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Udenlandsk uddannelse? 
Start vejledningen med en 
vurdering
 

Til dig, der vejleder borgere med udenlandsk uddannelse
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 Sådan foregår vurderingen
Styrelsen for Videregående Uddannelser er offentlig myndighed for vurdering og anerken-
delse af udenlandske uddannelser. Her kan man få råd og information om udenlandske 
uddannelser og konkrete vurderinger af eksamensbeviser. Omkring 6.000 vurderinger af 
forskellig art sendes hvert år ud fra kontoret i Bredgade i København – som bidrag til, at 
kvalifikationer fra andre lande kan anvendes bedst muligt i Danmark.

To af dem, der udarbejder vurderingerne, er Inger Bruun og Raed El-Badaoui. Når Inger 
eller Raed får en ny ansøgning op på skærmen, kigger de først efter, om ansøgningen inde-
holder alle de nødvendige oplysninger og dokumenter.
– Nogle vedlægger f.eks. kun en oversættelse, fordi de tror, at vi alligevel ikke kan læse 
dokumenter på originalsproget. Men vi skal altså også se i hvert fald en kopi af eksamens-
beviset, siger Inger.
– Vi beder om de originale dokumenter, når vi for eksempel ved, at eksamensbeviset skal 
have et vandmærke, for det kan ikke ses på kopier, forklarer Raed. Hvis der er tvivl om 
dokumenternes ægthed, kontakter vi uddannelsesinstitutionen.

Når dokumentationen er i orden, går selve vurderingen i gang. Den foregår ud fra en række 
kriterier, som er fastlagt i lovgivningen.
– Vi ser først på, hvordan uddannelsen er placeret i uddannelseslandet, ud fra adgangskra-
vene, og hvad uddannelsen giver adgang til, siger Raed. Derudover inddrager vi uddannel-
sens formål, indhold og opbygning, om der er praktik, og om der indgår en stor opgave.

Hvor meget fortæller en vurdering om ansøgerens uddannelse?
– Den sammenligner uddannelsen med et dansk uddannelsesniveau og så vidt muligt med 
et dansk uddannelsesområde. Men vi prøver også kort at forklare uddannelsens indhold. 
Når man læser vores vurdering, skulle man gerne få oplevelsen: »Nåh, er det sådan en 
uddannelse!« siger Inger.
– Vi prøver at komme så tæt som muligt på det faglige område, men det skal understreges, 
at vi giver en niveauvurdering, ikke en fag til fag-sammenligning, slutter Raed.

Udlændinge, der kommer til Danmark, har ofte brug for vejledning og 
rådgivning om, hvordan deres medbragte kvalifikationer kan bruges på 
arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Her kommer en vur-
dering fra Styrelsen for Videregående Uddannelser ind som et enkelt, 
men somme tider væsentligt skridt på vejen til et job.

Vurderingen er en kort udtalelse, der fortæller, hvad en konkret afslut-
tet uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem. 

Denne pjece giver eksempler på, hvordan vurderingstilbuddet kan ind-
gå i arbejdet med udenlandsk uddannede borgere i jobcentre, sprog-
centre, kommunale integrationsafdelinger m.v.

Ansøgningsblanketter og dokumentationskrav findes på: 
 
← ufm.dk/vur

http://ufm.dk/vur
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Kommunalt integrationsteam: 

Et afsæt for  
integrationsindsatsen
Vurdering danner udgangspunkt for næste skridt mod job eller uddannelse

Anna E. Jacobsen arbejder i Assens Kommunes Integrationsteam, hvor hun dagligt har 
kontakt til borgere med udenlandsk uddannelse. Kommunen har et princip om »én ind-
gang«, så selv om Anna er virksomhedskonsulent, møder hun borgerne lige fra starten, 
hvor bl.a. deres uddannelsesbaggrund afdækkes.

For tiden kommer de fleste fra Syrien, men med vidt forskellige beviser, fra teknisk- 
gymnasiale uddannelser til ingeniøruddannelser. Anna foreslår dem som regel at få en 
vurdering hos Styrelsen for Videregående Uddannelser.
– Jeg ser vurderingen som meget brugbar for det næste skridt: at få dem videre i den 
branche, de har erfaring inden for. Mange har en frustration over at komme til et nyt 
land, hvor de ikke kender sproget eller kulturen, og så holder de fast i deres faglige 
identitet. Det prøver jeg at støtte dem i, men også så de får et realistisk syn på, hvordan 
uddannelsen og erfaringerne kan bruges i Danmark.

Anna hjælper med ansøgningen, når det er nødvendigt.
– Til dem, der kan engelsk, udleverer jeg det engelske ansøgningsskema. Så udfylder de 
så meget som muligt, jeg får det til gennemtjek og sender det ind. Dem, der har brug for 
det, hjælper jeg med at udfylde skemaet.

