerat att utbildningen har en sådan 
kvalitetsnivå som godtas i utbildningslandet och att 
utbildningsanordnaren du har studerat vid har rätt att 
utfärda en sådan examen.

Vi har även granskat dina utbildningsdokument och 
tagit ställning till dess äkthet. Det kan till exempel 
innebära att vi har begärt in original eller verifierat 
dokumenten hos utbildningsanordnaren.

Utlåtandet kan vara en vägledning för arbetsgivare 
som ska fatta beslut om anställning. Det kan också ge 
en vägledning till universitet och högskolor som ska 
fatta beslut om antagning och tillgodoräknande.

UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor vilket betyder att 
vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och 
informera om utländsk utbildning. Våra bedömningar 
är i huvudsak grundade i Lissabonkonventionen.
 

Jämförelse med svensk examen, SeQF eller 
utbildningsnivå
Utlåtandet visar vilken svensk examen din utländska 
utbildning närmast kan jämföras med. Det innebär 
inte att UHR har utfärdat en svensk examen. UHR 
jämför utländsk utbildning mot yrkeshögskoleexamina 
som finns inom den svenska yrkeshögskolan i enlighet 
med Lagen om yrkeshögskolan. UHR jämför även 
utländsk utbildning mot Sveriges referensram för 
kvalifikationer (SeQF) eller eftergymnasial 
utbildningsnivå.

Placering av svenska kvalifikationer och examina
Svenska examina och slutbetyg är placerade inom 
referensramar som visar olika nivåer av 
läranderesultat. I bilden ser du den svenska 
referensramen SeQF samt europeiska referensramar. 
En interaktiv version av bilden finns på uhr.se.
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009128-om-yrkeshogskolan_sfs-2009-128
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/referensramar-for-svenska-kvalifikationer/



