Universitets- och högskolerådet
är en central myndighet inom högre
utbildning. Vi ansvarar bland annat för
saklig och relevant studieinformation,
antagningen till högskolan, högskoleprovet,
bedömning av utländsk utbildning, samt en
rad program för internationellt utbyte inom
utbildningsområdet.

vem är det
du anställer?
En snabbguide till
den förändrade
högskoleutbildningen
i Sverige

www.uhr.se

Vad skiljer dagens examina från de gamla?
Den stora skillnaden i dagens examenssystem
är att det har tillkommit en utbildningsnivå. Som
en fördjupning efter kandidatexamen kan man
studera på avancerad nivå.

På avancerad nivå finns flera examina:
• Magisterexamen på 1 år
• Masterexamen på 2 år
• Yrkesexamina
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En masterexamen och yrkesexamina på avan
cerad nivå är i många fall likvärdiga, t.ex. en
masterexamen i maskinteknik och en civilingen
jörsexamen inom samma ämnesområde.

Vilka är de huvudsakliga
förändringarna?

Diploma Supplement

Utbildningarnas användbarhet blir tydligare
För att klargöra utbildningarnas användbarhet har alla kurser,
utbildningsprogram och examina tydliga målbeskrivningar.
Dessa fokuserar på den kunskap, de färdigheter, förmågor
och förhållningssätt som studenten ska ha efter genomförd
utbildning.

Tre nivåer
Den högre utbildningen delas in i tre nivåer: grundnivå, av
ancerad nivå och forskarnivå. Examen knyts till en av dessa
nivåer. I Sverige infördes denna nya utbildningsstruktur 1 juli
2007.

Ett nytt poängräkningssystem där ett läsår motsvarar 60
högskolepoäng (vilket översatt är lika med 60 så kallade
ECTS credits) har införts. Tidigare motsvarade ett läsår 40
poäng.

Bolognaexperter stödjer arbetet med införandet av
European Higher Education Area, även kallat Bologna
processen, och fungerar som experter och rådgivare.
De svenska Bolognaexperterna kommer gärna och
informerar om den nya utbildnings- och examensstruktu
ren samt om Bolognaprocessen. Bolognaexpertgruppen
samordnas av Universitets- och högskolerådet.

www.uhr.se/bolognaexpertgruppen
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Mer internationellt gångbar
Fler generella kompetenser

Dessutom finns deras utbildning beskriven på ett tydligare
sätt.
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Vad innebär det för dig som arbetsgivare?

Magisterexamen

Civilingenjörsexamen
(exempel)
Civilekonomexamen
(exempel)

Kandidatexamen

(t.ex. driftstekniker)

Grundnivå

Att utbildningens innehåll och form beskrivs utförligt under
lättar bedömningen av den arbetssökandes kompetens.
Gymnasieutbildning eller motsvarande

Sjuksköterskehögskoleingenjörsoch socionomexamen
(exempel)

Yrkesexamina

Sveriges högre utbildning är idag en del av European Higher
Education Area. Därmed har studenterna en annorlunda
utbildning än tidigare.
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Vill du veta mer?

Kontakta oss:
bolognaexpertgruppen@uhr.se

Nytt poängsystem

Högskolepoäng

Studenterna får idag en bilaga till sitt examensbevis där
nivån på utbildningen och användbarheten beskrivs. Bila
gan kallas Diploma Supplement och ser likadan ut i alla
länder i Europa vilket gör det lättare att jämföra examina.

