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Universitets- och högskolerådets  
författningssamling

Utkom från trycket den 
13 maj 2013

UHRFS 2013:10Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 
vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar 
standard på eftergymnasial nivå utanför Norden;

beslutade den 17 april 2013.

Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 3 kap. 25 § 
i studiestödsförordningen (2000:655).

Allmänna bestämmelser

1 § En eftergymnasial utbildning kan anses ha godtagbar standard om något 
av följande villkor är uppfyllt.

1. Utbildningen är statligt erkänd genom utbildningslandets myndighet 
med ansvar för högre utbildning.

2. Utbildningen är erkänd av en regional myndighet som har statens 
uppdrag att erkänna utbildningar. 

3. Utbildningen är erkänd av en ackrediteringsorganisation som har 
statens uppdrag att ackreditera utbildningar.

4. Utbildningen ingår som en del i ett utbytesprogram vid ett svensk 
lärosäte på eftergymnasial nivå. 

5. Utbildningen ges vid en institution som har regional ackreditering i 
USA eller ges inom ett utbildningsprogram som har professionell ackredite-
ring i USA.

Språkutbildningar

2 § Även om villkoren i 1§ inte är uppfyllda kan en förberedande kurs i 
språk anses ha godtagbar standard om något av följande villkor är uppfyllt.

1. Utbildningen är en språkutbildning som ges vid en språkskola som 
är godkänd av the European Association for Quality Language Services 
(EAQUALS) eller vid en språkskola som har ackreditering genom Internatio-
nal Association of Language Centres (IALC).

2. Utbildningsarrangören har ett organiserat samarbete med ett universi-
tet eller en högskola i studielandet som anordnar utbildning som kan anses 
ha godtagbar standard enligt bestämmelserna i 1 §. 
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3 § Även om en eftergymnasial utbildning inte uppfyller något av villkoren 
i 1–2 §§ kan Universitets- och högskolerådet, om det finns särskilda skäl, 
besluta att utbildningen kan anses ha godtagbar standard. 

Beslut om att en utbildning tills vidare inte kan anses ha 
godtagbar standard

4 § Om det finns synnerliga skäl kan Universitets- och högskolerådet 
besluta att en utbildning tills vidare inte kan anses ha godtagbar standard, 
trots att utbildningen kan anses ha sådan standard enligt bestämmelserna i 
1–2 §§.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013. 

På Universitets- och högskolerådets vägnar

ULF MELIN

Ragnar Sjögren 
(Avdelningen för bedömning av   
utländsk utbildning)
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