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1. Indledning 

Styrelsen for Videregående Uddannelser er en offentlig myndighed for vurdering og anerkendel-

se af udenlandske uddannelser. Her kan man få råd og information om udenlandske uddannel-

ser og konkrete vurderinger af eksamensbeviser.  

 Styrelsen giver i dette faktahæfte en introduktion til det syriske uddannelsessystem og 

styrelsens vurderinger af uddannelser fra Syrien. Formålet er, at vejledere m.fl. kan få en forstå-

else af landets uddannelsessystem som grundlag for samtalen med borgere fra Syrien om ud-

dannelse og arbejde i Danmark. 

 Faktahæftet erstatter ikke en vurdering af uddannelser fra Syrien, men kan gøre det lettere 

for en vejleder at afgøre, om borgerens uddannelse fra Syrien skal sendes til vurdering hos sty-

relsen, og at bruge vurderingen, når den foreligger. En vurdering er en kort udtalelse, der fortæl-

ler, hvad en konkret afsluttet uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem.  

 Styrelsen har i pjecen Udenlandsk uddannelse? Start vejledningen med en vurdering givet 

eksempler på, hvordan en vurdering kan indgå i arbejdet med udenlandsk uddannede borgere i 

jobcentre, sprogcentre og kommunale integrationsafdelinger m.v. Pjecen kan læses og bestilles 

her: www.ufm.dk/anerkendelse/vejleder. 

 Står en flygtning uden tilstrækkelig dokumentation for en uddannelse, kan styrelsen tilby-

de en vejledende udtalelse, så vejleder og borger hurtigt kan få en idé om, hvad uddannelsen 

svarer til i niveau i Danmark.  

 Ansøgningsblanketter til vurderinger og vejledende udtalelser findes på www.ufm.dk/vur. 

 Har en flygtning en uddannelse, der i Danmark fører til et lovreguleret erhverv (for eksem-

pel læge, sygeplejerske eller gymnasielærer), skal vedkommende have autorisation eller lignende 

godkendelse af sine udenlandske kvalifikationer fra den relevante kompetente myndighed. En 

liste over de lovregulerede erhverv i Danmark findes på www.ufm.dk/le. Ansøgning om autorisa-

tion eller lignende godkendelse sendes direkte til den relevante kompetente myndighed. Myn-

dighedernes kontaktoplysninger er også oplyst på www.ufm.dk/le. 

 Har du brug for yderligere information om andre uddannelsessystemer og vurderinger af 

uddannelser fra andre lande, kan du få det i styrelsens landehåndbog på www.ufm.dk/lhb og i 

vurderingsdatabasen med tusinder af konkrete vurderinger af uddannelser fra næsten hele ver-

den: www.ufm.dk/vdb. 
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2. Oversigt 
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3. Kvalifikationer og 

vurderingsstandarder 

Styrelsen for Videregående Uddannelsers generelle vurderingsstandarder for Syrien fremgår 

nedenfor. Der er tale om en generel sammenligning af niveauet for syriske kvalifikationer i for-

hold til niveauer i det danske uddannelsessystem. 

 Når styrelsen vurderer konkrete uddannelseskvalifikationer, kan der forekomme afvigelser 

fra de generelle vurderingsstandarder, blandt andet på grund af forskelle i længde og slutkompe-

tencer. 

 

Tabel 3.1 

Kvalifikation Dansk uddannelsesniveau 

Al-Shahada al-Thanawiyya al-

Amma /Baccalauréat 

را ا ا  دة ا   

Den danske folkeskoles 9.-klasseprøve plus 2 år af en 

dansk gymnasial eksamen 

Al-Shahada al-Thanawiyya al-

Fanniyya (Technical Secondary 

Certificate)) 

