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

UHRFS 2015:2
Utkom från trycket den
4 maj 2015

beslutade den 23 april 2015.
Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 3 kap.
25 b § studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2–4 §§ ska upphöra att gälla
dels att rubrikerna närmast före 1, 2, 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla
dels att föreskrifternas rubrik samt 1 § ska ha följande lydelse.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter
och allmänna råd om godtagbar standard för
utbildningar utomlands på eftergymnasial nivå;
1 § En eftergymnasial utbildning kan anses ha godtagbar standard om något
av följande villkor är uppfyllt
a. Utbildningen är statligt erkänd genom utbildningslandets myndighet
med ansvar för högre utbildning.
b. Utbildningen är erkänd av en regional myndighet som har statens
uppdrag att godkänna utbildningar.
c. Utbildningen är erkänd av en etablerad ackrediteringsorganisation.
d. Utbildningen ingår som en del i ett utbytesprogram vid ett svenskt
lärosäte på eftergymnasial nivå.
e. Om det finns särskilda skäl.
Första stycket gäller inte om den som har erkänt eller ackrediterat en utbildning saknar möjlighet eller system för att regelbundet kontrollera efterlevnaden av de kriterier som legat till grund för erkännandet eller ackrediteringen.
Allmänna råd
För att anses vara etablerad bör en ackrediteringsorganisation
1
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a. ha längre erfarenhet av ackrediteringsverksamhet,
b. i sin bedömningsverksamhet verka helt oberoende från de utbildningar som bedöms,
c. ackreditera mer än ett fåtal utbildningar,
d. huvudsakligen ackreditera utbildningar på eftergymnasial nivå och
e. hålla hög kvalitet i sin ackrediteringsverksamhet.
1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Äldre bestämmelser tillämpas för beslut om godtagbar standard som
fattas med anledning av ansökan om studiemedel som har kommit in till
Centrala studiestödsnämnden innan ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser tillämpas även för beslut om godtagbar standard
som fattas med anledning av ansökan om studiemedel som har kommit in
till Centrala studiestödsnämnden efter ikraftträdandet men som gäller för
studieperioder som påbörjas senast den 1 juli 2015.
På Universitets- och högskolerådets vägnar

ULF MELIN
Ragnar Sjögren
(Avdelningen för bedömning av
utländsk utbildning)
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