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Khung văn bằng Quốc gia Thuỵ Điển
The national qualifications framework presents an overview of the structure of
programmes and qualifications within the Swedish higher education system.

Source: Certification of Sweden’s national qualification framework



Biểu đồ đánh giá 
Trong biểu đồ dưới đây, cột bên trái liệt kê các bằng cấp nước ngoài phổ biến nhất
với các mức tương ứng trong Khung trình độ Quốc gia và Châu Âu. Những cột còn
lại so sánh với Hà Lan, với mức tương ứng trong khung trình độ Hà Lan và châu Âu.
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Thông tin được liệt kê trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo, không
phải thước đo để đánh giá các vấn đề pháp lý.

•

NLQF = Hệ thống Văn bằng Hà Lan. EQF = Hệ thống Văn bằng Châu

•

Khung EQF/ NLQF level không phản ánh chương trình học của mỗi người;
thay vào đó là lượng kiến thức và kĩ năng mỗi người sẽ có được sau khi
hoàn thành chương trình học.

•

Thông tin về các văn bằng tương đương của Hà Lan có thể
được tìm thấy trên trang web: the Dutch education system .
• The Cooperation Organisation for Vocational Education, Training and the
Labour Market (SBB) , kiểm định các văn bằng nước ngoài ở trình độ VMBO
và MBO. Sự kiểm định có thể khác nhau khi SBB xem xét các trường hợp
VET schools hoặc để tham gia vào thị trường lao động của Hà Lan.



Giới thiệu 
Hệ thống giáo dục Thuỵ Điển - Konungariket Sverige được quy định bởi
luật pháp quốc gia. Bộ Giáo dục (Utbildningsdepartementet) chịu trách
nhiệm quản lý giáo dục tiểu học và trung học cũng như giáo dục đại học,
trừ một vài ngoại lệ (đặc biệt là nông nghiệp).
Chính phủ chịu trách nhiệm về xây dựng chính sách giáo dục và xác định khung
văn bằng giáo dục, bao gồm các hướng dẫn và mục tiêu. Ở Thụy Điển, trách
nhiệm thực hiện chính sách và kiểm định chất lượng liên quan đến giáo dục tiểu
học, trung học và các chương trình tại chức thuộc về thẩm quyền của Cơ quan
Giáo dục Quốc gia Thụy Điển (Skolverket).
Trách nhiệm đối với giáo dục đại học đã được giao cho Cơ quan Giáo dục Đại
học Thụy Điển (Högskoleverket) cho đến năm 2013. Vào ngày 1 tháng 1 năm
2013, các hoạt động của Högskoleverket đã được chuyển qua 2 cơ quan mới:
Hội đồng Giáo dục Đại học Thụy Điển Högskolerådet ) và Cơ quan Giáo dục
Đại học Thụy Điển (Universitetskanslerämbetet, UKÄ).
Vai trò của Hội đồng Giáo dục Đại học Thụy Điển (Universite Högskolerådet)
chủ yếu nằm ở việc giám sát các yêu cầu và quá trình nhập học cấp giáo dục
đại học, đánh giá trình độ học thuật của các văn bằng nước ngoài và thúc đẩy
hợp tác quốc tế và trao đổi học thuật. Tổ chức này cũng phục vụ mục đích liên
lạc thông tin để công nhận chuyên nghiệp.
Trách nhiệm của Cơ quan Giáo dục Đại học Thụy Điển
(Universiteitskanslerämbetet) là đánh giá chất lượng giáo dục đại học và đánh
giá các chương trình, cơ sở cấp bằng, cũng như sự giám sát hoạt động của các
trường đại học và cao đẳng Thụy Điển.
Mặc dù Universite-och Högskolerådet và Universitetskanslerämbetet giám sát
việc tuân thủ các hướng dẫn quốc gia và mục tiêu đào tạo của các trường,
nhưng trách nhiệm tổ chức chương trình giảng dạy được giao chủ yếu cho các
thành phố và chính các tổ chức, được trao quyền tự chủ rất lớn sau các cuộc
cải cách năm 1993.
Hệ thống giáo dục Đại học Thụy Điển là kết quả của 3 cải cách lớn diễn ra vào
năm 1977, 1993 và 2007. Những thay đổi quan trọng nhất được thúc đẩy vào
năm 1977 là: tạo ra một hệ thống tiêu chuẩn, thống nhất cho tất cả các chương
trình giáo dục đại học, áp dụng chính sách tuyển sinh tự do hơn và phân phối
địa lý rộng hơn của bộ phận giáo dục đại học. Những cải cách quan trọng nhất
vào năm 1993 bao gồm: soạn thảo Đạo luật Giáo dục Đại học hoàn toàn mới và
Pháp lệnh Giáo dục Đại học, kết hợp các mục tiêu và tiêu chuẩn đào tạo của hệ
thống bằng cấp và văn bằng mới, phân cấp hệ thống giáo dục đại học với sự tự
chủ ngày càng tăng ở cấp độ tổ chức, tăng tự do cho sinh viên trong việc lựa
chọn chương trình giảng dạy cá nhân. Năm 2007, 3 giai đoạn của các chương