را ا ا دة ا   

En dansk erhvervsuddannelse 

Associate Degree  

ز دة  ا   

1 år af en dansk erhvervsakademiuddannelse 

Technical Diploma 

م   د

1 år af en dansk erhvervsakademiuddannelse 

Al-Ijaza – bacheloruddannelse: 4-5 

år  زة   ا

En dansk bacheloruddannelse/professionsbachelor-

uddannelse/diplomingeniør 

Postgraduate Diploma: 1 år  

ت ا را م ا   د

1 år af en dansk kandidatuddannelse 

Al-Majester – masteruddannelse: 2 

år ا  

En dansk kandidatuddannelse 

Al-Doktora/Doctorate – PhD: 3 år 

راه   ا

En dansk ph.d.-uddannelse 

Uddannelser inden for det sund-

hedsvidenskabelige område, f.eks. 

medicin, odontologi og farmaci 

Individuel vurdering – Bemærk, at der er erhverv, der 

kræver offentlig godkendelse (autorisation) i Danmark. 

Nærmere information om disse lovregulerede erhverv 

findes på hjemmesiden: www.ufm.dk/le 

 

Se også 

Database over vurderinger fra Styrelsen for Videregående Uddannelser: www.ufm.dk/vdb 
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4. Kort om Syrien 

 
 

Syrien har omkring 18 millioner indbyggere, hvoraf 90 % er arabere og resten hovedsagelig kur-

dere og armeniere. Landets officielle sprog er arabisk, men kurdisk, armensk, fransk og engelsk 

anvendes også. 

 Den moderne syriske stat blev oprettet efter Første Verdenskrig som fransk mandat, hvil-

ket har præget det syriske uddannelsessystem. Landet fik sin selvstændighed i 1946. 

 Den grundlæggende skolegang er gratis, og inden den civile uro begyndte i Syrien marts 

2011, gik 90 % af alle børn i den skolepligtige alder i skole.  

 Konflikten begyndte i 2011 som en konfrontation mellem den siddende præsident Assads 

sikkerhedsstyrker og syriske demonstranter, der krævede demokratiske reformer. Den har på sit 

femte år udviklet sig til en kompleks konflikt, hvor ISIL, Assad-regimet og en lang række militser 

bekæmper hinanden. Over 230.000 vurderes dræbt siden konfliktens begyndelse, og over 11,5 

millioner mennesker er fordrevet. Over 80 % af syrerne menes at leve i fattigdom, og over halv-

delen af disse i ekstrem fattigdom. 

 Du kan læse mere om Syrien i Den Store Danske Encyklopædi på www.denstoredanske.dk. 
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5. Uddannelsessystemet 

Undervisningsministeriet er ansvarligt for skoleundervisningen sammen med de 14 lokale pro-

vinser, mens de videregående uddannelser administreres af Ministeriet for Videregående Ud-

dannelse. Andre ministerier som for eksempel Ministeriet for Handel og Industri, Sundhedsmi-

nisteriet, Boligministeriet, Landbrugsministeriet, Socialministeriet og Ministeriet for Arbejds-

kraft og Migration har egne eller tilknyttede uddannelsescentre. 

 Syrien indførte undervisningspligt for elever fra 1. til 6. klasse i 1981, og denne undervis-

ningspligt blev udvidet til 9. klasse ved skoleloven fra 2002. Undervisningen foregår normalt på 

arabisk, og der undervises i fransk eller engelsk fra første klasse. Skoleåret går fra september til 

juni og omfatter 32 undervisningsuger eksklusive eksamensugerne. 

5.1 Grundlæggende skoleuddannelse 

Skoleundervisningen følger en 6+3+3-opbygning med grundskole, mellemskole og overbyg-

ningsskole. 10 % af alle børn har adgang til førskoleundervisning. 

 Grundskolen omfatter fagene arabisk, billedkunst, fremmedsprog, matematik, musik, 

idræt, religion, naturfag og sundhedsuddannelse samt samfundslære.  

 Mellemskolen omfatter fagene arabisk, tegning, fremmedsprog, naturfag, matematik, mili-

tærtræning, musik, religion, samfundsfag samt landbrug (drenge) og håndgerning (piger). 

 Undervisningen afsluttes i 9. klasse med afgangsprøve og -bevis, som kaldes Al-Shahâdat 
al-Dirâsi al I-edâdiyya al-Ämma/al-Kafâ’a eller Brevet efter fransk tradition.  