Nogle gange skal borgeren bruge vurderingen til at få en dansk uddannelse. Som eksem-
pel nævner Anna en kvindelig ingeniør fra Syrien. Hendes uddannelse blev vurderet til 
i niveau at svare til en diplomingeniør inden for miljø. Efterfølgende har et universitet 
sagt ja til at godskrive hendes syriske uddannelse, så hun kan påbegynde en kandidatud-
dannelse, når hun har taget supplerende fag inden for bl.a. dansk, matematik og kemi.

En sådan afgørelse om merit er op til uddannelsesstedet, men Anna mener allige-
vel, at vurderingen har haft en effekt for borgeren:
– Hun tog vurderingspapiret med, så det blev mere håndgribeligt, hvad hun allerede 
havde.

Andre gange kan borgeren bruge sin uddannelse direkte i et job. Det gjaldt f.eks. 
en mand fra Syrien. Med Annas hjælp fik han en vurdering, og den lød på et bachelorni-
veau inden for psykologisk rådgivning.
– Jeg har været så heldig at få ham i praktik på et værested, hvor hans kompetencer 
passer godt ind. Værestedet efterspørger en bachelor inden for noget med menne-
sker, og den kvalifikation har han jo nu dokumenteret, så vi håber, at det kan føre til en 
ansættelse.
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Sprog- og integrationscenter: 

Fra vurdering til job
Vurdering giver et grundlag for at kontakte virksomheder om praktik

For Hesam Foghahazadeh blev et møde med vejleder Jan 
Andersen og en vurdering fra Styrelsen for Videregående Ud-
dannelser et vendepunkt. Det betød, at Hesam fik mulighed 
for at bruge sin iranske uddannelse i job i Danmark.

Hesam Foghahazadeh er 33 år og fra Iran. Efter to år på 
asylcentre fik han asyl og flyttede til Guldborgsund Kommune. 
Med i bagagen havde han en kort videregående uddannelse 
rettet mod byggebranchen samt erhvervserfaring med kloa-
kering og som ejer af et entreprenørfirma. Men de firmaer, 
Hesam besøgte, var ikke helt trygge ved hans uddannelses-
baggrund.
– Jeg brænder for at arbejde, så da jeg fik negative svar, tænk-
te jeg på at skifte retning, siger Hesam.

Interview afdækker muligheder
Hesam kontaktede nu kommunen for at få hjælp til at etab-
lere praktik hos en frisør i byen. Men hos kommunen blev 
han tilbudt et individuelt forløb, der startede med en grundig 
afdækning af uddannelse, erhvervserfaring og jobønsker.

Det foregik i Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter, 
hvor Jan Andersen er vejleder. Han interviewede Hesam og 
blev klar over, at der var noget at bygge på.
– Jan fortalte mig, at jeg har en god uddannelse og god 
erhvervserfaring. Han sagde, at det godt kunne betale sig at 
søge job i store projekter som Femernbælt-tunnelen på bag-
grund af mine kvalifikationer fra Iran. Men først skulle mine 
uddannelsesdokumenter sendes til Styrelsen for Videregåen-
de Uddannelser, fortæller Hesam.

Vurdering giver henvendelsen vægt
Jan lægger vægt på, at uddannelsesdokumenterne bliver vur-
deret, hvis der er medbragt uddannelse på mindst erhvervs-
uddannelsesniveau.

– Det sikrer et validt grundlag for det videre arbejdsmarkeds-
rettede arbejde, siger Jan og uddyber:
– Det er for mig vigtigt ikke at kontakte firmaer blot på en for-
modning om faglige kompetencer. Efter en objektiv vurdering 
hos styrelsen har en henvendelse langt mere vægt, og ingen 
spilder tiden.

Efter cirka en måned modtog Hesam vurderingen. Den 
sammenlignede hans uddannelse med en dansk erhvervs-
uddannelse plus 1 år af en dansk videregående uddannelse 
inden for byggebranchen. På den baggrund mødtes Jan og 
Hesam og aftalte det videre forløb.

Praktik viser kompetencer
Jan henvendte sig til et større lokalt entreprenørfirma og fik 
et møde i stand med direktøren. Mødet, hvor både Jan og 
Hesam deltog, endte med, at der blev etableret en praktik i 
foreløbig 2 uger. Og praktikken blev snart til et job.
– Allerede efter få dage blev jeg kontaktet af direktøren. 
Han ønskede praktikken forlænget, og kort efter blev Hesam 
tilbudt ansættelse med løntilskud, husker Jan.
– Jeg havde vist, at jeg er lærenem, dygtig og grundig i mit 
arbejde, forklarer Hesam.