trình giáo dục đại học đã được giới thiệu theo Hiệp ước Bologna: giai đoạn đại
học, giai đoạn cao học và giai đoạn hậu thạc sĩ.
Ở Thụy Điển, giáo dục là bắt buộc đối với trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 16. Ngôn
ngữ sử dụng trong giáo dục quốc gia là tiếng Thụy Điển, nhưng ngày càng có
nhiều chương trình, đặc biệt là các chương trình giáo dục quốc tế, được dạy
bằng tiếng Anh. Ngoài ra, còn có một số ít trường học dành cho người dân tộc
thiểu số Sami ở phía bắc Thụy Điển nơi các lớp học được giảng dạy bằng tiếng
Sami.
Năm học diễn ra từ tháng 8 đến tháng 6.



Giáo dục cấp Tiểu học và Trung học 
Giáo dục Tiểu học và Trung học ở Thụy Điển không phân biệt theo loại trường
giống như ở Hà Lan; mỗi trường phải có khả năng quản lý theo nhu cầu giáo
dục của mỗi học sinh. Hệ thống 12 năm được chia thành hai giai đoạn: giáo dục
tiểu học, mất 9 năm để hoàn thành, bao gồm những gì được gọi ở Hà Lan là
giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở. Và giáo dục Trung học Phổ thông, phải
mất 3 năm để hoàn thành và tương đương với giáo dục trung học phổ thông ở
Hà Lan. Giai đoạn sơ cấp được giảng dạy tại Trường bắt buộc (grundskola) và
giáo dục trung học phổ thông được dạy ở Gymnasium (không nên nhầm lẫn với
gynasium của Hà Lan).
Giáo dục Trung học Phổ thông
Tổ chức giáo dục Trung học phổ thông hiện nay ở Thụy Điển được giới thiệu lần
đầu vào năm 1992/1993. Đã qua 2 lần sửa đổi và bổ sung năm 1996 và 2011.
Kể từ năm 2011, học sinh có thể chọn từ 18 chương trình quốc gia 3 năm, 6
trong số đó chủ yếu tập trung vào việc chuẩn bị cho Giáo dục Đại học. 12
chương trình còn lại bao gồm nhiều chương trình dạy nghề hơn, ít giáo dục phổ
thông và các môn học dự bị hơn so với 6 chương trình nêu trên. Một số chương
trình này nhấn mạnh vào đào tạo nghề, trong khi những chương trình còn lại
cung cấp giáo trình cân bằng hơn về các môn chung và các môn nghề. Các
chương trình này thường bao gồm một học phần làm việc thực tế 15 tuần. Hơn
một nửa số học sinh tham gia giáo dục trung học phổ thông đều đăng kí vào một
chương trình đào tạo nghề.
8 chương trình Quốc gia là:
1. Barnoch fritidsprogrammet/ Trẻ nhỏ và đào tạo kĩ năng sư phạm
2. Bygg-och Anläggningsprogrammet/ Xây dựng
3. El och Energiprogrammet/ Điện và năng lượng
4. Vård-och omsorgsprogrammet/ Sức khoẻ và Y tế cộng đồng
5. Fordons-och transportprogrammet/ Phương tiện và giao thông
6. Handels-och administrationsprogrammet/ Kinh tế và quản trị
kinh doanh
7. Hantverksprogrammet/ Thủ công mỹ nghệ
8. Hotell-och turismprogrammet/ Khách sạn và du lịch
9. Industritekniska programmet/ Công nghệ Công nghiệp
10. Restaurang-och livsmedelsprogrammet/ Quản lý nhà hàng và ẩm
thực
11. VVS-och fastighetsprogrammet/ Điện máy, bảo dưỡng
cơ khí
12. Naturbruksprogrammet/ Quản lý tài nguyên
13. Ekonomiprogrammet/ Quản trị Kinh doanh/ Kinh tế