5.2 Ungdomsuddannelse 

Resultaterne af afgangsprøven afgør, om eleverne fortsætter i en almengymnasial uddannelse 

eller i en teknisk/erhvervsrettet uddannelse. Omkring 70 % går videre i en ungdomsuddannelse. 

De unge fordeler sig med 60 % i en almengymnasial uddannelse og 40 % i en erhvervsrettet 

uddannelse. 

5.2.1 Alment gymnasium 

Den almene gymnasiale undervisning omfatter fagene arabisk, billedkunst, biologi, kemi, edb, 

fremmedsprog, geografi, historie, matematik, militærtræning, "national socialistisk" undervis-

ning, idræt, fysik, filosofi og sociologi og religion. Undervisningen er de sidste to år opdelt i en 

litterær/samfundsfaglig linje og en matematisk/naturvidenskabelig linje. Uddannelsen fører til 

uddannelsesbeviset Shahâda al-Thânawiyya al-Ämma også kaldet Baccalauréat.  

5.2.2 Erhvervsuddannelser 

Indtil 2000 var der et 3-årigt teknisk program og et 2-årigt erhvervsfagligt program. I 2000 blev 

de 2-årige uddannelser nedlagt, så der nu alene findes 3-årige erhvervsuddannelser. 

 

Der er 3 hovedområder for de 3-årige uddannelser:  

• Industrielt/landbrugsfagligt hovedområde  

• Handelshovedområde  

• Hovedområdet for "kvindelige" fag. 
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De almene fag udgør cirka en fjerdedel af undervisningen, mens den øvrige undervisning er 

erhvervsfaglig. Uddannelsen slutter med et teknisk bevis, Shahâda al-Thânawiyya al-
Fanniyya, der giver betegnelsen tekniker.  

 De 2-årige uddannelser blev afsluttet med beviset Shahadat al-Thanawiya al-Mihaniyya. 
De gav status som faglært, men ikke adgang til videregående uddannelse. 

 De erhvervsfaglige uddannelser under de øvrige ministerier som Bolig-, Industri-, Land-

brugs- og Sundhedsministerierne varierer i indhold og længde og er ofte rettede mod bestemte 

målgrupper som for eksempel unge, der har forladt skolen i utide, eller arbejdsløse. De udgør 

mindre end 5 % af de erhvervsfaglige uddannelser.  

 Uddannelser under United Nation Relief and Work Agency for Palestine (UNRWA) har 

rettet sig mod palæstinensiske flygtninge i form af enten 2-årige uddannelser efter 12. klasse 

eller 1- til 2-årige erhvervskurser for unge efter 9. til 10. klasse. Disse uddannelser har haft en 

højere praktikdel og er afsluttet med et uddannelsesbevis. 

 Andre uddannelsestilbud findes inden for industrien og i form af private skoler og uddan-

nelsessteder knyttet til større virksomheder. 

5.3 Anden undervisning 

Ministeriet for Religiøse Anliggender tilbyder i samarbejde med Undervisningsministeriet en 6-

årig religiøs linje. Denne linje afsluttes med Al-Shahâda al-Thânawiyya al shar'iyya, som nor-

malt ikke giver adgang til videregående uddannelse.  

5.4 Adgang til videregående uddannelse  

Adgang til videregående uddannelse bygger på Shahâda al-Thânawiyya al-Ämma eller Bacca-

lauréat. Den litterære/samfundsfaglige linje giver alene adgang til tilsvarende fagområder, mens 

den matematisk/naturvidenskabelige linje giver adgang til alle fagområder. Et teknisk bevis, al-
Shahâda al-Thânawiyya al-Fanniyya, giver adgang til tekniske videregående uddannelser og – 

ved meget høje karakterer – til ingeniørfaglige studier. 

