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C O N V E N T I O N  O N  T H E  R E C O G N I -  
T I O N  O F  S T U D IE S ,  D I P L O M A S  A N D  
D E G R E E S  C O N C E R N I N G  H I G H E R  
E D U C A T IO N  IN  T H E  S T A T E S  B E- 
L O N G I N G  T O  T H E  E U R O P E  R E G I O N

adop ted  ut Puris. 21 D ecem ber 1979

PREAMBLE

The States of the Europé Region, Parties to 
this Convention ,

R ecalling  that , as the G eneral Conference 
o f  U nesco has noted on several occasions in 
its resolutions concerning European  co-oper- 
ation, ' the  developm ent o f  co-operation 
between nations in the fields o f  education, 
science, culture and comm unication , in ac- 
cordance  with the principles set out in U nes
c o ^  Consti tution, plays an essential röle in 
the promotion o f  peace and international un- 
ders tanding ',

C onscious of the d o s e  relationship that ex- 
ists between their cultures,  despite their di- 
versity o f  languages and the differences in 
economic and social sys tem s, and desiring to 
strengthen their co-operation in the field of 
education and training in the interests o f  the 
well-being and lasting prosperity  o f  their peo- 
ples,

R ecalling  that the States meeting in Hel
sinki expressed , in the Final Act o f  the C on
ference on Security and Co-operation in E u 
ropé (1 August 1975), their intention ' to  im- 
prove access ,  under  mutually acceptable 
conditions for s tudents ,  teachers  and scho- 
lars o f  the participating States to each o the r 's  
educational, cultural and scientific institu
tions . . .  in particular by . . .  arriving at the 
mutual recognition o f  academ ic degrees and 
diplomas either through governm ental agree- 
m ents,  w here  necessary , o r  direct arrange- 
ments betw een universities and o ther  institu
tions o f  higher learning and re sea rch ’, and 
also by 'p rom oting a more exact assessm ent 
o f  the problems o f  com parison  and equiva- 
lence o f  academ ic degrees and d ip lom as’,

R ecalling  that, with a view to promoting 
the atta inm ent o f  these objectives, most of

(Ö versättn ing)

K O N V E N T I O N  O M  E R K Ä N N A N D E  AV 
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antagen  i Paris den 21 decem ber 1979

INLEDNING

Staterna i Europa-regionen. par te r  i denna 
konvention,

som  e rin rar sig, såsom U nescos genera l
konferens har framhållit vid åtskilliga tillfål
len i sina resolu tioner rörande europeiskt 
sam arbete ,  att " e t t  vidgat sam arbete  mellan 
lånderna på utbildningens, vetenskapens, 
kulturens och kom m unikationernas om råde i 
enlighet med principerna i U nescos stadga 
spelar en våsentlig roll för att frårnja freden 
och befordra internationell fö rs tåe lse" .

som  ä r  m edvetna  om de många band sorn 
förenar deras  kulturer, trots olikheterna i 
språk och i ekonom iska  och sociala sys tem, 
och som önskar  s tärka  sam arbete t inom ut
bildningens område i syfte att öka folkens 
välfärd och uppnå en varaktig lycka.

sorn e rin rar sig att deltagarna i Helsingfors- 
konferensen om säkerhet och sam arbete  i 
Europa i konferensens slu tdokum ent (den 1 
augusti 1975) u ttryckte  sin avsikt att " fö r 
bättra tillgången till varandras  utbildnings-, 
kulturella och vetenskapliga institutioner för 
s tudenter,  lärare och vetenskapsm än  från de 
deltagande s ta terna  på ömsesidigt godtagbara
v i l lk o r  särskilt genom att . . . .  uppnå ett
ömsesidigt e rkännande av akadem iska  grader 
och betyg antingen genom ö verenskom 
melser emellan regeringarna, där så är nöd
vändigt, eller genom direkta  arrangemang 
mellan universitet och andra  institutioner för 
högre utbildning och forskning” , och även 
genom att " f räm ja  en mera exakt bedömning 
av frågor rörande akadem iska  graders och 
betygs jäm förbarhet och ekvivalens” , 

som  e rinrar sig att de flesta avtalsslutande 
sta terna i avsikt att främja uppnåendet av



the Contracting States havé already conclud- 
ed bilateral or subregional agreem ents  among 
them selves concerning the equivalence o r  re- 
cognition o f  diplomas; but desiring, while 
pursuing and intensifying their efforts at the 
bilateral and subregional levels, to extend 
their co-operation  in this fteld to  the whole 
Europé Region,

C onvinced  that the great diversity o f  higher 
education sys tem s in the Europé Region con- 
stitutes an exceptionally  rich cultural asset 
which should be preserved, and desiring to 
enable all their peoples to benefit fully from 
this rich cultural asset by facilitating access  
by the inhabitants o f  each C ontracting  State 
to the educational resources o f  the o ther 
Contracting States,  more especially by au- 
thorizing them to continue their education in 
higher educational insti tutions in those  o ther  
States,

C onsidering  that ,  to  authorize admission to 
fur ther stages o f  study, the concept o f  the 
recognition o f  studies should be em ployed, a 
concept which in a context o f  social and in
ternational mobility, makes it possible to 
evaluate the level of education reached hear
ing in mind knowledge acquired, as attested 
by diplomas and degrees obtained and also 
the individual’s o the r  relevant qualifications, 
so far as these may be deemed acceptable  by 
com peten t authorities,

C onsidering  that the recognition by all the 
Contracting S tates o f  studies, certif icates, di
plomas and degrees obtained in any one of 
them is intended to develop the international 
mobility o f  persons and the exchange o f  
ideas, knowledge and scientific and techno- 
logical experience, and that it would be desir- 
able to  accept foreign s tudents  into establish- 
mcnts o f  higher education on the understand- 
ing that recognition o f  their studies o r  diplo
mas shall at no time confer on them greater 
rights thån those enjoyed by national s tu
dents ,

N ö ting  tha t this recognition const itu tes  
one for the conditions necessary  for:

1. Enabling means of education existing in 
their territories to be used as effectively as 
possible,

2. Ensuring that teachers ,  s tudents ,  T e

dessa  syften redan har slutit bilaterala eller 
subregionala inbördes överenskom m elser  o ti 
likvärdighet mellan eller e rkännande  a*. K 
tyg; men som önskar  utvidga sitt samarbti». 
på detta  om råde till hela Europa-regionen 
samtidigt som s trävandena  på de bilaterala 
och subregionala nivåerna fullföljes och ökar  
i styrka,

som  ä r  övertygade  om att de många skilda 
form erna  av högre utbildning inom Europa- 
regionen u tgör en ovanligt rik kulturtillgång 
som bör bevaras ,  och som önskar  göra det 
möjligt för alla sina m edborgare att till fullo 
dra nytta av denna rika kulturtil lgång genom 
att för invånarna i varje avtalsslu tande stat 
underlä tta  tillgången till de andra  avtalsslu
tande sta ternas utbildningsresurser, framför 
allt genom att tillåta dem att for tsätta  sin u t
bildning vid högre läroansta lte r  i dessa  andra 
s tater,

som  beak ta r ,  i syfte a tt medge till träde till 
fo r tsatta  studier på en högre nivå, att  begrep
pet erkännande  av studier bör användas ,  ett 
begrepp som i ett  sam m anhang  med social 
och internationell rörlighet gör det möjligt att 
bedöm a den uppnådda  utbildningsnivån med 
beaktande inte bara av de kunskaper  som 
framgår av betyg och exam ina  u tan  också  av 
en persons övriga egenskaper  och meriter, i 
den mån dessa  kan bedöm as som godtagbara 
av behöriga myndigheter,

som  b eak ta r  att  ett e rkännande  från samtli
ga av talss lu tande staters sida av s tudieperio
der,  som har  avslutats i någon av dessa 
sta ter ,  och av betyg, diplom och exam en sb e
vis, som har förvärvats  där,  ä r  avse t t  att  u t
veckla personers  rörlighet mellan länderna 
och underlä tta  u tby te t  av idéer och k unska
per samt av vetenskapliga och teknologiska 
e rfarenheter  och att  det ä r  önskvär t  att ge 
u tländska s tuderande till träde till högre läro
anstalter  u n der  förutsättning att  e tt e rkännan
de av deras  studier eller betyg inte vid något 
tillfälle ger dem större rättigheter än de som 
landets egna s tuderande åtnjuter ,

som  u pp m ärksam m ar att e tt sådant e rkän
nande är en av de nödvändiga förutsättning
arna  för att

1) Möjliggöra att befintliga utbildningsre
surser inom varje lands territorium utnyttjas 
så effektivt som möjligt,

2) Säkerställa en större rörlighet bland lära-



search w orkers  and professional workers 
havé greater  mobility,

3. Alleviating the difficulties encounte red  
on their return by persons who havé been 
trained or educated  abroad,

D esiring  to ensure that studies, certifi- 
cates,  diplomas and degrees are recognized 
as widely as possible, taking into account the 
principles o f  the promotion o f  lifelong educa- 
tion, the demoeratization , and the adoption 
and application o f  an education policy allow- 
ing for structural, economic, technological 
and social changes and suited to the cultural 
context o f  each country ,

D eterm ined  to sanction and orgariize their 
fu ture collaboration in these matters by 
means o f  a convention  which will be the 
starling point for concerted  dynamic action 
taken in particular by m eans o f  national, bi
lateral, subregional and multilateral machin- 
ery a lready existing o r  that may be deemed 
necessary,

M indfu l that the ultimate objective set by 
the General Conference o f  the United N a
tions Educational, Scientific and Cultural Or- 
ganization consists  in 'preparing an In terna
tional Convention  on the Recognition and the 
Validity o f  Degrees, Diplomas and Certifi- 
cates issued by establishments o f  Higher 
Learning and Research  in all C oun tr ie s ’, 
H avé agreed as follows:

I. DEFINITIONS

A r tid e  1
1. F or  the purpose  o f  this C onvention, the 

'recognition ' o f  a foreign ce r t i fk a te ,  diploma 
or degree o f  higher education  means its ac- 
ceptance as a valid credential by the compe- 
tent authorit ies in a Contracting State and the 
granting to its holder o f  rights enjoyed by 
persons who possess  a national certif icate , 
diploma or degree with which the foreign one 
is assessed  as comparable .  Recognition is 
fur ther defined as follows:

(a) Recognition o f  a certificate, diploma or 
degree with a view to undertaking o r  pursu- 
ing studies at the higher level shall enable the 
holder to be considered for entry  to  the high-

re. s tuderande, forskare och personer  med 
kvalificerad yrkesutbildning,

3) Minska de svårigheter som personer 
med utbildning från ett annat land m öter  vid 
hem kom sten, 

sorn önskar  uttala en förvissning om att 
s tudier, betyg, diplom och exam ina kommer 
att erkännas i så s tor uts träckning som möj
ligt med beak tande av principerna om att 
å te rkom m ande  utbildning skall främjas, av 
utbildningens demokratisering  samt av att en 
utbildningspolitik an tas  och ti llämpas som 
tilllåter strukturella, ekonom iska , tekniska 
och sociala förändringar och som är  anpassad 
till varje lands kulturella särart,  

som  ä r  beslutna att lägga fast och godkänna 
det framtida sam arbete t  i dessa  frågor genom 
en konvention som kom m er att bli utgångs
punkten för gem ensam m a kraftfulla ansträng
ningar. vidtagna särskilt med hjälp av redan 
exis terande nationella, bilaterala, subregio- 
nala och multi laterala organ eller andra arran
gemang eller med hjälp av nya sådana som 
kan bli nödvändiga att upprätta .

som  u ppm ärksam m ar att det slutmål som 
uppställts av generalkonferensen för Förenta  
nationernas organisation för utbildning, ve
tenskap och kultur innebär att "u ta rb e ta  en 
internationell konvention  om erkännande och 
giltighet av exam ensbevis ,  diplom och betyg 
som utfärdats av högre läroansta lter  i alla 
länder” , 

har överenskom m it om följande.

I. DEFINITIONER

A rtikel 1
I. Vid ti llämpningen av denna konvention 

avses med u ttrycket " e r k ä n n a n d e "  av ett be
tyg, diplom eller exam ensbevis  från en u t
ländsk högre läroanstalt a tt  de behöriga m yn
digheterna i en avtalsslu tande stat skall godta 
ett sådant dokum ent som en giltig handling 
och att innehavaren av ett sådant betyg, di
plom eller exam ensbevis  skall åtnjuta samma 
rättigheter som innehavaren av ett jäm förbart  
inhemskt betyg, diplom eller examensbevis .