14. Estetiska programmet/ Nghệ thuật
15. Humanistiska programmet/ Nhân chủng học
16. Naturvetenskapsprogrammet/ Khoa học tự nhiên
17. Samhällsvetenskapsprogrammet/ Khoa học xã hội
18. Teknikprogrammet/ Công nghệ
Thông tin chi tiết về chương trình giảng dạy vủa 18 chương trìn hnafy có thể
được tìm thấy ở Skolverket website (Bằng tiếng Thuỵ Điển).
Một thay đổi quan trọng sau cải cách năm 1993 An important change after the
1993 cải cách dẫn đến việc sinh viên được tự do hơn - trong giới hạn nhất
định – về việc lựa chọn chương trình của họ liên quan đến chương trình học.
Các lựa chọn này, ngoài các yếu tố khác, dựa trên kế hoạch của họ cho bước
giáo dục tiếp theo muốn theo đuổi. Kinh nghiệm thực tế hoặc các hoạt động
ngoại khóa có thể được đưa vào như một phần của chương trình giảng dạy
của một ngành, đặc biệt là những đào tạo hướng tới một nghề nghiệp cụ thể.
Tín chỉ
Chương trình giảng dạy được định lượng bằng tín chỉ (poäng) trong đó 1 tín chỉ
có giá trị tương đương 60 phút giảng dạy trên lớp. Số lượng tín chỉ khác nhau,
phụ thuộc vào chương trình học và thời gian hoàn thành chương trình giáo dục
trung học phổ thông. Số tín chỉ bắt buộc và số lượng tín chỉ được trao cho sinh
viên luôn được ghi rõ trong văn bằng cuối cùng khi được cấp
Högskoleförededande Testen (Văn bằng dự bị giáo dục đại học) theo Chương
trình trên nền tảng i poäng extigt: thời gian quy định/ thời lượng đào tạo dự kiến;
điểm và tiêu chuẩn studieplan/ yêu cầu với sinh viên. Ngoài ra, trong văn bằng
cũng bao gồm thông tin liên quan đến loại chương trình, hoàn chỉnh (chương
trình Fullständigt (F)) và chương trình mở rộng (chương trình Utökat (U)) hay
chương trình rút gọn (chương trình Reducerat (R)). Bằng tốt nghiệp cuối cùng
được trao sau khi hoàn thành học tập với số tín chỉ tối thiểu. Không có bài kiểm
tra cuối cùng.
Các môn học
Bốn cấp độ môn học khác nhau được phân cấp trong giáo dục trung học phổ
thông: các môn học chính (môn học chung), môn học cụ thể theo chương trình,
môn học định hướng và môn học tự chọn.

8 môn học chính là: tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, toán học, khoa học tự nhiên, xã
hội học, tôn giáo, giáo dục thể chất, điều dưỡng và nghệ thuật thị giác. Mỗi học
sinh được yêu cầu phải tích luỹ được 950 tín chỉ trong các môn học chung này,
bất kể chương trình giảng dạy đã chọn.

Các môn học cụ thể theo chương trình là các môn học bổ sung được thực hiện
bởi các sinh viên để đáp ứng các yêu cầu của chương trình quốc gia có liên
quan mà họ nhắm đến ở cấp học sau. Học sinh muốn đổi một môn học cụ thể

theo chương trình cho một môn học ở chương trình khác có thể làm như vậy.
Điều này dẫn đến các chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt để đáp
ứng nhu cầu của từng học sinh. Những điều chỉnh đối với chương trình giảng
học của học sinh sẽ được nêu trong văn bằng cuối cùng.

Các môn định hướng được lựa chọn bởi các sinh viên dành cho một định
hướng cụ thể trong chương trình giảng dạy mong muốn. Học sinh dành năm
thứ hai và thứ ba của giáo dục trung học phổ thông để học môn định hướng và
tự chọn.

Trong chương trình theo hướng học tập, nghiên cứu, một sự khác biệt được
thực hiện giữa ämnen (môn học) và kurser (khóa học). Một môn học (cốt lõi) có
thể được chia thành nhiều khóa học. Khóa học có thể thay đổi ở cấp độ từ 1
(cơ bản) đến 5 (nâng cao nhất) và đôi khi nó cũng thay đổi ở các cấp độ nhỏ
hơn (ví dụ: a đến c). Ví dụ, môn học cốt lõi Matematik (toán học) được chia
thành các khóa học: Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematic 2a,
Matematik 2b, Matematik 2c, Matematik 3b, Matematik 3b, MHRatik 3b

