
Vad är Diploma Supplement?
Information om bilaga till 
examensbevis (Diploma 
Supplement) som utfärdas av 
universitet och högskolor.

Examensbevis från statliga universitet 
och högskolor ska åtföljas av en engelsk 
bilaga, ett så kallat Diploma Supplement. 
Från och med den 1 juli 2007 gäller det 
både examina på grundnivå, på avan-
cerad nivå samt på forskarnivå. Dip-
loma Supplement beskriver utbildning-
en och det svenska utbildningssystemet 
och är tänkt att underlätta erkännandet 
av högskoleutbildningar inom hela Eu-
ropa, och även andra delar av världen, 
såväl i den akademiska världen som i yr-
keslivet. Avsikten är att göra det lättare 
för högskoleutbildade att flytta mellan 
olika länder för att studera eller arbeta.

Målet är att bilagan ska utfärdas av 
alla europeiska lärosäten och följa den 
modell som har utarbetats gemensamt 
av Europeiska kommisssionen, Europa-
rådet och UNESCO-CEPES. Införan-
det av Diploma Supplement är ett resul-
tat av Bolognaprocessen, som syftar till 
att skapa ett gemensamt europeiskt om-
råde inom högre utbildning. Mallen har 
anpassats till svenska förhållanden. 

Högskoleverket är den myndighet som 
utfärdar föreskrifter gällande examensbi-
lagan och som svarar för informationen 
om det svenska systemet för högre utbild-
ning i Diploma Supplement.

Fördelar med examensbilagan
Examensbilagan, som beskriver utbild-
ningen och det svenska utbildningssys-
temet, ger utländska lärosäten ett bättre 
underlag för beslut om erkännande, nå-
got som stärker studentens rättssäkerhet.

Bilagan gör att det utländska lärosätet 
förstår sambandet mellan utbildnings-
systemets examina och det individuel-
la betyget. Lärosätet får också informa-
tion om den institution där examen har 
utfärdats.

Examensbilagan ökar den arbets-
sökandes chanser att få jobb i enlighet 
med sina meriter på den europeiska ar-
betsmarknaden. 

Mer information
Diploma Supplement är ett av fem do-
kument som kan ingå i Europass. Eu-
ropass är en personlig kompetensport-
följ som kan användas av den som söker 
en utbildning eller ett arbete inom EU, 
för att presentera och informera om me-
riter och kvalifikationer. Information 
om Europass  finns hos Internationella 
Programkontoret (www.programkon-
toret.se). Mer information om Diploma 
Supplement finns hos EU-kommissio-
nen (http://ec.europa.eu). 

En fullständig mall och en webbase-
rad handbok för den svenska versionen 
av Diploma Supplement finns på Hög-
skoleverkets webbplats (www.hsv.se). 

Föreskrifter för användandet av Dip-
loma Supplement finns i Högskolever-
kets författningssamling HSVFS 2007:5 
Författningssamlingen finns på Hög-
skoleverkets webbplats (www.hsv.se).

Examensbilagan är:
u	en bilaga till examensbevis som 

kostnadsfritt utfärdas av ett uni-

versitet eller en högskola

u	ett instrument för information 

om det svenska högskolesyste-

met som ska underlätta för hög-

skoleutbildade att studera eller 

arbeta i Europa

u	en exakt och enkel informations-

källa som ökar förståelsen av in-

dividuella examina och dokument

u	ett dokument som alltid utfärdas 

på engelska.

Examensbilagan är inte:
u	en ersättning för det egentliga 

examensbeviset utan en bilaga till 

detta

u	något som automatiskt garante-

rar att en utbildning erkänns 

u	en  meritförteckning (CV).
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Mall för vad Diploma Supplement ska innehålla 
(enligt Högskoleverkets föreskrifter beslutade 2011-03-23)

Kraven på vad Diploma 
Supplement ska innehålla är 
gemensamma för de länder  
som ingår i Bolognasamarbetet.  
Diploma Supplement i Sverige 
utfärdas på engelska.

This  Diploma Supplement follows the mo-
del developed by the European Commis-
sion, Council of Europe and UNESCO- 
CEPES. The purpose of the supplement 
is to provide sufficient independent data 
to improve international “transparency” 
and fair academic and professional re-
cognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed 
to provide a description of the nature, 
level, context, content and status of the 
studies that were pursued and success-
fully completed by the individual named 
on the original qualification to which 
this supplement is appended. It should 
be free from any value-judgements, equi-
valence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sec-
tions should be provided. Where infor-
mation is not provided, an explanation 
should give the reason why.

1. Information identifying the 
holder of the qualification
1.1 Family name
1.2  Given name
1.3  Date of birth (day/month/year)
1.4  Student identification number

2. Information identifying the 
qualification
2.1 Name of qualification and (if ap-

plicable) title conferred (in original 
language)

2.2  Main field(s) of study for the quali-
fication

2.3  Name and status of awarding insti-
tution (in original language) 

2.4  Name and status of institution (if 
different from 2.5) administering 
studies (in original language)

2.5  Language(s) of instruction

3. Information on the level of the 
qualification
3.1  Level of qualification
3.2  Official length of programme
3.3  Access requirement(s)

4. Information on the contents and 
results gained
4.1  Mode of study
4.2  Programme requirements
4.3  Programme details (e.g. modules 

or units studied), and the individ-
ual grades/marks/credits obtained 
(if this information is available on 
an official transcript this should be 
used here) 

4.4  Grading scheme and, if available, 
grade distribution guidance

4.5  Overall classification of the qualifi-
cation (in original language)

5. Information on the function of 
the qualification
5.1  Access to further study
5.2  Professional status (if applicable)

6. Additional information
6.1  Additional information
6.2  Further information sources

7. Certification of the supplement
7.1  Date
7.2  Signature 
7.3  Capacity
7.4 Official stamp or seal

8. Information on the national 
higher education system
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