Det blev aftalt, at Hesam skulle på tre efteruddannelseskurser, 
hvorefter han kunne regne med ordinær ansættelse i firmaet.
– En anerkendelse af min iranske uddannelse samt min 
erhvervserfaring har hjulpet mig med at finde et job inden for 
mit fagområde i Danmark, siger Hesam og tilføjer:
– Desuden har jeg selv gjort en masse for at lære dansk ved at 
blande mig med danskere i hverdagslivet. Det er ikke nok at 
lære dansk på sprogskolen.
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Virksomhed: 

Turbovurdering kan lette  
ansættelse
Ansættelsen kom på plads efter en hurtig vurdering af eksamenspapirerne

– Nye medarbejdere rekrutteres via avisannoncer eller via jobcentrene, og eksamenspapi-
rerne er ikke det første, vi ser på, siger Peter Gad, direktør i Sulzer Mixpac Denmark. Den 
lille industrivirksomhed i Greve fremstiller professionelle fugepistoler, hovedsagelig til 
eksport, og virksomheden indgår i en schweizisk koncern med i alt 17.000 ansatte.
– Først og fremmest skal ansøgerens joberfaringer og andre kompetencer matche virk-
somhedens krav, og først derefter ser vi på ansøgerens formelle uddannelse, fortæller 
Peter.

Da Sulzer Mixpac skulle ansætte en ny logistikmedarbejder til planlægning og indkøb, 
samlede interessen sig om en ansøger, der var uddannet ved et universitet i Kina, og hvis 
uddannelsesdokumenter var på kinesisk.

Ansøgeren havde en fireårig uddannelse i kinesisk erhvervssprog med fag også 
inden for kinesisk erhvervsøkonomi samt en mængde relevante joberfaringer, men virk-
somheden ville gerne være helt sikker på den nye medarbejders uddannelsesbaggrund. 
Derfor valgte man at sende Styrelsen for Videregående Uddannelser en mail med anmod-
ning om en såkaldt turbovurdering.
– Vi fik lige netop den viden om ansøgerens uddannelse, som vi havde brug for, og så fik vi 
vurderingen, samme dag som vi havde bedt om den, siger Peter.

Da virksomheden fik sikkerhed for ansøgerens uddannelse, var ansættelsen en realitet.
– Så vi bruger gerne turbovurderingen, hvis vi en anden gang får brug for vurdering af en 
ansøgers udenlandske uddannelse, konkluderer Peter.

Et tilbud til arbejdsgivere

Private og offentlige arbejdsgivere 
kan få vurderet jobansøgeres  
uddannelse inden for højst 5  
arbejdsdage. 

Læs mere om turbovurdering på:
 
← ufm.dk/anerkendelse/turbo

http://ufm.dk/anerkendelse/turbo
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Jobcenter: 

Få vurderingen så tidligt 
som muligt
Jo før man får sat processen i gang, desto mere har man glæde af vurderingen

Esbjerg Jobcenter modtager flygtninge, der kommer direkte ude fra verden, eller som har 
været midlertidigt indkvarteret på asylcentre i Danmark, og det har ansvaret for integra-
tionsprocessen efter integrationsloven. Desuden kommer indvandrere, heriblandt både 
familiesammenførte og EU-arbejdstagere.
– Målet er, at borgerens vej til job skal være så kort som muligt, og derfor skal borgerens 
medbragte uddannelse og andre kvalifikationer i spil så hurtigt og så godt som muligt, siger 
uddannelsesvejleder Martin Dunlap Svane.

Vejen til job i Danmark kan gå via en vurdering af den formelle uddannelse, afklaring af an-
dre kompetencer, danskuddannelse kombineret med praktik og supplerende uddannelse.
– Det gælder om at få vurderet en borgers uddannelsespapirer så tidligt som muligt i inte-
grationsforløbet, som en af vejene til at få retning på dette forløb i Danmark. 

En del af vejlederens arbejde er at sikre sig, at borgeren har de nødvendige originale 
dokumenter, så jobcentret eller ansøgeren kan sende bekræftede kopier til styrelsen. Man 
kan som vejleder trække på styrelsens ekspertise, hvis man er i tvivl om, hvorvidt doku-
menterne ser ud, som de skal, når man første gang ser et eksamensbevis fra for eksempel 
University of Damascus.
– Hvis der er uddannelsespapirer på for eksempel arabisk eller russisk, er det vigtigt at få 
dem oversat til et af de sprog, som styrelsen accepterer. Dette tager også tid, så jo før man 
får sat processen i gang, desto mere har man også som vejleder glæde af vurderingen, 
understreger Martin.