Học sinh chỉ có thể theo học các khóa học ở cấp độ nâng cao nếu họ đã hoàn
thành các khóa học ở cấp độ thấp hơn (trong trường hợp này là a, b và c).
Toán học là một trong số ít môn học có khóa học ở cả 5 cấp độ. Thông tin thêm
về các môn học và khóa học có sẵn (bằng tiếng Thụy Điển) thông qua đường
link: Skolverket website và GymnasieGuiden.
Đào tạo tại chức
Ngoài giáo dục trung học thông thường, Thụy Điển có hệ thống giáo tại chức
phát triển mạnh ở cấp trung cấp và sau đó, được gọi là komvux. Ngoài ra,
người Thụy Điển tự hào có nhiều trường ngày càng gia tăng đầu tư cho giáo
dục trung học phổ thông để hướng tới giáo dục được nhiều người hơn. Một ví
dụ là Waldorfskolan, dựa trên các nguyên tắc của nhân văn học. Chất lượng
giáo dục được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục tư nhân này ở Thụy Điển
được coi là tương đương với chất lượng giáo dục tiêu chuẩn công lập. Tất cả
các hình thức giáo dục các chương trình giáo dục tại chức tại các trường tư
nhân đều được chính phủ Thụy Điển công nhận và trợ cấp, một phần hoặc
toàn bộ.
Hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục
như vậy là đủ điều kiện để được nhận vào chương trình giáo dục đại học, với
điều kiện thí sinh đáp ứng đủ các tiêu chí nhập học chung và các yêu cầu cụ
thể của chương trình giảng dạy liên quan.
.
Högskoleförberedande Examen (Bằng Dự bị Đại học)
Văn bằng Högskoleförberedande Examen được trao từ tháng 6 2014. Trước đó,
văn bằng Slutbetyg från Gymnasieskolan được trao sau khi hoàn thành cấp
Trung học Phổ thông. Ở chương trình tại chức (komvux), văn bằng Slutbetyg
được cấp cho đến năm 2015 và sau đó được thay thế bởi Gymnasieexamen.

Về cấp độ, văn bằng Högskoleförberedande Examen tương đương
với văn bằng VWO diploma hoặc HAVO tuỳ thuộc vào 1 trong 18
chuyên ngành của cả nước.

Về cấp độ, văn bằng Högskoleförberedande Examen với định hướng nghề nghiệp
tương đương với văn bằng HAVO cho bộ phận giáo dục thông thường.



Nhập học vào giáo dục Đại học 
Đối với giáo dục đại học, một sự phân cấp rõ ràng được thực hiện ở Thụy Điển
giữa các yêu cầu nhập học vào chung (grundläggande Behorighet) và các yêu
cầu nhập học cụ thể cho mỗi chuyên ngành (särskild Behorighet). Yêu cầu nhập
học chung là điều kiệnbắt buộc mỗi sinh viên phải đáp ứng để được nhận vào
giáo dục đại học.
Kỳ thi Höskoleforredede dành cho các học sinh của các trường Trung học Phổ
thông gymnasieskolan là yêu cầu nhập học chung. Ngoài ra với Slutbetyg fran
đã nói ở trên – một văn bằng từ Gymnasieskolan (được trao cho đến năm
2015), học sinh cũng đáp ứng các yêu cầu chung. Thông tin thêm về các yêu
cầu này có thể được tìm thấy trên website của the Swedish Council for Higher
Education (Universitets-och Högskolerådet, UHR).
Yêu cầu nhập học cụ thể được áp dụng cho mỗi chương trình học nhất định và
được xây dựng dưới dạng chuẩn bị đầy đủ về nội dung môn học và/hoặc kinh
nghiệm làm việc. Nguyên tắc Numus clausus (‘hạn chế) áp dụng cho tất cả các
chương trình nghiên cứu, điều này dẫn đến sự cạnh tranh giữa các thí sinh để
được sắp xếp vào các chương trình nghiên cứu phổ biến nhất.

Lựa chọn được dựa trên điểm số đạt được tại các trường Trung học Phổ thông
và/hoặc dựa điểm kiểm tra tuyển sinh quốc gia, Bài kiểm tra năng lực Học tập
Thụy Điển (Högskoleprovet), với mục tiêu là đo lường năng lực của sinh viên
trong việc nghiên cứu giáo dục đại học. Bài kiểm tra này được thực hiện trên cơ
sở tự nguyện nhưng nhận được sự quan tâm lớn, khoảng 75.000 sinh viên
đăng kí tham gia hàng năm để cải thiện khả năng trúng tuyển vào các trường
Đại học. Việc nhập học được xét tập trung tại Văn phòng tuyển sinh quốc gia
cho giáo dục đại học.

