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Universitets- och högskolerådets  
författningssamling

Utkom från trycket den  
9 maj 2014

UHRfs 2014:4föreskrifter om ändring i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter (UHRfs 2013:9) om 
bilagan till examensbevis;

beslutade den 23 april 2014

Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 6 kap. 10 a § 
högskoleförordningen (1993:100) att bilaga 1 till rådets föreskrifter (UHRFS 
2013:9) om bilagan till examensbevis ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2014. 

På Universitets- och högskolerådets vägnar

ULF MELIN
Yolanda Brännström 
(Avdelningen för bedömning av  
utländsk utbildning)
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UHRFS 2014:4 Diploma supplement

This Diploma Supplement follows the model developed by the European 
Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of 
the supplement is to provide sufficient independent data to improve inter-
national “transparency” and fair academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide 
a description of the nature, level, context, content and status of the studies 
that were pursued and successfully completed by the individual named on 
the original qualification to which this supplement is appended. It should 
be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions 
about recognition. Information in all eight sections should be provided. 
Where information is not provided, an explanation should give the reason 
why.

(Denna bilaga till examensbevis följer den modell som utvecklats av Europeiska 
kommissionen, Europarådet och UNESCO/CEPES. Syftet med bilagan är att 
tillhandahålla tillräcklig, oberoende information för att förbättra internationell 
öppenhet och rättvist akademiskt och yrkesmässigt erkännande av kvalifikatio-
ner (diplom, examina, intyg m.m.). Den är utformad för att ge en beskrivning 
av karaktären, nivån, kontexten, statusen och innehållet i de studier som den 
namngivna individen har följt och slutfört enligt det examensbevis som denna 
bilaga åtföljer. Den ska inte innehålla några värderingar, utlåtanden om 
jämförbarhet eller förslag till erkännande. Information ska lämnas i alla åtta 
avsnitt. Där information inte lämnas ska detta motiveras.) 

1. Information identifying the holder of the qualification (Personuppgif-
ter för den person som examensbeviset gäller för)

1.1 family name(s) (Efternamn)

Ange det efternamn som finns angivet på examensbeviset.

1.2 Given name(s) (Förnamn)

Ange samtliga förnamn som finns angivna på examensbeviset.

1.3 Date of birth (day/month/year) (Födelsedatum)

Ange dag, månad och år.

1.4 student identification number or code (if available) (Identifika-
tionsnummer)

Ange personnummer eller samordningsnummer. 

Bilaga 1
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UHRFS 2014:42. Information identifying the qualification (Information om examen)

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in 
original language) (Examensbenämning och [om sådan finns] titel [på 
originalspråket])

Ange den examensbenämning som har angivits på examensbeviset.

2.2 Main field(s) of study for the qualification (Huvudsakligt/a om-
råde/n för denna examen)

Beträffande generella examina anges det huvudsakliga området (hu-
vudområdet) och/eller examens huvudsakliga inriktning. I fråga om 
yrkesexamina anges i förekommande fall det eller de områden som 
studierna huvudsakligen har avsett. För examina på forskarnivå anges 
forskarutbildningsämnet.

2.3 Name and status of awarding institution (in original language) 
(Namn på den högskola [på originalspråket] som utfärdar examensbevi-
set och lärosätets ställning)

Ange namnet på den högskola som utfärdar examensbeviset. Om bevi-
set avser utbildning vid mer än en högskola enligt 1 kap. 17 § högskole-
lagen (1992:1434) eller 6 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100), 
anges även namnen på övriga högskolor. 

Ange om lärosätet har universitetsstatus (university), eller är en hög-
skola med rätt att utfärda examina på forskarnivå inom ett område 
(university college with the right to award third cycle qualifications in a 
domain), eller är en högskola (university college).

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) adminis-
tering studies (in original language) (Namn på den högskola [om 
annan än 2.3] som administrerar studierna och lärosätets ställning)

Om ett annat lärosäte har antagit den person som examensbeviset gäller 
för, men har kommit överens med det lärosäte som avses i 2.3 om utfär-
dande av examen, ska det lärosäte som har antagit studenten anges. 

Ange om lärosätet har universitetsstatus (university), eller är en hög-
skola med rätt att utfärda examina på forskarnivå inom ett område 
(university college with the right to award third cycle qualifications in a 
domain), eller är en högskola (university college).
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UHRFS 2014:4 2.5 Language(s) of instruction/examination (Undervisningsspråk) 

Ange undervisningsspråket/en för merparten av de kurser som ingår i 
examen.

3. Information on the level of the qualification (Information om exa-
mensnivå)

3.1 Level of qualification (Examensnivå)

Ange om examen har avlagts på grundnivå (first cycle), avancerad nivå 
(second cycle) eller på forskarnivå (third cycle). Hänvisa samtidigt 
till den information om svensk högskoleutbildning som anges under 
punkten 8.

