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Ansökan om medlemskap i Sveriges Arkitekter
Personuppgifter som registreras i Sveriges Arkitekters medlemsregister:
Personnummer

Efternamn		Förnamn

Bostadsadress
		
Postnummer

Postadress

Tel bostad

Mobil		 E-post

Arbete, huvudsaklig verksamhet (gemensamma uppgifter för arbetsplatsen):
Företag, myndighet eller motsvarande
Adress
		
Postnummer

Postadress

Tel

Fax		E-post

Ovanstående arbete är q anställning q egen verksamhet (ensam eller i delägarskap)
q Jag har egen verksamhet som huvudsyssla och ansöker om anslutning till ArkitektService
Utbildning: (Se Anvisningar för medlemsansökan angående vilka utbildningar som omfattas.)
q Kandidatexamen från arkitektutbildning i Sverige eller inom EU. Kopia på examensbevis biläggs.
q Examen eller i huvudsak slutförd minst fyraårig äldre arkitektutbildning. Kopia på examensbevis eller
betygsutdrag biläggs.

q Arkitektutbildning från land utanför EU. Se Anvisningar för medlemsansökan angående vilka intyg som
krävs.

q Annan akademisk utbildning. Se Anvisningar för medlemsansökan angående vilka intyg som krävs.
Eventuella kompletterande upplysningar

(För sökande med annan akademisk utbildning: Ange gärna vilken arkitektkategori du anser att
din utbildning och kunskap motsvarar.)
Jag ansöker om medlemskap i Sveriges Arkitekter och godkänner att lämnade personuppgifter
dataregistreras.
Medlemskap önskas från och med

Ort och datum

Underskrift

Endast medlem som också är ansluten till Akademikernas a-kassa AEA omfattas av Sveriges Arkitekters
inkomstförsäkring. Ansökan till AEA kan göras på www.aea.se.

Anvisningar för medlemsansökan

För dig som har kandidatexamen från
arkitektutbildning inom EU:

För dig som har arkitektutbildning
från land utanför EU:

Godkända utbildningar är:
• Arkitektutbildningen vid KTH, LTH, Chalmers
eller Umeå Arkitekthögskola.

För att Sveriges Arkitekter ska kunna behandla
din ansökan om medlemskap måste du först låta
Universitets- och Högskolerådet bedöma din
utbildning. Information om vilka handlingar som
ska bifogas finns på www.uhr.se.
Beroende på innehållet i utbildningen kan det
komma att krävas kompletteringar med andra
bilagor, se avsnittet “För dig som har annan
akademisk utbildning”.

• Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp eller SLU Ultuna.
• Utbildningen i fysisk planering vid Blekinge
Tekniska Högskola.
• Inredningsarkitektutbildningen vid Konstfack.
• Utbildningen i Arkitektur och Teknik vid Chalmers.
• Designutbildningen vid HDK, under förutsättning att den sökande har tillräcklig arkitektinriktning på sina studier (vilket förutsätter
studier även efter kandidatexamen).
• Alla utbildningar inom EU, som motsvarar
någon av ovanstående.
Observera att om du fortfarande studerar på någon av dessa utbildningar efter kandidatexamen,
ska du inte söka aktivt medlemskap utan studentmedlemskap. Som studentmedlem med kandidatexamen övergår du till aktivt medlemskap när du
avlagt masterexamen eller yrkesexamen, eller om
du slutar arkitektstudierna dessförinnan.
Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Vidimerad kopia av examensbevis. Om du har
fortsatt studera efter kandidatexamen och
slutfört dessa studier, ska du också skicka
examensbevis eller intyg på dessa.
• Sökande från HDK måste dessutom skicka betygsutdrag eller intyg som visar att studierna
haft en arkitektinriktning.

Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Yttrande från Universitets- och Högskolerådet.
• Vidimerade kopior av examensbevis, studieplan och betygsutdrag, på originalspråk och i
svensk översättning.
• Eventuella andra handlingar som du anser
stöder din ansökan. Det kan exempelvis vara
intyg från yrkesverksamhet eller angivande av
referenspersoner.
Ansökan behandlas av: Kansliet eller invalsnämnden, beroende på innehållet i utbildningen.

För dig som har annan akademisk
utbildning:
Du som saknar formell arkitektutbildning måste
dels ha någon annan form av akademisk utbildning, dels kunna visa att du genom denna eller
eventuell annan utbildning eller på annat sätt
förvärvat kunskaper som motsvarar kandidatexamen från någon av de svenska arkitektutbildningarna.

Ansökan behandlas av: Kansliet

För dig som har examen från eller i
huvudsak slutförda studier vid äldre
minst fyraårig arkitektutbildning:
För den som gått en äldre utbildning och därför
inte avlagt kandidatexamen krävs att den
utbildningen är i huvudsak slutförd. I det fallet
räcker det alltså inte med tre års studier för att
beviljas medlemskap. Däremot kan medlemskap
beviljas om endast en mindre del av utbildningen
återstår och du övergått till yrkesverksamhet
som arkitekt.
Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Vidimerad kopia av examensbevis eller betygsutdrag.
Ansökan behandlas av: Kansliet

Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Vidimerade kopior av examensbevis och eller
betygsutdrag från dina akademiska studier.
• Intyg på eventuella andra relevanta studier
• Andra intyg som du anser stöder din ansökan.
Det kan exempelvis vara intyg från yrkesverksamhet eller angivande av referenspersoner.
• Den som söker medlemskap som inredningsarkitekt måste bifoga material som utvisar fri
konstnärlig förmåga.
Ansökan behandlas av: Invalsnämnden.