Trong hầu hết các trường hợp, bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông của Thụy
Điển tại một trong 6 lĩnh vực chương trình giảng dạy tập trung vào việc chuẩn bị
cho học sinh tham gia giáo dục đại học Thụy Điển. 6 chương trình này tương
đương tại Hà Lan là:
• Chương trình Naturvetenskapsprogrammet/Khoa học tự nhiên
• Chương trình Samhällsvetenskapliga/Khoa học xã hội
• Chương trình Teknikprogrammet/ Công nghệ

• Chương trình Ekonomiprogrammet/Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
• Chương trình Humanistiskaprogrammet/Nhân văn
• Chương trình Estetiskaprogrammet/ Chăm sóc sức khỏe và xã hội

12 chương trình quốc gia khác là tổng hợp của giáo dục phổ thông và đào tạo
nghề, tùy thuộc vào nội dung của chương trình giảng dạy, khi tốt nghiệp những
chương trình này, sinh viên có thể đủ điều kiện để được nhận vào giáo dục đại
học. Mặc dù bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông nói chung sẽ đủ để được
nhận vào giáo dục đại học ở Thụy Điển, sinh viên vẫn cần phải đáp ứng các yêu
cầu nhập học cụ thể để được nhận vào các chương trình Cử nhân với các
chương trình học tương ứng. Thông tin chi tiết về các yêu cầu nhập học cụ thể
cho các chương trình giáo dục đại học của Thụy Điển có thể được tìm thấy trên
trang web của website of the Swedish Council for Higher Education
(Universitets- och Högskolerådet, UHR).



Giáo dục Đại học 
Thụy Điển đã có một hệ thống giáo dục đại học đơn nhất kể từ khi cải cách năm
1977, trong đó giáo dục theo hướng học thuật và giáo dục nghề nghiệp cao cấp
đã được tích hợp trong một hệ thống duy nhất được gọi là högskola trong tiếng
Thụy Điển. Giáo dục đại học được cung cấp bởi các trường Đại học
(universitetet), Cao đẳng (högskolan) và các Viện (institutetet). Hầu như tất cả các
Viện gọi mình là đại học bằng tiếng Anh.
Có hơn 50 tổ chức giáo dục đại học, trong đó phần lớn là công lập được và nhà
nước tài trợ, một số ít là tư nhân. Các tổ chức này áp dụng các yêu cầu nhập học
giống nhau, tiến hành nghiên cứu và, trong hầu hết các trường hợp, trao cùng một
loại văn bằng và chứng chỉ cho mỗi cấp học. Bằng tiến sĩ thường được trao bởi
các trường đại học, nhưng cũng có thể được trao bởi các tổ chức giáo dục đại học
khác trong các lĩnh vực cụ thể và được phép của chính phủ.
Mặc dù Thụy Điển không có hệ thống giáo dục đại học nhị phân, các trường đại
học thường cung cấp các chương trình học thuật truyền thống trong khi các tổ
chức giáo dục đại học khác cung cấp giáo dục hướng tới đào tạo thực tế hoặc
chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp ngoại lệ và tín dụng được trao
bởi một loại tổ chức giáo dục đại học cũng có thể được chuyển sang một chương
trình nghiên cứu khác.
Một trường cao đẳng đại học có thể nộp đơn cho chính phủ cho tình trạng đại học
đầy đủ. Đơn có thể được nộp cho Cơ quan Giáo dục Đại học Thụy Điển. Các
trường đại học cũ được trao tặng tình trạng đại học 10 năm trước bao gồm Đại
học Växjö, Đại học Karlstad, Đại học Mid Thụy Điển và Đại học Örebro. Có những
trường đại học nhận được tài trợ của chính phủ vĩnh viễn cho nghiên cứu trong
một lĩnh vực kỷ luật duy nhất. Họ được quyền cấp bằng Thạc sĩ (120 tín chỉ) và
bằng tiến sĩ trong lĩnh vực đó. Các trường đại học có thể nộp đơn xin nhận giải
thưởng Tiến sĩ trong các ngành hẹp hơn. Các ứng dụng được nộp cho Cơ quan

Giáo dục Đại học Thụy Điển.
Giáo dục đại học được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn đại học, giai đoạn nâng
cao và giai đoạn sau thạc sĩ (tiến sĩ). Ngoài ra, có một sự khác biệt giữa văn bằng
chung và văn bằng chuyên gia (yrkesexamina). Văn bằng chuyên gia không chỉ
được trao khi kết thúc các chương trình được cung cấp trong giáo dục đại học của
Hà Lan, mà còn được trao cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình y học,
luật và một số chương trình nghiên cứu khác. Giáo dục đại học là miễn phí, được
nhà nước bảo hộ, ngoại trừ một số phí do các cơ sở quy định mà sinh viên phải
đóng.



Các trường Đại học và Giáo dục nghề ngiệp cao cấp
Đại học (grundnivå)
Một tính đặc điểm quan trọng của giáo dục đại học Thụy Điển là mức độ tự chủ
cao được trao cho cả các tổ chức giáo dục lẫn sinh viên trong việc biên soạn
chương trình học tập cá nhân. Tuy nhiên, văn bằng được trao phải tuân thủ các
yêu cầu chung theo quốc gia và kết quả học tập đạt được phải được ghi trong
Phụ lục văn bằng.