Med " e rk ä n n a n d e ”  förstås vidare föl
jande:

a) E tt  e rkännande  av ett betyg, diplom eller 
exam ensbevis ,  i syfte att  studier på en högre 
nivå skall kunna påbörjas eller fullföljas, är 
avsett att göra det möjligt för innehavaren av



er educational and rcsearch  institutions of 
any Contracting State as if he were holder o f  
a comparable  certificate. diploma or degree 
issucd in the Contracting State conccrned . 
Such recognition does not exem pt the holder 
o f  the foreign certif icate . diploma or degree 
from complying with the conditions (other 
thån those relating to the holding of a diplo
ma) which may be required for admission to 
the higher educational o r  rese.:: ch institution 
concerned o f  the receiving State.

(b) Recognition o f  a foreign certificate. di
ploma or  degree with a view to the practice of 
a profession is recognition o f  the professional 
preparation of the holder för the practice of 
the profession concerned .  without prejudice. 
how ever,  to the legal and professional rules 
or p rocedures in force in the Contracting 
States concerned . Such recognition does not 
exempt the holder of the foreign certificate. 
diploma or degree from complying with any 
o ther conditions for the practice o f  the pro
fession concerned which may be laid down 
by the com peten t govem m enla l  o r  profes
sional authorities.

(c) Recognition o f  a certif icate. diploma or 
degree should not. however, entitle the hold
er to more rights in ano ther Contracting  State 
thån he would enjoy in the country  in which 
the certificate, diploma or degree was award- 
ed.

2. For the purposes o f  this C onvention . 
'partial studies" means periods o f  study or 
training which while not constituting a com- 
plete course are such that they add signifi- 
cantly to the acquisit ion o f  knowledge or 
skills.

II. AIMS

A r tid e  2
1. The Contracting States inlend to contri- 

bute through their joint action both to the 
promotion of the active co-operation o f  all 
the countries of the Europé Region in the 
cause o f  peace and international understand- 
ing. and to the development o f  more effective 
collaboration with o ther M em ber S tates  of 
U nesco  with regard to a better  use of their

ett sådant dokum ent att komm a i fråga för 
tillträde till en högre läroanstalt inom en av
talsslutande stat på sam ma villkor som om 
innehavaren innehade ett i den berörda  av
talsslutande staten utfärdat jäm förba rt  betyg, 
diplom eller exam ensbevis .  Ett sådant e rkän 
nande befriar inte innehavaren av ett u t
ländskt betyg, diplom eller exam ensbevis  
från att underkas ta  sig de villkor (förutom de 
som gäller innehavet av ett diplom eller m ot
svarande dokum ent) som kan krävas för till
träde till den berörda  högre läroansta lten i 
mottagarlandet.

b) Ett e rkännande  av ett u tländskt betyg, 
diplom eller exam ensbevis ,  i syfte att ett yrke 
skall kunna u tövas , innebär ett e rkännande 
av innehavarens yrkesförberedelse  för a tt u t
öva det berörda  yrket, dock utan att inkräkta 
på de lagar, förordningar och andra  regler om 
yrkesutövning som gäller i de avtalsslutande 
sta terna . Ett sådant erkännande  befriar inte 
innehavaren av ett utländskt betyg, diplom 
eller exam ensbevis  från att underkas ta  sig de 
övriga villkor för att u töva det berörda  yrket 
som kan ha fastställ ts  av behöriga statliga 
m yndigheter eller behöriga yrkessamm an- 
slutningar.

c) Ett e rkännande  av ett betyg, diplom eller 
exam ensbevis  får emellertid inte ge inneha
varen större rättigheter i en annan avtalsslu
tande stat än de han skulle åtn ju ta  i det land 
dä r  betyget, diplomet eller examensbeviset 
har utfärdats.

2. Vid tillämpningen av denna konvention 
avses med "par tie lla  s tu d ie r"  studieperioder 
som. så länge de inte utgör en fullständig 
utbildning eller s tudiekurs , ä r  av den art att 
de på ett väsentligt sätt ger ökade kunskaper 
eller färdigheter.

II. SYFTEN

A rtikel 2

I . De avtalsslu tande s ta terna  har  för avsikt 
att medelst gem ensam m a ansträngningar 
både bidra till främjande av ett aktivt sam ar
bete mellan samtliga länder inom Europa-re- 
gionen i syfte att gagna freden och befordra 
internationell förståelse och bidra till u tveck
lande av ett effektivare sam arbete  med andra 
m edlem sstater inom U nesco, i vad avser  ett



educational, technoiogical and scientifk  po
tential.

2. The Contracting S tates  solemnly de- 
clare their firm resolve to co-opera te  closely 
within the framework o f  their legislation and 
constitutional s tructures ,  as well as within 
the framework o f  existing intergovernmental 
agreem ents ,  with a view to:

(a) Enabling. in the interest o f  the C on
tracting States, ^nd  consistent with their ge
neral policy for educational provision and ad
ministrative procedures.  the best use o f  their 
available education and rescarch resources.  
and for this purpose:

(i) to make their higher educational insti
tu tions as widely accessible as possible to 
students or researchers from any o f  the 
Contracting States:

(ii) to recognize the studies, certificates. 
diplomas and degrees o f  such persons:

(iii) to examine the possibility o f  elabo- 
rating and adopting similar terminology 
and evaluation critcria which would facili- 
tate the application o f  a system which will 
ensure the comparability of credits. sub- 
jec ts  of study and certificates. diplomas 
and degrees:

(iv) to adopt a dvnamic approach in m at
ters o f  admission to further stages o f  study. 
hearing in mind knowledge acquired. as 
atlested by certificates. diplomas and d e 
grees. and alse the individual 's o ther rele
vant qualifications. so far as these may be 
deemed acceptable by compctent authori- 
ties:

(v) to adopt flexible cri teria for the eval
uation o f  partial studies, based on the edu
cational level reached and on the content 
o f  the courscs  taken, hearing in mind the 
interdisciplinary charac ter of  knowledge at 
the higher educational level;

(vi) to improve the system for the cx- 
change o f  information regarding the recog- 
nition o f  studies, certif icates. diplomas and 
degrees:
(b) Constantly  improving curricula in the 

Contracting States and methods o f  plänning 
and promoting higher education. on the basis 
o f  not only the requirem ents for economic. 
social and eultural developm ent.  the policies

bättre utnyttjande av deras  resurser  i fråga 
om utbildning, teknologi och vetenskap.

