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Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av bilagan till 

förordningen (2007:1164) om Försvarshögskolan 

dels att rubriken till Universitets- och högskolerådets föreskrifter 

(UHRFS 2013:7) om översättning till engelska av svenska examina vid 

Försvarshögskolan ska ha följande lydelse, 

dels att bilagan ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna efter 2 § ska införas allmänna råd med 

följande lydelse. 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:7) 

och allmänna råd om översättning till engelska av svenska 

examina vid Försvarshögskolan 

Allmänna råd 

Vid översättning av kandidatexamen, magisterexamen eller 

masterexamen bör ”arts” eller ”science” användas för att tydligare visa 

en examens vetenskapliga nivå. Om Försvarshögskolan har beslutat om 

ett efterled till en examen bör översättningen av efterledet placeras efter 

”arts” eller ”science”. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte examina i juridik. 

Vid översättning av doktorsexamen bör ”Degree of Doctor of 

Philosophy” användas för att tydligare visa denna examens 

vetenskapliga nivå. 

Vad som sägs i tredje stycket gäller inte doktorsexamina i juridik. 
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Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2021. 

På Universitets- och högskolerådets vägnar 

EINO ÖRNFELDT  

Jari Rusanen 

(Avdelningen för analys, främjande 

och tillträdesfrågor) 
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Bilaga1 

Svensk examen Engelsk översättning1 
  

Examina på grundnivå  

  

Högskoleexamen Higher Education Diploma 

  

Kandidatexamen Degree of Bachelor 

  

Officersexamen Degree of Bachelor of Science in 

Military Studies 

  

Examina på avancerad nivå  

  

Magisterexamen Degree of Master (60 credits) 

  

Masterexamen Degree of Master (120 credits) 

  

Examina på forskarnivå  

  

Licentiatexamen Degree of Licentiate 

  

Doktorsexamen Degree of Doctor 

 

 

 
1 Senaste lydelse UHRFS (2013:7). 



 

 

Ansvarig utgivare: Sara Raneke, Redaktionens adress: Universitets- och högskolerådet, Box 4030, 171 04 Solna 

Telefon: 010-470 03 00, Fax: 010-470 03 01, Prenumeration och separata exemplar: www.uhr.se, Tryck: E-Print AB 2021 

 


	Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:7) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan
	Allmänna råd