Các văn bằng sau đây được cung cấp trong hệ thống giáo dục đại học:
ögskoleexamen (Bằng tốt nghiệp Đại học)
Văn bằng này được trao sau khi sinh viên đạt được ít nhất 120 högskolepoäng/
ECTS (2 năm học toàn thời gian). Các tổ chức được phép tự xác định tổ hợp
các môn học cần thiết.

Về cấp độ, văn bằng högskoleexamen (QF-ΕΗΕΑ chu kỳ 1st /EQF cấp 6)
tương đương với 2 năm giáo dục nghề nghiệp cao cấp (HBO) hoặc văn bằng
Liên kết, tương đương với chương trình học.

Kandidatexamen (Văn bằng Cử nhân)
Văn bằng này được cấp sau khi sinh viên đạt được ít nhất 180 högskolepoäng /ECTS (3 năm đào tạo
toàn thời gian), 90 tín chỉ phải thu được từ các môn chuyên ngành và 30 tín chỉ
là luận án hoặc đề tài nghiên cứu.

Về cấp độ, văn bằng kandidatexamen (QF-ΕΗΕΑ chu kỳ 1st /EQF cấp 6)
Tương đương với văn bằng Cử nhân WO hoặc HBO tuỳ thuộc vào chương
trình học.

Sau Đại học (avancerad nivå)
Sua khi hoàn thành một chương trình dự bị 3 năm, sinh viên sẽ đủ điều kiện
tiếp tục theo học cấp giáo dục avancerad nivå, bao gồm các chương trình giáo
dục sau :

Magisterexamen (Văn bằng Thạc sĩ)
Văn bằng này được cấp sau khi sinh viên đạt được ít nhất 60 högskolepoäng/ECTS
(1 năm đào tạo toàn thời gian). Ít nhất 30 högskolepoäng/ECTS tín chỉ phải thuộc
các môn chuyên ngành, bao gồm 15 tín chỉ là luận án (15 högskolepoäng/ECTS).

Thêm vào đó, sinh viên phải có văn bằng Cử nhân, hoặc chương trình Đào
tạo Nghề cao cấp trước đó kandidatexamen có giá trị ít nhất 180 tín chỉ
högskolepoäng/ECTS.

Về cấp độ, văn bằng magisterexamen (QF-ΕΗΕΑ chu kỳ 2nd /EQF cấp 7) tương
đươgn với văn bằng Thạc sĩ WO hoặc HBO tuỳ thuộc vào chương trình học.

Masterexamen (Văn bằng Thạc sĩ )
Văn bằng masterexamen là một văn bằng mới, yêu cầu 120 högskolepoäng/ECTS (2
năm đào tạo toàn thời gian). Ít nhất 60 högskolepoäng/ECTS phả idduowcj thu thập từ
các môn chuyên ngành và 30 tín chỉ từ luận văn tốt nghiệp högskolepoäng/ECTS.
Thêm vào đó, sinh viên phải có văn bằng kandidatexamen hoặc một văn bằng giáo
dục nghề nghiệp có giá trị 180 ECTS.

Về cấp độ, văn bằng magisterexamen (QF-ΕΗΕΑ chu kỳ 2nd /EQF cấp 7)
tương đươgn với văn bằng Thạc sĩ WO hoặc HBO tuỳ thuộc vào chương trình
học.

Sau Thạc sĩ (forskarnivå)
Để được nhận vào các ngành giáo dục sau thạc sĩ, sinh viên được yêu cầu phải
thu thập đủ ít nhất 240 högskolepoäng / ECTS. Các cơ sở đào tạo được phép
đặt ra các yêu cầu tuyển sinh bổ sung liên quan đến kĩ năng. Trong hầu hết các
trường hợp, một chương trình sau thạc sĩ sẽ mất 4 năm để hoàn thành, bao
gồm các bài giảng trên lớp và công trình nghiên cứu, xây dựng và bảo vệ luận
án. Một khi tất cả các yêu cầu này đã được đáp ứng, văn bằng doktorsexamen
(Tiến sĩ) được trao.
Ngoài bằng tiến sĩ, hầu hết các khoa cũng có bằng licentiatexamen (licentiate
degree) cấp sau 2 năm học thạc sĩ (120 tín chỉ). Văn bằng này được trao sau
một chương trình nghiên cứu 2 hoặc 2 năm rưỡi trong đó luận văn cuối cùng
được viết và bảo vệ. Licenciatexamen thường được trao với giá trị bằng nửa đối
với văn bằng tiến sĩ, nhưng cũng có thể là một mức độ độc lập trong các trường
hợp cụ thể.