5.5 Videregående uddannelse  

Ministeriet for Videregående Uddannelse blev oprettet i 1966. Offentlige videregående uddan-

nelsesinstitutioner dækker langt størstedelen af undervisningen, og de statslige universiteter er 

store institutioner. Universitetet i Damascus er det ældste og er oprettet i 1923. En lov fra 2001 

tillod oprettelse af private universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner. 

 De syriske eliteskoler, som kaldes højere institutter, drives enten af Ministeriet for Videre-

gående Uddannelse eller hører under et af de offentlige universiteter. 

 Generelt er undervisningssproget på de offentlige universiteter arabisk, men nogle tekni-

ske/naturvidenskabelige moduler foregår på engelsk. 

 De fleste universiteter i Syrien følger den franske universitetsmodel: 

• Licence eller Al-Ijaza: 4 til 6 år afhængig af fagområdet. Bachelor of Laws er for eksem-

pel normeret til 4 år, men professionsrettede uddannelser som Bachelor of Engineering 

eller Pharmacy varer 5 år, og uddannelsen i medicin varer 6 år. 

• Diploma of Higher Studies/Postgraduate Diploma: 1 år efter bacheloruddannelsen. 

• Masteruddannelse – Al-Majester: 2 år på baggrund af bacheloruddannelse. 

• Doctorat – Ph.D – Al-Doktora: 3 til 5 år efter en masteruddannelse.  



Fakta om udenlandske uddannelser: Syrien 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  10 

 Desuden findes der 2-årige postgymnasiale videregående uddannelser på teknikerniveau, 

kaldet Shahadat Musa'ed al-Mujaz (Associate Degree). Disse ligger enten under et eller flere 

ministerier eller er tilknyttet Damascus University. Uddannelserne kan give adgang til andet år 

af en relevant 4-årig bacheloruddannelse i Syrien. 

 Syrien har givet prioritet til medicin- og ingeniøruddannelserne, mens humaniora og til 

dels jura og samfundsvidenskab har været prioriteret lavere.  

5.5.1 Læreruddannelse 

Der kræves en 4-årig bacheloruddannelse i undervisning for at kunne undervise i grund- og 

gymnasieskolen i Syrien. På baggrund af en fagspecifik bacheloruddannelse kan der tages et 1-

årigt Teaching Diploma på universitetet. 

 Før 1997-1999 var grundskolelæreruddannelsen en 2-årig postgymnasial uddannelse, der 

gav ret til at undervise på 1. til 9. klassetrin samt på tekniske/erhvervsskoler i Syrien. Det arabi-

ske navn for denne uddannelse var Shahadat Ahliyyat al-Ta’lim al-Ibtida’i/al-Mutawassita/al-
Fanniya. 

5.6 Kvalitetssikring, akkreditering og offentlig godkendelse 

Ministeriet for Videregående Uddannelse regulerer og kvalitetssikrer de syriske videregående 

uddannelser. Rådet for Videregående Uddannelse, som hører under ministeriet, fastsætter poli-

tikken for det videregående område, herunder adgangskrav, krav til uddannelsesprogrammer og 

finansieringsbeslutninger. Der blev lanceret en strategi for kvalitetssikring i den videregående 

uddannelsessektor i 2005, men evalueringer af kvalitet foregår fortsat internt på uddannelsesin-

stitutionerne. 
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6. Ordliste 

Tabel 6.1 

Uddannelsesgrader  
Al-Shahada al-Thanawiya/Baccalauréat را ا ا دة ا  
Al-Ijaza/Bachelor's degree/Licence زة  ا
Al-Majester (master's degree) ا 
Associate Degree/Wathiqat/Musaddiqat 

Takarruj 

ز دة  ا   

Diploma of Higher Studies/Postgraduate Di-

ploma 

ت ا را م ا  د

Doctorate – Ph.D. (Al-Doktora) راه  ا
General Preparatory Certificate/Shahadat al-

Dirasi al I-edadiyya al-amma al Kafa’a or 

'Brevet' 

