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Thessaloniki den 11 april 2019 

 
 

PRESSMEDDELANDE 

Översikt över yrkesutbildningssystemen i Europa 

I en ny publikation (på engelska) från Cedefop ges en översiktlig och tydlig bild 
av yrkesutbildningssystemen i 30 länder: alla EU-länder samt Norge och Island. 
Huvuddragen i yrkesutbildningen och statistik för varje land finns sammanförda i 
publikationen. 

Länderna har samma mål och utmaningar men 
deras yrkesutbildningssystem skiljer sig åt och har 
formats efter samhällsekonomiska förhållanden 
och traditioner. Informationsserien Spotlight on 
VET riktar sig till dem som snabbt vill få en 
överblick över de centrala dragen i 
yrkesutbildningen i Europa. I publikationen 
tydliggörs yrkesutbildningens plats inom 
utbildningssystemet i varje land. Det ges 
information om hur de studerande främst får 
tillgång till yrkesutbildning och vilka 
utbildningsvägarna är, typer och nivåer av 
kvalifikationer som de olika utbildningarna ger, 
utbildningsprogrammen, genomförandesätten 
samt grad och längd på arbetsbaserad inlärning. 
Publikationens utformning bidrar till att nationella 

och internationella läsare bättre kan förstå de olika systemen och göra vissa 
jämförelser. 

Den här publikationen är en användbar utgångspunkt för beslutsfattare, 
arbetsmarknadsparter, sakkunniga, forskare och journalister. Den fungerar också 
som en vägledning för andra aktörer som deltar i verksamhet inom 
yrkesutbildningen: anordnare av yrkesutbildning, lärare och instruktörer, personal 
som arbetar med frågor om vägledning, kvalifikationer och validering samt andra 
som vill veta mer om yrkesutbildningssystemen i hela Europa. 

Läs Cedefops pressmeddelanden här. 

Skapa ett användarkonto på vår webbplats och prenumerera på Cedefops övriga 
medieprodukter (nyhetsbrev, tidskrift, informationsmeddelanden osv.). 
 
Kontakt 
Pressansvarig: Rosy Voudouri  
Tfn +30 2310 490012, e-post: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Chef för kommunikationsavdelningen: Gerd Oskar Bausewein 
Tfn +30 2310 490288, e-post: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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Om Cedefop 
Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) är ett EU-organ med 
säte i Thessaloniki i Grekland som ger stöd till europeiska beslutsfattare på 
yrkesutbildningsområdet.  

Håll kontakt med oss   

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