Về cấp độ, văn bằng licentiatexamen ((QF-ΕΗΕΑ chu kỳ 3rd /EQF cấp 8)) tương
đương với 2 năm đào tạo cua rchuowng trình Tiến sĩ.

Đại học và Sau Đại học (grundnivå/avancerad nivå)
Yrkesexamen (Bằng cấp chuyên gia)
Chương trình Yrkesexamina có thể được tổ chức ở cả đại học (chu kỳ 1) và cấp độ nâng cao
(chu kỳ 2). Hiện tại có 32 bằng cấp chuyên gia khác nhau ở cấp đại học và 22 ở cấp độ nâng
cao. Văn bằng chuyên gia được cung cấp ở các lĩnh vực như điều dưỡng, công tác xã hội, vệ
sinh răng miệng, y học, công nghệ, luật, tâm lý học, sư phạm và nghệ thuật (nghệ thuật thị giác,
âm nhạc, khiêu vũ). Tùy thuộc vào chương trình nghiên cứu, các chương trình này bao gồm
180 đến 330 ECTS. Yrkesexamina ở cấp độ nâng cao có thể được so sánh với các độ cũ của
Hà Lan như artsexamen và ingenieursexamen .

Về mặt cấp độ, văn bằng Yrkesexamen (QF-ΕΗΕΑ chukỳ1st hoặc 2nd /EQF
cấp 6 hoặc 7) được cấp tại một trường Đại học tương đương với văn bằng
Cử nhân hoặc Thạc sĩ HBO tuỳ chương trình đào tạo.



Hệ thống đánh giá 
Đến năm 2013, văn bằng tốt nghiệp được cấp theo 4 mức độ:
Kết quả

Mô tả

Ý nghĩa

MVG

Mycket väl godkänd

Vượt qua xuất sắc

VG

Väl godkänd

Vượt qua khá

G

Godkänd

Qua

IG

Icke godkänd

Trượt

Từ năm 2013, có một hệ thống đánh giá với các điểm A, B, C, D, E và F – trong
đó, A-E là điểm qua môn và F là điểm liệt. Thông tin chi tiết về hệ thống điểm số
của Thuỵ Sĩ xem thêm link: Skolverket website.
Các cơ sở giáo dục Đại học được tự chủ chọn hệ thống tính điểm và đánh giá năm
lực. Một vài cơ sở sử dụng hệ thống như trên, các cơ sở khác, ví dụ Đại học
Stockholm và Kungliga Tekniska Hogskolan, sử dụng hệ thống tín chỉ và tính điểm
Châu Âu ECTS grading scale:
Điểm chữ

Mô tả

A

Top 10%

B

Top 25%

C

Top 30%

D

25% tiếp theo (qua)

E

10% tiếp theo (qua)

FX

Trượt

F

Trượt

Thông tin chi tiết về Hệ thống Tín Chỉ châu Âu (ECTS) được quy định bởi Uỷ ban
Châu Âu có trên trang web: ECTS Users’ Guide .
Thông thin về giá trị của văn bằng nước ngoài có ở trang web: website (Chỉ
bằng tiếng Hà Lan).



Quy trình Bologna
Cấu trúc hệ thống văn bằng Cử nhân và Thạc sĩ được giới thiệu trong giáo dục đại học ở Thụy Điển vào cuối những năm 1980
và đầu những năm 1990. Là một phần của quá trình này, Thụy Điển đã triển khai một hệ thống tín chỉ mới vào tháng 7 năm
2007 để thay thế hệ thống poäng truyền thống. Theo hệ thống cũ trước năm 2007, 40 poäng tương ứng với 60 ECTS và 40 tín
chỉ đại diện cho 1 năm học toàn thời gian. Hệ thống mới của högskolepoäng (hp), tương đương với hệ thống ECTS: 60
högskolepoäng (hp) bằng 60 ECTS, hoặc 1 năm giáo dục toàn thời gian. Thông tin thêm về việc triển khai cấu trúc các văn bằng

Cử nhân Bậc thầy vềThạc sĩ ở Thụy Điển có sẵn trên website of the European Higher Education Area
(EHEA).


Khung văn bằng 
Từ năm 2015, Thụy Điển có khung văn bằng quốc gia (SeQF) áp dụng cho tất
cả các cấp giáo dục, dựa trên Khung bằng cấp châu Âu (EQF).
SeQF có 8 cấp độ, giống như EQF. Quá trình tham chiếu khung văn bằng Thụy
Điển với hệ thống EQF vẫn chưa được hoàn thành.
Thông tin thêm về SeQF có sẵn trên Sveriges referensram för kvalifikationer
website (bằng tiếng Thuỵ Điển).