2. De avtalsslu tande s ta terna  förklarar hög
tidligt att de är fast beslutna att nära sam arbe
ta inom ramen för sin lagstiftning och konsti
tutionella s t ruk tur  liksom inom ramen för b e
fintliga mellanstatliga överenskom m elser  i 
syfte att

a) I de avtalsslu tande s ta ternas intresse 
och i överensstäm m else  med deras  allmänna 
inställning till u tbildningsutbudet och den ad
ministrativa verksam heten  uppnå det bästa 
möjliga utnyttjande av tillgängliga utbild
nings- och forskningsresurser och för detta 
syfte

1) i så stor uts träckning som möjligt göra de 
högre läroansta lterna tillgängliga för s tude
rande eller forskare från en avtalsslutande 
stat,

2) e rkänna sådana personers  studier, be 
tyg. diplom och examina,

3) undersöka möjligheterna att utarbeta 
och anta  en liknande terminologi och samma 
bedömningsgrunder, vilket skulle underlätta 
tillämpningen av ett system som kom m er att 
säkerställa jäm förba rhe ten  av poäng och äm 
nen samt av betyg, diplom och examina.

4) kraftfullt angripa frågor som rör tillträde 
till fortsatta  studier på en högre nivå och d ä r
vid ta i beaktande inte bara kunskaper  som 
framgår av betyg, diplom och examensbevis  
utan o ckså  en persons övriga egenskaper  och 
meriter av betydelse ,  i den mån dessa  kan 
bedöm as som godtagbara av behöriga myn
digheter.

5) anta  smidiga norm er för att bedöm a och 
jäm föra  partiella studier på grundval av upp
nådd utbildningsnivå och kursernas innehåll, 
varvid den tvärvetenskapliga karaktären  hos 
k unskaper  på högskolenivå skall beaktas,

6) förbättra  formerna för att utbyta  infor
mation om e rkännandet av studier, betyg, di
plom och examensbevis .

b) Ständigt förbättra  innehållet i utbild
nings- och kursp laner i de av talss lu tande sta
terna samt formerna för att planera och ut
veckla den högre utbildningen inte bara på 
grundval av de krav som ställs av den ekono-



of cach country  and also thc objcclivcs that 
are set out in the recom m cndations made by 
the competent organs o f  thc United Nations 
Educational. Scientific and Cultural Organ i- 
zation concerning the continuous improvc- 
ment of thc quality of cducation. the p rom o 
tion of lifelong cducation and thc dcmocrati- 
zation o f  education. bilt also thc aims o f  the 
full devclopment of the human personality 
and o f  understanding. tolerance and friend- 
ship among nations and in general all aims 
concerning human rights assigned to educa
tion by the Universal Declaration o f  H uman 
Rights and the United Nations International 
C ovcnants  on Human Rights and the U nesco 
Convention Against Discrimination in E du
cation.

(c) Promoting regional and world-wide 
co-operation for the solution o f  the 'problems 
o f  comparison and equivalcnce between aca- 
demie degrees and d ip lom as '. . . .a s  well as for 
recognition of studies and academic diplo
mas.

3. The Contracting States agrée to take all 
feasiblc steps at the natio: :l. bilateral and 
multilateral levels. in particular by means of 
bilateral, subregional.  regional o r  other 
agreem ents .  arrangements between universi- 
ties or o ther  higher educational institutions 
and arrangements with the com petent natio
nal or international organizations and o ther 
bodies. with a view to the progressive attain- 
ment by thc com petent authorities concerned 
o f  the goals defined in thc present articlc.

miska, sociala och kulturella  utvecklingen, 
av varje lands politik och av de mål som har 
fastställ ts  i skilda rekom m endationer  av be
höriga organ inom Förenta  nationernas orga
nisation för utbildning, ve tenskap  och kultur 
beträffande en ständigt förbättr ing av utbild
ningens kvali tet, främjandet av å te rk om 
mande utbildning och en demokratisering  av 
utbildningen utan också  pä grundval av mål
sättningen om en total utveckling av den 
mänskliga personligheten samt om förståelse, 
tolerans och vänskap mellan nationerna och i 
s törsta allmänhet av samtliga mål som rör de 
mänskliga rättigheterna i sam band med u t
bildning. fastslagna i den allmänna förklaring
en om de mänskliga rä ttigheterna och i För
enta nationernas internationella konven
tioner om de mänskliga rättigheterna i Unes- 
eokonventionen mot diskriminering i utbild
ningen.

c) Främja regionalt och globalt sam arbete  i 
syfte att lösa "frågorna  om jäm förbarhet och 
likvärdighet mellan akadem iska examina och 
b e t y g "  liksom för att uppnå ett e rkän 
nande av studier och betyg inom den högre 
utbildningen.

3. De avtalsslutandc s ta terna  ä r  överens 
om att vidta alla lämpliga å tgärder på natio
nell. bilateral och multi lateral nivå, framför 
allt genom bilaterala , suhregionala , regionala 
eller andra överenskom m elser  samt genom 
anordningar direkt mellan universitet eller 
andra högre läroansta lter  eller inom ramen 
för behöriga nationella eller internationella 
organisationer och andra organ, i syfte att 
berörda behöriga m yndigheter gradvis skall 
uppnå de i denna artikel fastställda målen.

III. UNDERTAKINGS FOR IMMED1ATF. 
APPLICATION

A r tid e  3
1. The Contracting States in addition to 

any obligations of govcrnm ents.  agree to take 
all feasible steps with a view lo cncouraging 
the competent authorities concerned to give 
recognition, as defined in Article I, para- 
graph 1 to secondary  school leaving certifi- 
cates and o ther diplomas issued in the o ther 
Contracting States that grant access  to higher 
education with a view lo enabling the holders 
to undertake studies in institutions o f  higher

III. OMEDELBARA ÅTAGANDEN

A rtikel 3
1. De avtalsslu tande s ta terna  ä r  överens 

om. u töver de regeringsåtaganden som redan 
gäller, att vidla alla lämpliga å tgärder för att 
uppm untra  berörda  behöriga m yndigheter 
att .  enligt artikel I. punkt I. e rkänna av
gångsbetyg från gymnasieutbildning och and
ra i övriga avtalsslutande s ta ter  utfärdade be
tyg. som ger tillträde till högre utbildning, i 
syfte att göra det möjligt för innehavarna att 
bedriva studier vid högre läroansta lter  som



education situated in respective territories of 
the Contracling States.