3.2 Official length of programme (Utbildningens officiella [nomi-
nella] studielängd)

Ange hur många högskolepoäng examen omfattar och återge 6 kap. 2 § 
högskoleförordningen (1993:100).

3.3 Access requirement(s) (Tillträdeskrav)

Ange att tillträdesreglerna innebär att den sökande ska ha grundläg-
gande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara 
föreskriven.

Redogör för den grundläggande behörigheten och de särskilda behörig-
hetskrav som har uppställts utifrån vad som anges i 7 kap. högskoleför-
ordningen (1993:100). Här ska alltså anges om behörighetskraven avser 
kunskaper från kurser i gymnasieskolan, kunskaper från högskolekurser 
eller andra villkor. 

För kompletterande pedagogisk utbildning ange de särskilda behörig-
hetskrav som framgår av 4–7 §§  förordningen (2011:686) om kom-
pletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

När en examen har utfärdats efter antagning till studier på forskarnivå 
enligt punkten 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 
förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen anges 
Admitted to third cycle studies according to transitional provisions. The 
holder of the qualification met general requirements for admission before 1 
July 2007.
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UHRFS 2014:44. Information on the contents and results gained (Information om 
innehåll och uppnådda resultat)

4.1 Mode of study (Studiernas uppläggning) 

Ange att studierna har motsvarat heltidsstudier: Full time equivalent.

4.2 Programme requirements (Examenskrav) 

Ange de mål och krav som har ställts upp för utbildningen enligt bilaga 
2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100) eller enligt 
bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
eller enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan 
och högskolans egna bestämmelser.

För kompletterande pedagogisk utbildning ange de mål som framgår 
av bilaga 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100) 
och de krav som framgår av 9–14 §§  förordningen (2011:686) om 
kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

4.3 Programme details (e.g. modules or units studied), and the 
individual grades/marks/credits obtained (if this information is 
available on an official transcript this should be used here) (Närmare 
uppgifter om programmet [t.ex. kurser eller del av kurs] och avlagda 
betyg/vitsord/poäng [om uppgifterna finns i en officiell handling ska 
den användas här])

Ange betygen och poängen på de kurser som ingår i examen. Hänvisa 
till examensbeviset om uppgifterna anges där.

Om examen är på forskarnivå anges de prov som ingår i denna examen 
samt avhandlingens titel. Hänvisa till examensbeviset om uppgifterna 
anges där.

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 
(Betygsskala, om möjligt med förklaringar) 

Informera om det betygssystem som har tillämpats.

4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 
(Övergripande klassificering av examen [på originalspråket])

Klassificeringen görs inte i Sverige. Ange därför: Not applicable for 
Swedish qualifications.
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UHRFS 2014:4 5. Information on the function of the qualification (Information om 
utbildningens funktion)

5.1 Access to further study (Behörighet till vidare studier på avancerad 
nivå/forskarnivå)

Ange om utbildningen ger innehavaren av examen behörighet till fort-
satta studier.

För doktorsexamen anges: Not applicable.

5.2 Professional status (if applicable) (Yrkesbehörighet) 

Ange om examensbeviset är ett villkor för att utöva ett reglerat yrke. 
Om innehavaren av examen kan ansöka om legitimation/behörighets-
bevis i Sverige, ska det anges.

Ange vilken myndighet som utfärdar legitimation/behörighetsbevis för 
det aktuella yrket.

6. Additional information (Kompletterande uppgifter)

6.1 Additional information (Kompletterande uppgifter)

Ange ytterligare information som har betydelse för bedömningen av 
examen vad gäller nivå och användning, t.ex. om utbildningen har om-
fattat en period av utbildning eller praktik vid en annan högskola, ett 
annat företag eller i ett annat land. Lämna även annan relevant informa-
tion om den högskola som har utfärdat examensbeviset. 

Beträffande masterexamen inom områden där högskolan inte får ut-
färda examina på forskarnivå ska datumet för Högskoleverkets/Universi-
tetskanslersämbetets beslut om examenstillstånd anges.

6.2 further information sources (Hänvisning till andra informations-
källor)

Hänvisa till Nationella referensramen för examina och ange andra källor 
som kan ge närmare information om examen, t.ex. berörd institution 
vid högskolan eller Universitets- och högskolerådet. 
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UHRFS 2014:47. Certification of the supplement (Bestyrkande av bilagan)

7.1 Date (Datum)

Ange det datum som bilagan till examensbeviset utfärdas. Eftersom 
bilagan ska fogas till examensbeviset bör bilagan, om möjligt, utfärdas 
samma dag som examensbeviset.

7.2 signature (Underskrift ) 

Namnet på den person som undertecknar bilagan till examensbeviset 
och dennes underskrift ska anges.

7.3 Capacity (Befattning)

Ange befattningen för den person som undertecknar bilagan.

7.4 Official stamp or seal (Officiell stämpel eller sigill) 

Använd i förekommande fall högskolans officiella stämpel eller sigill. 

8. Information on the national higher education system (Information 
om det nationella systemet för högre utbildning)
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