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Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund
Beskrivningen baseras på personens egna uppgifter och vissa stöddokument, samt Universitets- och 
högskolerådets kunskap om landets utbildningssystem. Beskrivningen syftar till att underlätta validering 
eller bedömning av reell kompetens.

Utbildningsland: Saudiarabien
Examen: Bakalorious
Officiell engelsk examensbenämning: Degree of Bachelor
Lärosätets namn, stad: Northern Border University, Arrar
Avslutad år: 2011
Examensbevis utfärdat år: 2015
Utbildningens nominella studietid: 4 år
Tillträdeskrav: Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande
Tillträde till vidare studier i utbildningslandet: Utbildningen ger tillträde till masterutbildning i 
utbildningslandet.
Utbildningens huvudsakliga inriktning: Utbildningen är inriktad mot datavetenskap.

Bedömning mot svensk högskoleutbildning
Utifrån uppgifterna i beskrivningen av utländsk utbildning bedömer UHR att utbildningen motsvarar 
svensk kandidatexamen (SeQF nivå 6)

Stöddokument:
1. Examensbevis
2. Personligt brev
3. Curriculum VitaeEX
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Information om Beskrivning 
Universitets- och högskolerådets (UHR) Beskrivning av 
utländsk utbildningsbakgrund skiljer sig från ett 
utlåtande eftersom den baseras på sökandes egna 
uppgifter och stöddokument samt UHR:s kunskap om 
det utländska utbildningssystemet och referensmaterial.

En Beskrivning kan utfärdas när en examen inte är 
fullständigt dokumenterad eller möjlig att verifiera, till 
exempel på grund av flyktingskäl eller krigssituation i 
utbildningslandet.

Beskrivningen utfärdas endast om utbildningen är 
avslutad och utfärdad av ett erkänt lärosäte. Läs mer på: 
www.uhr.se/bedomning/utandokument.

UHR:s Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund kan 
ligga till grund för fortsatt validering. Den kan också vara 
en vägledning för arbetsgivare som ska fatta beslut om 
anställning. Den kan även ge en vägledning till 
universitet och högskolor som ska fatta beslut om 
antagning eller tillgodoräknande.

UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor vilket betyder att vi 
har ett nationellt uppdrag att utfärda Beskrivning av 
utländsk utbildning i linje med Lissabonkonventionen.

Jämförelse med svensk examen
Beskrivningen visar vilken svensk examen den utländska 
utbildningen närmast kan jämföras med. UHR jämför 
utländska examina mot yrkesexamina och generella 
examina som ingår i den svenska examensordningen i 
högskoleförordningen (HF).

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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http://www.uhr.se/bedomning/utandokument
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2001/01/so-200146/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/referensramar-for-svenska-kvalifikationer/
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/referensramar-for-svenska-kvalifikationer/