2. Without prejudice to  the provisions of 
Article 1. paragraph 1 (a), how ever.  admis- 
sion to a given higher educational institution 
may also be dependent upon the availability 
o f  places and the qualifications concerning 
linguistic knowledge required in order  profit- 
ably to undertake the studies in question.

Article 4
1. The Contracting States,  in addition to 

any obligations of governm ents .  agree to take 
all feasible steps with a view to encouraging 
the kompetent authorities concerned to:

(a) give recognition as defined in Article I. 
paragrapb  I to certificates, diplomas and de- 
grees with a view to enabling the holders to 
pursue advanced studies and training and un
dertake research in their institutions o f  higher 
education:

(b) denne ,  so far as possible. the procedure 
applicable to the recognition. for the purpose 
of the pursuit o f  studies, of the partial studies 
pursued in higher educational insti tutions si
tuated in the o ther  Contracting States.

2. The provisions o f  Article 3. paragraph 2 
above shall apply lo the cases covered by this 
article.

Article 5
The Contracting States, in addition to any 

obligations o f  governm ents .  agree to take all 
feasible steps with a view to encouraging the 
com petent authorities concerned to give re
cognition to the certificates. diplomas or de- 
grees issued by the com petent authorities o f  
the o ther Contracting States for the purpose 
o f  practising a profession within the meaning 
o f  Article I. paragraph I (b).

Article 6
Where admission to educational institu

tions in the territory o f  a Contracting State is 
outside the control of thal State, il shall 
transmit the text o f  the Convention to the 
insti tutions concerned and use its best endea- 
vours to obtain the acceptance by the latter 
o f  the principles stated in Sections II and 111 
o f  the Convention.

ligger inom en av talss lu tande stats territo
rium.

2. Utan ås idosättande av bestäm m elserna  i 
artikel I, punkt I a), kan emellertid tillträde 
till en viss läroanstalt bero även på tillgången 
på platser samt krav på erforderliga sp råk 
kunskaper för att den s tuderande på ett fram
gångsrikt sätt skall kunna bedriva de studier 
det gäller.

A rtikel 4
1. De avtalsslu tande s ta terna  ä r  överens 

om, u töver  de regeringsåtaganden som redan 
gäller, att vidta alla lämpliga å tgärder för att 
uppm untra  berörda  behöriga m yndigheter att

a) enligt artikel I, punkt I, e rkänna betyg, 
diplom och exam ensbevis  i syfte att göra det 
möjligt för innehavarna  att fullfölja sin utbild
ning på en högre nivå och bedriva forskning 
vid högre läroansta lter  inom de andra  avtals
slutande staterna,

b) så långt som möjligt bes täm m a lämpliga 
former för hur partiella studier, som har be
drivits vid högre läroansta lter  i de andra av
talsslutande s ta terna , skall e rkännas ,  i syfte 
att den s tuderande skall kunna fullfölja sina 
studier.

2. B estäm m elserna i artikel 3, punkt 2. 
skall tillämpas på de fall som behandlas i 
denna artikel.

A rtikel 5
De avtalsslutande s ta terna  är överens  om, 

u töver  de regeringsåtaganden som redan gäl
ler, att vidta alla lämpliga å tgärder för att 
uppm untra  berörda  behöriga m yndigheter att 
erkänna av behöriga m yndigheter i de övriga 
avtalsslutande s ta terna  utfärdade betyg, di
plom eller exam ensbevis  i syfte att u töva ett 
yrke enligt artikel I, punkt I b).

A rtikel 6
I de fall då  till träde till läroansta lter  inom 

en avtalsslutande s ta ts  territorium ligger 
utanför statlig kontroll , skall den staten över
sända konventionstex ten  till berörda  läroan
stalter och försöka förmå dessa  att godkänna 
de principer som är  fastslagna i del II och del 
III i denna konvention.



A r tid e  7
1. Considering thal recognition refers to 

the studies followed and the certif icates , di
plomas o r  degrees obtained from institutions 
approved by the com peten t authorities con- 
cerned in the Contracting State in which the 
certificates. diplomas, o r  degrees were ob 
tained. any person, o f  w hatever  nationality 
or political or legal status, who has followed 
such studies and obtained such certificates, 
diplomas o r  degrees shall be eligible for con- 
sideration to benefit from the provisions of 
Articles 3, 4 and 5.

2. Any national o f  a Contracting S tate who 
has obtained in the territory o f  a non-Con- 
tracting State one or more certif icates, diplo 
mas or degrees comparable  to those defined 
in Articles 3. 4 and 5 may avail himself of 
those provisions which are applicable. on 
condition that his certif icates, diplomas or 
degrees havé been recognized in his home 
country  and in the country  in which he 
wishes to continuc his studies.

IV. MACHINERY FOR IM PLEM ENTA- 
TION

A r tid e  8
The Contracting States shall undertake to 

work for the attainment o f  the objectives de
rmed in Article 2 and shall make their best 
efforts to ensure that the undertakings set 
forth in Articles 3, 4, 5 and 6 above are put 
into effect by m eans of:

(a) national bodies:
(b) the Regional Comm ittee  defined in 

Article 10:
(c) bilateral or subregional bodies.

A r tid e  9
I. The Contracting States recognize that 

the atta inm ent o f  the goals and the execution 
of the undertakings defined in this Conven- 
tion will require. at the national level. d o s e  
co-operation and co-ordination o f  the efforts 
o f  a great variety of national authorities. 
w hether governmental or non governmental . 
particularly universit ies. validating bodie'- 
and o ther  educational institutions. Thev 
therefore agree to entrust the studs of the 
problems involved in the applicalion o f  this

A rtike l 7
1. Med hänsyn till att ett e rkännande  avser  

studier som har  bedrivits  vid och betyg, di
plom eller exam ensbevis  som har  erhålli ts 
från läroansta lter  som är  godkända av berö r
da  behöriga m yndigheter i den avtalsslu tande 
sta ten , inom vilken betygen, diplomen eller 
bevisen erhölls, skall varje person, obe ro en 
de av nationalitet eller politisk eller rättslig 
ställning, som har  bedrivit sådana  studier och 
erhållit sådana  betyg, diplom eller bevis , vara 
berättigad att  d ra  fördel av bestäm m elserna  i 
art iklarna 3, 4 och 5.

