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Ansökan om yrkestitel i Sveriges Arkitekter
Personuppgifter som registreras i Sveriges Arkitekters medlemsregister:

Personnummer

Efternamn

Förnamn

Bostadsadress*

Postnummer*

Postadress*

Tel bostad*

Mobil*

Utbildning:
q Master-/arkitektexamen från någon av
arkitektprofessionerna i Sverige eller inom EU.
Kopia på examensbevis biläggs.
q Examen från minst fyraårig äldre arkitektutbildning. Kopia på examensbevis biläggs.
q Arkitektutbildning från land utanför EU. Se
Anvisningar för ansökan om yrkestitel angående
vilka bilagor som krävs.

E-post*

q Annan akademisk utbildning och yrkeserfarenhet.
Se Anvisningar för ansökan om yrkestitel
angående vilka bilagor som krävs.
Yrkeserfarenhet:
q Jag har minst två års yrkeserfarenhet inom berört
yrkesområde efter avslutad utbildning.
Intyg biläggs.

Arbete, huvudsaklig verksamhet (gemensamma uppgifter för arbetsplatsen):

Arbetet är:
Ovanstående arbete är
q anställning

Företag, myndighet eller motsvarande

Adress*

q egen verksamhet (ensam eller i delägarskap)*
* Behöver ej anges vid samtidig ansökan om
medlemskap

		

Eventuella kompletterande upplysningar

Postnummer*

Postadress*

Tel*

E-post *

Jag ansöker om att få använda yrkestiteln
q Arkitekt SAR/MSA

q Arkitekt SIR/MSA

q Landskapsarkitekt LAR/MSA

q Planeringsarkitekt FPR/MSA.

I Anvisningar för ansökan om yrkestitel finns detaljerad beskrivning av vilka handlingar som måste bifogas som stöd för ansökan.

Ort och datum

Underskrift

Anvisningar för ansökan om yrkestitel
För att få yrkestitel måste du både ha examen från en fullständig
arkitektutbildning (både kandidat- och masterexamen eller
yrkesexamen eller motsvarande) och dessutom efter examen ha
minst två års yrkeserfarenhet, som måste vara förvärvad inom
EU. Även du som saknar sådan examen men som kan visa att
du genom en kombination av annan akademisk utbildning och
yrkesverksamhet har förvärvat motsvarande kompetens kan efter
särskild prövning få yrkestitel.

För dig som utöver kandidatexamen
också har masterexamen, eller som har
yrkesexamen eller motsvarande, från
arkitektutbildning inom EU:
Godkända utbildningar är:
• Arkitektutbildningen vid KTH, LTH, Chalmers eller Umeå
Arkitekthögskola.
• Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp eller SLU Ultuna.
• Utbildningen i fysisk planering vid Blekinge Tekniska
Högskola.
• Inredningsarkitektutbildningen vid Konstfack.
• Designutbildningen vid HDK, under förutsättning att den
sökande har valt arkitektinriktning på sina studier.
• Arkitektexamen från Arkitektur och Teknik vid Chalmers.
• Alla utbildningar inom EU, som motsvarar någon av
ovanstående.
Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Vidimerad kopia av examensbevis (sökande från HDK
måste dessutom skicka betygsutdrag eller intyg som visar att
studierna haft en arkitektinriktning).
• Intyg på minst två års yrkesverksamhet i EU inom det
professionsområde som motsvarar den sökta yrkestiteln.
Ansökan behandlas av kansliet

För dig som har fullständig arkitektutbildning
från land utanför EU:
Du som har examen från land utanför EU måste visa att
utbildningen till innehåll och omfattning motsvarar någon av de
svenska arkitektutbildningarna på masternivå. För att Sveriges

Arkitekters ska kunna bedöma din ansökan om yrkestitel måste du
först låta Universitets- och Högskolerådet bedöma din utbildning.
Blankett och information finns på www.uhr.se.
Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Yttrande från Universitets- och Högskolerådet.
• Vidimerade kopior av examensbevis, studieplan och
betygsutdrag, på originalspråk och i svensk översättning.
• CV och intyg på minst två års yrkesverksamhet i EU inom det
professionsområde som motsvarar den sökta yrkestiteln.
Ansökan behandlas av kansliet eller invalsnämnden.

För dig som har annan akademisk utbildning:
Du som saknar examen från arkitektutbildning på masternivå måste
kunna visa att du genom annan akademisk utbildning i kombination med yrkeserfarenhet förvärvat motsvarande kompetens som en
femårig fullständig svensk arkitektutbildning ger. Om du samtidigt
ansöker om medlemskap och yrkestitel kan samma handlingar
användas för båda ansökningarna.

Handlingar som ska bifogas ansökan:
• Vidimerade kopior av examensbevis och/eller betygsutdrag
från dina akademiska studier.
• Intyg på eventuella andra relevanta studier.
• Intyg och betyg från yrkesverksamhet, varav minst två år inom
EU
• CV med angivande av referenspersoner inom aktuellt
professionsområde.
• Förteckning över relevanta arbeten.
• Portfölj med projekt presenterade på högst fem planscher i A3format. I portföljen ska ingå arbete som kan jämställas med
examensarbete (till exempel utredning eller programarbete
inkluderande val av teoretisk utgångspunkt, analys, syntes och
reflektion över resultatet).
• Den som söker yrkestiteln arkitekt SIR/MSA måste bifoga
material som utvisar fri konstnärlig förmåga.
Ansökan behandlas av invalsnämnden.