En af dem, Martin har hjulpet, er en borger fra Peru. Hun havde arbejdet som speditør 
i hjemlandet og havde sin uddannelse fra et peruansk universitet. Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser kunne fortælle, at uddannelsen ikke var helt afsluttet, men også at 
borgeren havde gennemført langt det meste af den, samt hvilket trin uddannelsen var på i 
hjemlandet, og hvilke fag der indgik i den.
 På den baggrund var det oplagt for borgeren at gå efter et dansk uddannelsesbevis 
som speditør. Uddannelsen til speditør er her i landet en erhvervsuddannelse, der normalt 
tager 4 år, men borgeren fra Peru fik merit på uddannelsen, så hun kunne afslutte den 
gennem 12 måneders kombineret skoleforløb og virksomhedspraktik.
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Work in Denmark-center: 

Ægtefællen kan have brug for 
en vurdering
Tilbuddet om vurdering indgår i arbejdet med at fastholde udenlandske eksperter

Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft fra udlandet – det er fokus hos 
Workindenmark. Workindenmark-centrene i København, Odense og Århus tilbyder rekrut-
teringsydelser til arbejdsgivere, såvel som information og vejledning til jobsøgende.
– De mennesker, vi hjælper, kommer fra hele verden og kan være trukket hertil af f.eks. 
olie- og gasindustrien, forskerjob eller ingeniørjob, siger Sofie Ejdesgaard fra Workinden-
mark South i Odense.

Sofie arbejder med jobsøgning for udenlandske jobsøgere og med ægtefællevejledning.
– I mange tilfælde er en person blevet headhuntet til en specialiststilling i Danmark, og så 
hjælper vi deres medfølgende partner med jobsøgning. Det er også med til at fastholde 
dem, der allerede er ansat i Danmark.
– Her gør vi en særlig indsats gennem vores »Spouse Programme«. Det er et gratis program 
med workshops, hvor man lærer at netværke, skrive ansøgninger og cv og gå til interview. 
Man hører også om dansk arbejdspladskultur og har mulighed for individuel vejledning.

Hvordan vejleder I om at bruge medbragte uddannelser?
– Vores jobsøgningskursus på engelsk inkluderer vejledning om anerkendelse af interna-
tionale uddannelser. Vi starter altid med at spørge: Hvad er det for nogle job, du gerne vil 
søge, og hvor er dine kompetencer?
– Hvis en person har ti års erfaring som f.eks. ingeniør, er det frem for alt den erfaring, 
arbejdsgiveren kigger på. Men hvis den jobsøgende er usikker på, om uddannelsen svarer 
til det, man gerne vil i Danmark, og hvordan man forklarer sine kvalifikationer over for en 
arbejdsgiver her, så henviser vi altid til at kontakte Styrelsen for Videregående Uddannelser.
– Desuden informerer Workindenmark virksomhederne om muligheden for turbovurderin-
ger.

Er I involverede i at udarbejde ansøgninger om vurdering?
– Vi hjælper ansøgerne ved at kopiere deres dokumenter og bekræfte kopierne, men selve 
ansøgningen klarer de selv – eventuelt efter at have talt med styrelsen. Jeg har vist kun 
hjulpet med ansøgningen én gang, men det er også typisk meget højt uddannede, vi har 
med at gøre, pointerer Sofie.
– Når de har fået vurderet deres uddannelse, hjælper vi dem med at skrive ind i cv’et, at 
uddannelsen svarer til det og det i Danmark, så det bliver forstået af danske virksomheder.
– Vi er glade for at kunne henvise til styrelsen, og vi oplever, at folk kommer tilbage og føler 
sig serviceret i alle ender og kanter, slutter Sofie.



Læs mere på hjemmesiden

Besøg vores side for vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl., og få mere at vide om 
arbejdet med udenlandske uddannelser:
← ufm.dk/anerkendelse/vejleder

Ansøgning om vurdering
Find ansøgningsblanketter og -vejledning her:
• På dansk:  ← ufm.dk/vur
• På engelsk: ← ufm.dk/recognition/form

Fakta på få kliks afstand
Har du brug for et fingerpeg om, hvordan en uddannelse vurderes, kan du få det her:
• Landehåndbogen: Her finder du fakta om uddannelsessystemer og styrelsens  

vurderinger af typiske uddannelser fra en række lande: ← ufm.dk/lhb
• Vurderingsdatabasen: Her har vi samlet tusinder af konkrete vurderinger af  

uddannelser fra næsten hele verden: ← ufm.dk/vdb

Kontakt os
Har du spørgsmål om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser, så kontakt:
Styrelsen for Videregående Uddannelser 
Bredgade 43, 1260 København K 
E-mail: vur@uds.dk 
Tlf.: 7231 8700 (ma-to kl. 9-16, fr kl. 9-15.30)

Foto: Lars Skaaning
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