2. Varje medborgare i en avtalsslutande 
stat, som på en icke-avtalsslutande stats te r 
ritorium har erhålli t ett  eller flera betyg, di
plom eller exam ensbevis ,  vilka ä r  jäm förba ra  
med dem  som anges i art iklarna 3, 4 och 5, 
kan åberopa tillämpliga bestäm m elser  på  vill
kor att hans betyg, diplom eller exam en sb e
vis har e rkän ts  i hans hemland och i det land i 
vilket han önska r  fo rtsätta  sina studier.

IV. ANORDNINGAR FÖ R  KONVEN
TIONENS G ENOM FÖRANDE

A rtikel 8
De avtalsslu tande s ta terna  skall åta sig att 

a rbeta  för a tt uppnå de i artikel 2 angivna 
målen och skall göra sitt bästa  för att säker
ställa att de å taganden som anges i artiklarna
3. 4, 5 och 6 ovan genomförs medelst

a) nationella organ,
b) den i artikel 10 angivna regionala kom 

mittén,
c) bilaterala eller subregionala organ. 

A rtikel 9
I. De avtalsslutande s ta terna  inser att det, 

för att det skall bli möjligt att uppnå de mål 
och utföra de å taganden som anges i denna 
konvention , kom m er att på nationell nivå 
krävas ett nära sam arbete  och en samordning 
av många olika myndigheters ansträngningar, 
vare sig de är statliga eller icke-statliga. i 
synnerhet av universitet och högskolor, av 
organ som värdera r  betyg och andra meriter 
samt av andra utbildningsmyndigheter. De är 
därför ö verens  om att anförtro  studiet av de



Convention to appropriate  national bodies. 
with which all the sectors concerned will be 
associated and which will be em pow ered to 
propose appropriate Solutions. The Contract- 
ing States will fur therm ore take all feasible 
measures required to speed up the effective 
functioning o f  these national bodies.

2. The Contracting States shall co-operate 
with the com petent authorities o f  another 
Contracting State especially by enabling 
them to collect all information o f  use to them 
in their activities relating to studies, diplomas 
and degrees in higher education.

3. Every  national body shall havé at its 
disposal the necessary means to enable it 
either to collect.  process and file all informa
tion o f  use to it in its activities relating to 
studies, diplomas and degrees in higher edu
cation. or to obtain the information it re- 
q u i re s in this connection at short notice from 
a separate national documentation  centre.

A r tid e  10
1. A regional committee composed o f  rep

resentatives o f  the governm ents  o f  the C on
tracting States is hereby set up. Its Secretar- 
iai is entrusted to the Director-General of the 
United N ations Educational. Scientific and 
Cultural Organization.

2. N on-Contracting States o f  the Europé 
Region which havé been invited to take part 
in the diplomatic conference entrusted with 
the adoption of this Convention shall be able 
to participate in the meetings o f  the Regional 
Committee.

3. The function of the Regional Committee 
shall be to promote the application o f  this 
Convention. It shall receive and examine the 
periodic reports  which the Contracting States 
shall comm unicate  to il on the progress made 
and the obstacles encounlc red  by them in the 
application of the Convention and also the 
studies carried oul by its Secretariat on the 
said Convention. The Contracting States un- 
d en ak e  to submit a report to the Committee 
at least once every iw o years.

4. The Regional Committee shall. where 
appropriate . address to the Contracting 
States recom mendalions of a general or indi

problem som tillämpningen av denna konven
tion medför åt lämpliga nationella organ, med 
vilka alla berörda  parter kom m er att sam ar
beta  och vilka kom m er att  få befogenhet att 
föreslå  lämpliga lösningar. De avtalsslutande 
sta terna kom m er dessu tom  att vidta alla 
lämpliga åtgärder  som behövs för att snabbt 
stärka dessa  nationella organs effektivitet .

2. De avtalsslu tande s ta terna  skall sam ar
beta med en annan avtalsslu tande stats behö
riga myndigheter, särskilt för att det skall bli 
möjligt för dem  att samla all information som 
de behöver  i sin verksam het avseende stu
dier. diplom och exam ina inom den högre 
utbildningen.

3. Varje berörd nationell myndighet skall 
förfoga över  tillräckliga resurser  antingen för 
att kunna samla, bearbeta  och arkivera all 
information som behövs i verksam heten  av
seende studier, diplom och examina inom 
den högre utbildningen eller för att från ett 
fr istående nationellt dokum enta tionscen ter  
med kort varsel ta  emot den information som 
den behöver  i de tta  sammanhang.

A rtikel 10
1. En regional kommitté bestående av re

presen tan ter för de avtalsslu tande staternas 
regeringar ti llsätts härmed. För  sekretaria tets 
ledning svarar generald irektören  i Förenta 
nationernas organisation för utbildning, ve
tenskap och kultur.

2. Icke-avtalsslutande s ta ter inom Europa- 
regionen som har inbjudits att delta i den 
diplomatkonferens, som har fått i uppdrag att 
anta denna konvention, skall kunna delta i 
den regionala komm itténs möten.

3. Den regionala komm itténs uppgift skall 
vara att främja tillämpningen av denna kon
vention. Den skall motta och granska de pe
riodiskt å te rkom m ande  rappor te r  som de av 
talsslutande s ta terna  skall sända till komm it
tén om de framsteg som har gjorts och om de 
hinder som de har mött vid tillämpningen av 
konventionen samt även om de studier som 
dess sekretariat har gjort av nämnda konven
tion. De avtalsslutande sta terna å ta r  sig att 
avge rapport till kommittén minst en gång 
vartannat år.

4. Den regionala kommittén skall, när så är 
lämpligt, sända rekom m endationer  av allmän 
eller enskild karak tär  till de avtalsslutande



vidual charac ter concerning the application 
of this Convention.

A r tid e  II
1. The Regional Comm ittee  shall elect its 

Chairman for each session and adopl its 
Rules of Procedure. Il shall meet in ordinary 
session at least every  two years . The C om 
mittee shall meet for the first time three 
months after the sixth instrum ent o f  ratifica- 
tion or accession has been deposited.

2. The Secretariat o f  the Regional C om 
mittee shall prepare the agenda for the meet- 
ings o f  the C omm ittee,  in accordance  with 
the instructions it receives from the Com m it
tee and the provisions of the Rules o f  P roce
dure. It shall help national bodies to obtain 
the information needed by them in their ac- 
tivities.

