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Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått din ansökan

Tack för din ansökan om bedömning av utländsk eftergymnasial yrkesutbildning. Ditt registreringsnummer är: 
326-07061-20

Vad händer nu?
Vi går nu igenom de dokument som du har skickat in. Om vi behöver mer information så kommer vi att kontakta 
dig.

Från det att vi har fått in alla dokument så kan det ta 3-10 månader innan bedömningen är klar, beroende på vilket 
land eller vilken utbildning det gäller. Du kan läsa mer om vår bedömning och väntetider på uhr.se/bedomning.

Meddela alltid adressändring
Glöm inte att meddela oss om du byter adress eller e-postadress, eller om du får ett svenskt personnummer.

Studera i Sverige
Du behöver inte vänta på ett utlåtande från UHR för att söka till universitet eller högskola i Sverige. Läs mer om 
ansökan och antagning på Antagning.se och Studera.nu

Arbetsgivare kan kontakta oss redan nu
Du behöver inte vänta på en bedömning från UHR för att söka arbete. Arbetsgivaren kan kontakta oss direkt med 
frågor om din utbildning. Du kan också se om din utbildning finns med i UHR:s nya bedömningstjänst. Där kan du 
ladda ner en pdf som visar vilken svensk examen din utländska utbildning generellt sett bedöms motsvara.

För vissa yrken i Sverige krävs legitimation eller annat formellt erkännande för att man ska ha rätt att arbeta inom 
yrket. På uhr.se/regleradeyrken kan du läsa mer om vilka yrken det gäller och vart du ska vända dig för att ansöka 
om legitimation eller annat formellt erkännande.

Personuppgifter
För att kunna utföra myndighetens uppdrag behöver UHR behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi 
hanterar dina uppgifter vid bedömning av din utländska utbildning på UHR:s webbplats.

Vänliga hälsningar

Universitets- och högskolerådet
ENIC-NARIC Sverige

 

https://www.uhr.se/bedomning
https://antagning.se
https://studera.nu
http://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/bedomningstjanst/
https://www.uhr.se/regleradeyrken
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/personuppgifter/


Postal address
PO Box 45093
104 30 Stockholm

Website
www.uhr.se/recognition
E-mail
utbildningsbedomning@uhr.se
Phone
+46 10 470 03 00

Date
2020-04-10

Registration number
326-07061-20

Charles Umoh
c/o 11 Abia Udok Street
11 Abia Udok Street
542101 Eket
Nigeria

 

The Swedish Council for Higher Education (UHR) has received your application

Thank you for the application for the evaluation of your post-secondary vocational education. Your registration 
number is: 326-07061-20

We are reviewing your case
If we need more information after reviewing the documents that you have submitted, we will contact you. After all 
the necessary documents have been provided the processing time is approximately 3-10 months.

Please notify us if you change your address
Do not forget to let us know if you change your address or e-mail address, or if you acquire a Swedish personal ID 
number.

Studying in Sweden
Please note that you do not need a recognition statement from UHR in order to apply for higher education in 
Sweden. More information is available at Universityadmissions.se and Studera.nu.

Employers may contact us
You may apply for jobs without a recognition statement from UHR. Employers are welcome to contact us with 
questions about your qualifications. You can also check if your education is included in UHR’s new evaluation 
service. This service provides you with a downloadable PDF indicating what Swedish qualification your foreign 
qualification is generally considered to correspond to.

Do you need a license to work in your profession?
Some professions are regulated and a license is required to practice. UHR does not issue licenses. You do not need 
to have an evaluation from us before applying for a license for a regulated profession. Please find more 
information at www.uhr.se/en/regulatedprofessions.

Personal data
In order to be able to perform the tasks for which UHR is responsible, we need to process personal data. Find more 
information regarding how UHR is processing personal data on uhr.se/en.

Best regards

The Swedish Council for Higher Education
ENIC-NARIC Sweden

https://universityadmissions.se
https://studera.nu
http://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/bedomningstjanst/
http://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/bedomningstjanst/
https://www.uhr.se/en/regulatedprofessions
https://www.uhr.se/en/start/about-the-council/processing-of-personal-data-by-the-swedish-council-for-higher-education/