اد  دة  ا  ا

Shahada al-Thanawiyya al-shar'iyya/Religious 

Secondary Certificate 

را ا ا دة ا   

Shahada al-Thanawiyya al-

Fanniyya/Technical Secondary Certificate 

را ا ا دة ا   

Teaching Certificate for Primary/Prepara-

tory/Technical Education 

دة  

/ا / ا ا   اھ ا ا
Technical Diploma  م   د
Uddannelsesområde  
Arabic Language and Literature  ا ا وادا 
Commerce  رة   ا
Dentistry  ن  ط ا
Economy   د  ا
Engineering ا 
English Language and Literature  وادا  ا ا 
Law  ق ا  
Medicine  ا 
Pharmacy  ا 
Uddannelsesinstitutioner  
Higher Institute  ا  ا 
Intermediate Institute ا ا 
School  ر  ا
University ا 
Ministerier  
Ministry of Education وزارة ا 
Ministry of Health  ا  وزارة 
Ministry of Higher Education وزارة ا ا 
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7. Bilag 

7.1 Liste over offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner i Syrien 

7.1.1 Offentlige universiteter 

  Al-Baath University ا    

 Al-Furat University   ات   ا

 Aleppo University  ح  

   Damascus University د  

   Hama University  ه   ح

   Syrian Virtual University ر ا ا  ا ا

   Tishreen University    

 

http://www.albaath-univ.edu.sy/
http://www.alfuratuniv.edu.sy/
http://www.alepuniv.edu.sy/
http://www.damascusuniversity.edu.sy/index.php
http://hama-univ.edu.sy/index.php
http://www.svuonline.org/isis/index.php
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2137&
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7.1.2 Private, offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner 

 

Tabel 7.1 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

ط وم ا س ا  د  Al-Andalous University for Medical        ا

Sciences 

و و وم وا دو ا  د ا ر  Al-Rasheed International University for    ا

Science and Technology 

ء ا  Al-Shahbaa University    ا

م ا  Alsham University    ا

وط ا  Al-Wataniya Private University   ا ا

ري ل ا و وا و وم وا ر  د ا  Arab Academy for Science, Technology and   ا

Maritime Transport, Lattakia 

دو ا ر ا  Arab International University    ا ا

و و وم وا ر ا   Arab Private University for Science and   ا ا

Technology 

 Ebla Private University    إ ا

واش ا  Hawash Private University    ا

و و وم وا دو ا   International University for Science and   ا ا

Technology 

د ا  Ittihad Private University      ا

رة ا ز  Jazira Private University    ا

ور ا  Syrian Private University   ا ا

ون ا  University of Kalamoon      ا

دو ا  وادي ا  Wadi International University   ا

وك ا ر  Yarmouk Private University    ا

و و وم وا ون ا      [Ingen officiel oversættelse af det arabiske 

navn] 

رط ا     [Ingen officiel oversættelse af det arabiske 

navn] 

وم ا م ا  وث د ا ت وا درا ر وا ر وا ا

   ا

[Ingen officiel oversættelse af det arabiske 

navn] 

 

7.1.3 Højere institutter 

Der er tale om offentlige eliteinstitutioner, der ligger under såvel Ministeriet for Videregående 

Uddannelse som de fire store universiteter i Syrien (se listen nedenfor). Adgangskravet er højere 

end for de offentlige universiteter, og institutionerne udbyder videregående uddannelser op til 

ph.d.-niveau. 

 

Tabel 7.2 

م ا وزارة ا ھد ا ا      ا
Videregående uddannelsesinstitutioner under 

Ministeriet for Videregående Uddannelse 

وث ا  ت وا درا د ا   Higher Institute for Demographic Studies and Researches  ا

(HIDSR) 