V. DOCUMENTATION

A r tid e  12
1. The C ontracting States shall engage in 

exchanges o f  information and documentation 
pertaining to studies, certif icates. diplomas 
and degrees in higher education.

2. They shall endeavour to p rom ote  the 
dcveiopm ent o f  methods and machinery for 
collecting. processing. classifying and dis- 
seminating all the necessary information 
pertaining to  the recognition o f  studies, cert i
ficates, diplomas and degrees in higher edu
cation, taking into account existing methods 
and machinery  as well as information collect- 
ed by national,  regional, subregional and in
ternational bodies. in particular the United 
Nations Educational. Scientific and Cultural 
Organization.

sta terna beträffande ti llämpningen av denna 
konvention.

A rtikel 11
1. Den regionala komm ittén  skall välja o rd 

förande till varje möte och anta  en a rbe tso rd 
ning. Den skall minst en gång vartannat år 
sam mankallas till e tt ordinarie möte. K o m 
mittén skall sam m anträda  första gången tre 
m ånader efter det att det sjätte ratifikations- 
eller anslu tn ingsinstrum entet har deponerats.

2. Den regionala komm itténs sekretariat 
skall fastställa dagordningen för komm itténs 
möten i enlighet med de anvisningar som den 
mottar från kommittén och bes täm m elserna  i 
arbetsordningen. Det skall hjälpa myndighe
ter  och andra  organ i de olika s ta terna  att få 
den information som de behöver  för sin verk
samhet.

V. DOKUMENTATION

A rtikel 12
1. De avtalsslu tande s ta terna  skall delta i 

utbyte av information och dokumenta tion  be
träffande studier, betyg, diplom och examina 
inom den högre utbildningen.

2. De skall vinnlägga sig om  att främja ett 
u tvecklande av m etoder  och anordningar för 
att samla, bearbeta ,  klassificera och sprida all 
nödvändig information som rör erkännande 
av studier, betyg, diplom och exam ina inom 
den högre utbildningen med hänsyn såväl till 
befintliga m etoder och anordningar som till 
information som har samlats av nationella, 
regionala, subregionala och internationella  
organ, i synnerhet Förenta  nationernas orga
nisation för utbildning, vetenskap  och kultur.

VI. CO OPERATION WITH INTERNA
TIONAL ORGANISATIONS

A rtid e  13
The Regional Committee shall make all the 

appropriate  arrangements for associating 
with its efforts . för the purpose o f  ensuring 
that this Convention is applied as fully as 
possible. the competent international govern-

VI. SAMARBETE MED IN TER N ATIO 
NELLA ORGANISATIONER

A rtike l 13
Den regionala komm ittén  skall vidta alla 

lämpliga å tgärder  för att få behöriga in terna
tionella statliga och icke-statliga organisatio
ner att förena sig med den i dess ansträng
ningar i syfte att säkerställa att denna kon-



mental and non-governmental organizations. 
This applies particularlv to the intergovern- 
mental insti tutions and agencies vested with 
responsibilit> for the application o f  subre- 
gional conventions or agreem ents  concerning 
the recognition of diplomas and degrees in 
the States belonging to the Europé Region.

VII. INSTITUTIONS OF H1GHER EDUCA- 
TION UNDER TH E AUTHORITY OF A 
CONTRACTING STATE BUT SITUATED 
OUTSIDE ITS TERRITORY

A r lk le  14
The provisions o f  this Convention shall ap- 

ply to studies pursued at.  and to certif icates. 
diplomas and degrees obtained from. any in
stitution of higher education under  the au- 
thority o f  a Contracting State, even when this 
institution is situated outside its territory. 
provided that the competent authorities in 
the Contracting State in which the institution 
is situated havé no objections.

VIII. RATIFICATION, ACCESSION AND 
ENTRY INTO FO RCE

A rlich ' 15
This C o n \en t io n  shall be open for signa- 

ture and ratification by the States of the E u
ropé Region which havé been invited to lake 
part in the diplomatic conference entrusted 
with the adoption of this Convention as well 
as by the Holy See.

A r tid e  16
1. O ther S tates which are m em bers o f  the 

United Nations, o f  one o f  the Specialized 
Agencies or o f  the International Atomrc E n 
ergy Agenc\ or which are Parties to the Stat- 
ute of the International Court of Justiee may 
be authorized to accede to this Convention.

2. Any request to this effect shall be com- 
municated to the Director-General o f  the 
United Nations Educational.  Scientific and 
Cullural Organizatron who shall transmit it to 
the Contracting States at least three months 
before the meeting o f  the ad  hot- committee 
referred to in paragraph 3 of this article.

vention tillämpas i s tö rs ta  möjliga u ts träck 
ning. Detta gäller i synnerhet mellanstatliga 
institutioner och organ som ansvarar  för till- 
lämpningen av subregionala konventioner el
ler överenskom m elser  om erkännande av be
tyg och exam ina i s ta ter  som tillhör Europa- 
regionen.

VII. H Ö G R E  LÄROANSTALTER UNDER 
EN AVTALSSLUTANDE STATS KON
TR O L L  MEN BELÄGNA UTANFÖR DESS 
TER R IT O R IU M

A rtike l 14
B estäm m elserna  i denna konvention skall 

tillämpas på studier som har bedrivits vid och 
på betyg, diplom och exam ensbevis  som har 
erhålli ts från en högre läroanstalt under  en 
avtalsslutande stats  kontroll, även om denna 
läroanstalt ä r  belägen u tanför  dess  territori
um, under  förutsättning att behöriga myndig
h eter  i den avtalsslu tande stat.  på vars terri
torium läroansta lten ä r  belägen, inte har någ
ra invändningar.

VIII. RATIFIKATION, ANSLUTNING OCH 
IKRAFTTRÄDANDE

A rtikel 15
Denna konvention ä r  öppen för underteck

nande och ratifikation av de s ta ter tillhörande 
Europa-regionen som har inbjudits att delta i 
den diplomatkonferens som har fått i uppdrag 
att anta denna konvention liksom av påvesto
len.

A rtikel 16
1. Övriga s tater, som är  medlemm ar av 

Förenta  nationerna, något av fackorganen el
ler av Internationella a tomenergiorganet eller 
som har undertecknat Internationella do m 
stolens stadga, kan bemyndigas att ansluta 
sig till denna konvention.