Quản lý và kiểm định chất lượng
Các tổ chức giáo dục đại học được tài trợ bởi chính phủ Thụy Điển là tự trị, tuy
nhiên họ phải tuân thủ các yêu cầu nhất định. Cơ quan Giáo dục Đại học Quốc gia
cũ (Högskoleverket), trước đây chịu trách nhiệm cho việc qunar lý và kiểm định
chất lượng trong giáo dục đại học, đánh giá tất cả các chương trình cấp bằng
chuyên gia trong giai đoạn 2001-2006. Một chu kỳ đánh giá chương trình 6 năm
khác bắt đầu vào năm 2007, bao gồm tất cả các mức độ ở cấp độ giáo dục thứ
nhất, thứ hai và thứ ba.
Vào tháng 1 năm 2011, một hệ thống quản lý chất lượng mới đã được giới thiệu
để đáp ứng nhu cầu mới dựa trên các mục tiêu tự chủ Đại học, quốc tế hóa và
tăng chất lượng đào tạo. Hệ thống đảm bảo chất lượng này nhấn mạnh việc tăng
cường khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn cao hơn
về kết quả học tập của sinh viên. Kể từ năm 2011, các chương trình chu kỳ thứ
nhất và thứ hai đã được đánh giá trên cơ sở số lượng sinh viên đạt được các mục
tiêu định tính được quy định trong khung trình độ.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, trách nhiệm đảm bảo chất lượng và kiểm
định chất lượng đã được chuyển từ Cơ quan Giáo dục Đại học Quốc gia
(Högskoleverket) sang Swedish Higher Education Authority
(Universitetskanslersämbetet). Lần kiểm định chất lượng gần đây nhất diễn ra vào
năm 2014.
Hệ thống quản lý chất lượng mới
Trên Universitetskanslersämbetet website nhắc đến mô hình quản lý chất lượng
mới được đưa vào áp dụng năm 2017. Xem thêm ở báo cáo quốc gia: National
system for quality assurance of higher education (report 2016:15).



Công ước Quốc tế
Thuỵ Điển kí Công ước Lisbon năm 1997 và áp dụng năm 2001.



Phụ lục văn bằng 
Từ năm 2003, mọi cơ sở giáo dục công lập phải cấp phụ lục văn bằng cùng với mỗi Văn bằng ở các
cấp all. Các cơ sở tư nhân lớn cũng cấp thêm phụ lục văn bằng.
Thông tin chi tiết về Phụ lục Văn bằng có ở link của Uỷ ban Châu Âu: website
of the European Commission.



Yêu cầu hồ sơ
Ở Thụy Điển, thông thường các tổ chức giáo dục ở cấp trung học và đại học
cấp các tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Thụy Điển. Đặc biệt là giáo dục đại
học nói riêng, các tài liệu luôn được gửi cho sinh viên bằng cả hai ngôn ngữ.
Văn bằng (sau khi hoàn thành các kỳ thi) và danh sách điểm có thể được cấp
riêng hoặc dưới dạng một tài liệu kết hợp. Văn bằng chính thức phải mang tên
tiếng Thụy Điển cũng như tên tiếng Anh; không có chức danh Thụy Điển, bằng
tốt nghiệp sẽ không được công nhận là chính thức.



Tổng quan về các cơ sở gíao dục Đại học 
Website of the Universitets- och Högskolerådet (UHR) danh sách các cơ sở giáo dục đại
học đã được kiểm điịnh chất lượng ở Thuỵ Điển.



Thông tin thêm 
•

Website of the Swedish Council for Higher Education (Universitets- och
högskolerådet), also the Swedish ENIC-NARIC.

•

Study in Sweden website, including information about the Swedish education

•

system.
Website of the Ministry of Education and Research/Utbildnings
Departementet.

•

Skolverket website, the National Agency for Education (secondary education)
with detailed information about the content and orientation of programmes
in general education. There is also information in English.

•

Website of the National Agency of Education with information about all the
subjects and courses offered at every primary and secondary school in
Sweden.

•

Website of the Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Swedish Higher Education
Authority.



Högskoleförberedande Examen



Högskoleförberedande Examen (Dịch)



Högskoleexamen



Högskoleexamen - Bảng điểm



Kandidatexamen (trang 1)



Kandidatexamen (trang 2)



Magisterexamen - med ämnesdjup



Thạc sĩ Khoa học 



Bảng điểm chương trình Thạc sĩ Khoa học 



Yrkesexamen (Đại học)



Yrkesexamen bảng điểm Đại học 



Licentiatexamen