ه  دارة ا د ا    Higher Institute for Water Management (HIWM) ا

ل  دارة ا د ا   Higher Institute of Business Administration (HIBA) ا

دارة ا  وط  د ا  National Institute of Public Administration (INA) ا

http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2198&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2188&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2194&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=3054&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2190&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2191&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2202&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2192&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2195&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2196&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2201&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2203&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2197&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2200&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2205&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2976&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2193&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2187&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2204&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2189&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2130&
http://www.hidsr.edu.sy/
http://hiwm.albaath-univ.edu.sy/
http://www.hiba.edu.sy/
http://www.ina.edu.sy/
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ت ھد ا ا       ا
Videregående uddannelsesinstitutioner under 

universiteterne 

ق  Damascus University  د

دار د ا  ا  Higher Institute for Administrative Development  ا

ور ر ا ر وا د ا   Higher Institute of Translation & Interpretation  ا

ت د ا   Higher Language Institute   ا

ط زر و وث ا د ا   [Ingen officiel oversættelse af det arabiske navn]  ا

زا ز ت ا درا وث وا د ا   [Ingen officiel oversættelse af det arabiske navn]  ا

ب    Aleppo University 

ر راث ا ا  [Ingen officiel oversættelse af det arabiske navn]  د ا

ت د ا   [Ingen officiel oversættelse af det arabiske navn]  ا

ن ر     Tishreen University 

وث ا د ا   Higher Institute of Environmental Research   ا

ت د ا   Higher Institute of Languages   ا

ر وث ا د ا   Higher Institute of Marine Research   ا

ث  Al-Baath University    ا

ت م ا د ا   Ingen officiel oversættelse af det arabiske navn]  ا

 

  

http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2131&
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2139&
http://damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad/
http://www.damascusuniversity.edu.sy/ins/hiti/en/
http://www.damascusuniversity.edu.sy/ins/arabicD/
http://damasuniv.edu.sy/ins/hilra/
http://www.damascusuniversity.edu.sy/ins/hiesr/
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2138&
http://www.alepuniv.edu.sy/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.alepuniv.edu.sy/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2137&
http://www.tishreen.edu.sy/?q=node/1244
http://tishreen.edu.sy/ar/high-institute/humanities/linguistics
http://www.tishreen.edu.sy/?q=node/1216
http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5510&cat=2136&
http://li.albaath-univ.edu.sy/
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7.2 Verifikation og vejledende udtalelse 

7.2.1 Verifikation 

Som en del af sit vurderingsarbejde har Styrelsen for Videregående Uddannelser også til opgave 

at tage stilling til uddannelsesdokumenternes ægthed: tjek af vandmærker og stempler, logoer, 

format, navne på dekaner og studieledere på uddannelsesdokumenter og meget mere.  

 En ansøgers uddannelsesdokumenter sammenlignes med de dokumenter, som styrelsen 

tidligere har set fra den samme uddannelsesinstitution. Styrelsen kan desuden kontakte en ud-

dannelsesinstitution i Syrien for at få verificeret ansøgerens uddannelsesdokumenter. Normalt 

har uddannelsesinstitutionen svaret i løbet af få dage. Det forudsætter, at ansøgeren har givet sit 

samtykke til, at styrelsen kontakter uddannelsesinstitutionen med henblik på verificering.   

 Trods den syriske konflikt er det fortsat muligt at tjekke syriske dokumenter i nogle af de 

syriske myndigheders offentligt tilgængelige online databaser. Syriske gymnasiale uddannelser 

afsluttet fra 2013 og frem kan verificeres i en online database etableret af det syriske under-

visningsministerium. Ansøgere med en uddannelse fra Syrian Virtual University kan slås op på 

universitetets hjemmeside, hvis ansøgeren oplyser Graduation Number (eksamenens nummer).   

 Damascus University, hvor mange syriske ansøgere har taget deres uddannelse, forlanger 

at se en kandidats karakterudskrifter for at verificere uddannelsesdokumenterne, men ofte har 

ansøgeren ikke sine karakterudskrifter. 

7.2.2 Vejledende udtalelse 

En del syriske flygtninge har ikke fået (alle) deres uddannelsesdokumenter med fra Syrien. I 

sådanne tilfælde kan flygtningen få en vejledende udtalelse om sin uddannelse fra Styrelsen for 

Videregående Uddannelser, se www.ufm.dk/anerkendelse/vu. Udtalelsen beskriver ansøgers 

uddannelsesbaggrund og fortæller, hvordan styrelsen normalt vurderer en lignende uddannelse, 

når den er tilstrækkeligt dokumenteret. Det kan være en hjælp i for eksempel vejledningen af 

den syriske flygtning eller en hjælp, når denne undersøger mulighederne for at læse videre eller 

søge arbejde i Danmark.  