2. En sådan begäran skall tillställas gene
raldirektören i Förenta  nationernas organisa
tion för utbildning, vetenskap  och kultur, 
som skall sända den vidare till de avtalsslu
tande s ta terna  minst tre m ånader  före det i 
punkt 3 i denna artikel angivna ad hoc-kom- 
mittémötet.



3. The Contracting States shall meet as an 
a d  hoc  committee comprising one rep resen
tative for each Contracting State, with an 
express mandate from his governm ent to 
consider such a request. In sueh cases .  the 
decision o f  the committee shall require a two- 
thirds majority of the Contracting States.

4. This p rocedure shall apply only when 
the Convention has been raiified by at least 
20 o f  the S tates referred to in Article 15.

A r tid e  17

Ratification o f  this Convention or acces- 
sion to it shall be effected by depositing an 
instrument o f  ratification or accession  with 
the D irector-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organi- 
zation.

A rtid e  18
This Convention shall enter into force one 

month after the fifth instrument of ratification 
has been deposited. but solelv with respect to 
the States which havé deposited their ins tru 
ments o f  ratification. It shall en ter  into force 
for each o ther  State one month after  that 
S tate has deposited  its instrument o f  ratifica- 
tion o r  accession.

A r tid e  19
1. The Contracting States shall havé the 

right to denounce this Convention.
2. The denunciation shall be signified by 

an instrument in writing deposited with the 
Director-General of the United Nations E d u 
cational. Scientific and Cultural Organiza- 
tion.

3. The denunciation shall take effect 
tu  elve months after the instrument o f  denun
ciation has been received. H ow ever .  persons 
hav ing benefited from the prov isions of this 
Convention who may be pursuing studies in 
the territory o f  the State denouncing the Con- 
vention will be able to complete the course  of 
studies they havé begun.

A r tid e  20
The Director-General of  the United N a 

tions Educational. Scientific and Cultural Or-

3. De avtalsslu tande s ta terna  skall sam 
m anträda som en ad hoc-kommitté bestående 
av en represen tan t för varje avtalsslutande 
stat med en uttrycklig fullmakt från sin rege
ring att ta ställning till en sådan begäran. I 
sådana fall krävs två  tredjedels majoritet av 
de avtalsslutande s ta terna  för att komm ittén  
skall kunna fatta beslut.

4. Detta  förfarande skall ti llämpas först då 
konventionen har ratificerats av minst tjugo 
av de s ta ter  som anges i artikel 15.

A rtikel 17
Ratifikation av denna konvention  eller a n 

slutning till den skall ske genom deponering 
av ratifikations- eller anslutningsinstrum ent 
hos generald irektören  i F ören ta  nationernas 
organisation för utbildning, ve tenskap  och 
kultur.

A rtike l 18
Denna konvention träder i kraft en månad 

efter det att det femte ratifikationsinstrumen
tet har deponera ts ,  men enbart för de s ta ter  
som har deponera t  sina ratifikationsinstru
ment. F ör  varje annan stat träder  den i kraft 
en månad efter det att den staten har depo 
nerat sitt ratifikations- eller anslutningsin
strument.

A rtikel 19
1. De avtalsslutande s ta terna  skall ha rätt 

att säga upp denna konvention.
2. U ppsägningen skall ske skriftligt genom 

ett instrument som deponeras  hos generaldi
rektören i F ören ta  nationernas organisation 
för utbildning, vetenskap  och kultur.

3. Uppsägningen träder  i kraft tolv m åna
der efter  det att uppsägningsinstrum entet har 
mottagits . D ock skall personer,  som har d ra 
git fördel av bestäm m elserna  i denna k onven
tion och som studerar  på den stats territorium 
som säger upp konventionen, kunna få full
följa de s tud iekurser som de har påbörjat.

A rtikel 20
Generald irektören i F ören ta  nationernas 

organisation för utbildning, ve tenskap  och



ganization shall inform the Contracting 
Ståles and the o ther  States mentioned in Arti
d e s  15 and 16 and also the United Nations o f  
the deposit o f  all the instrum ents o f  ratifica- 
tion or accession referred to in A r t id e  17 and 
the denuncialions provided for in A rt id e  19 
o f  this Convention.

A r tid e  21
In conformity with A rt ide  102 o f  the U nit

ed N ations Charter ,  this Convention shall he 
registered with the Secretariat o f  the United 
Nations at the request o f  the Director-Gene- 
ral o f  the United N ations Educational,  Scien- 
tific and Cultural Organization.

In witness w hereof  the undersigned repre
sentatives. being duly authorized, havé 
signed this Convention.

Done at Paris, this 21st day o f  December 
1979. in the English. French. Russian and 
Spanish languages, the four texts being 
equally authoritative. in a single copy which 
shall be deposited in the archives o f  the Unit
ed Nations Educational. Scientific and Cul
tural Organization. A certif ied copy shall be 
sent to all the States referred to in A rt id es  15 
and 16 and to the United Nations.

kultur skall underrä tta  de avtalsslu tande s ta 
terna och övriga s ta ter  som näm ns i a rt ik
larna 15 och 16 och även F ören ta  nationerna 
om deponering av alla i art ikel 17 angivna 
ratifikations- eller anslutningsinstrument 
samt om uppsägningar enligt artikel 19 i den
na konvention.

A rtike l 21
D enna konvention skall enligt art ikel 102 i 

F ören ta  nationernas stadga registreras vid 
Förenta  nationernas sekretariat på anmodan 
av generald irektören  i Fö ren ta  nationernas 
organisation för utbildning, vetenskap  och 
kultur.

Till bekräftelse härav har undertecknade 
represen tan ter,  därtill vederbörligen befull- 
mäktigade, undertecknat d enna  konvention.

U pprättad  den 21 decem ber  1979 på eng
elska, franska, ryska  och spanska språken, 
vilka fyra tex ter äger lika vitsord, i ett enda 
exem plar  som skall deponeras  i arkivet hos 
F ören ta  nationernas organisation för utbild
ning, vetenskap  och kultur. En bestyrkt ko
pia skall sändas till alla s ta ter  som avses i 
artiklarna 15 och 16 samt till F ö ren ta  natio
nerna.

1 De franska , ry sk a  och  spanska  tex te rn a  har här 
u teslu tits .

14 N o rs ted ts  Tryckeri, S to ck h o lm  1985