 Styrelsens sagsbehandlingstid kan være på op til to måneder – i gennemsnit dog cirka en 

måned. Derfor kan det være en god idé, at ansøgeren samtidig med sin ansøgning om en vejle-

dende udtalelse også kontakter sin uddannelsesinstitution for få sendt en bekræftelse på, at 

han/hun har gennemført sin uddannelse, direkte til styrelsen. Styrelsen tager imod bekræftelsen 

fra uddannelsesinstitutionen med almindelig post eller elektronisk (via uddannelsesinstitutio-

nens officielle e-mailadresse).  

 Får styrelsen bekræftelsen fra universitetet, inden den vejledende udtalelse er udarbejdet, 

får ansøgeren en almindelig niveauvurdering i stedet for den vejledende udtalelse. Kommer 

bekræftelsen, efter at ansøgeren har fået den vejledende udtalelse, udarbejder styrelsen også en 

almindelig vurdering. 
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7.3 Dokumenter og dokumenteksempler 

Uddannelsesdokumenter fra de statslige universiteter er næsten standardiserede. De ser dog lidt 

anderledes ud fra de private offentligt anerkendte universiteter. Uddannelsesdokumenterne 

udstedes på arabisk.  

 Der er to typer eksamensbeviser: et eksamensbevis i et simpelt format, som de studerende 

bruger, når de skal søge job i Syrien, og et i kalligrafisk format, som studerende beholder og 

normalt sættes i glas og ramme. 

 Eksamensbeviset udstedes kun én gang til de studerende, som tager kopier af beviset til 

brug for deres jobsøgning i Syrien.  

 Dokumenterne er forsynede med flere stempler og med frimærker fra det syriske uden-

rigsministerium (en form for legalisering). 

 Dette bilag indeholder eksempler på eksamensbeviser vedrørende forskellige grader i det 

syriske uddannelsessystem. 

7.3.1 Forkortelser 

UVM Syrien = Det syriske undervisningsministerium. 
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7.3.2 Gymnasial eksamen/Al-Shahada al-Thanawiya/Baccalauréat 

 

را ا ا دة ا   

 

Format til brug ved ansøgning om videreuddannelse:  

 

 

Kalligrafisk format:  
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7.3.3 Kort videregående uddannelse/Associate Degree/Wathiqat/Musaddiqat Ta-

karruj 

 

ز دة  ا  

 

Eksamensbeviset, som ansøgere bruger, når de skal søge job i Syrien: 
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7.3.4 Bacheloruddannelse/Al-Ijaza  

 

زة  ا
 

Format til brug ved jobsøgning (bacheloruddannelse/Al-Ijaza): 
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Kalligrafisk format (bacheloruddannelse/Al-Ijaza): 
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7.3.5 Videregående uddannelse på overbygningsniveau/Diploma of Higher 

Studies/Postgraduate Diploma 

 

ت ا را م ا  د
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7.3.6 Masteruddannelse/Al-Majester 

 
 ا
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7.3.7 Ph.d.-uddannelse/Doctorate/Al-Doktora 

 

راه  ا
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7.4 Kilder 

— Det syriske undervisningsministerium: www.moed.gov.sy  

— Det syriske ministerium for videregående uddannelse: www.mohe.gov.sy/mohe 

— Rådet for de videregående uddannelser i Syrien – håndbog for de videregående uddan-

nelser ved de offentlige universiteter i Syrien (på arabisk). Omfatter bl.a. en oversigt 

over diploma-, master- og ph.d.-uddannelser ved de pågældende universiteter samt in-

formation om adgangskravene til disse uddannelser 

(www.mohe.gov.sy/SD08/msf/1372834342_DerasatGide.pdf) 

 

 

 


