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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION
av den 18 juni 2009
om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)
(Text av betydelse för EES)

(2009/C 155/02)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

(3)

Systemen för yrkesutbildning är en av grundpelarna i det
livslånga lärandet och är direkt kopplade till grundutbild
ning och högre utbildning och till varje medlemsstats
sysselsättnings- och socialpolitik. Tack vare sin sektors
övergripande ställning främjar de inte bara den europe
iska ekonomins konkurrenskraft och möjligheterna att
tillgodose behoven på arbetsmarknaden, utan även den
sociala sammanhållningen, jämlikheten och medborgar
nas deltagande och engagemang.

(4)

I rådets resolution av den 19 december 2002 om främ
jande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om
yrkesutbildning (4) (”Köpenhamnsprocessen”) och i rådets
och kommissionens gemensamma rapport om genom
förandet av handlingsprogrammet Utbildning 2010 som
antogs 2004 (5) framhålls vikten av att ha ett system för
meritöverföring inom yrkesutbildningen, medan rådet
och kommissionen i sin gemensamma lägesrapport från
2008 (6) betonar att det behövs ökade insatser för att
förbättra yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

(5)

I slutsatserna från rådet och företrädarna för medlems
staternas regeringar, församlade i rådet den 15 november
2004, som rör de framtida prioriteringarna för det förs
tärkta europeiska samarbetet inom yrkesutbildning, prio
riterades utvecklingen och genomförandet av ett europe
iskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen
för att göra det möjligt för inlärarna att bygga vidare på
sina kunskaper när de rör sig mellan olika system för
yrkesutbildning.

(6)

Syftet med denna rekommendation är att inrätta ett eu
ropeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbild
ningen (”ECVET”) som ska underlätta överföring, erkän
nande och ackumulering av bedömda läranderesultat för
dem som vill erhålla ett utbildningsbevis. Detta kommer
att öka den allmänna förståelsen av medborgarnas läran
deresultat, liksom insynen i dem och deras gränsöver
skridande rörlighet samt göra det lättare att föra över
dem mellan och, i tillämpliga fall, inom medlemsstater
i ett gränslöst område för livslångt lärande, samtidigt som
det på nationell nivå kommer att öka kvalifikationernas
rörlighet och möjligheterna att föra över dem mellan
olika sektorer inom ekonomin och på arbetsmarknaden.
Dessutom kommer det att bidra till fördjupat och ökat
europeiskt samarbete på utbildningsområdet.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 149.4 och 150.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Utvecklingen och erkännandet av medborgarnas kunska
per, färdigheter och kompetens är avgörande för deras
personliga och yrkesmässiga utveckling samt för konkur
renskraften, sysselsättningen och den sociala sammanhåll
ningen inom gemenskapen. De bör därför underlätta
gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare och inlärare
och bidra till att anpassa utbud och efterfrågan på den
europeiska arbetsmarknaden. Deltagande i gränsöverskri
dande livslångt lärande för alla samt överföring, erkän
nande och ackumulering av individers läranderesultat
från formell, icke-formell och informell utbildning bör
därför främjas och förbättras på europeisk nivå.

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon 2000 fastställdes
att tydligare utbildningsbevis bör bli ett av huvudinslagen
för att anpassa gemenskapens utbildningssystem till kun
skapssamhällets krav. Vid Europeiska rådets möte i Bar
celona 2002 framhölls vikten av större tydlighet och
bättre metoder för erkännande inom yrkesutbildningen.

(1) EUT C 100, 30.4.2009, s. 140.
(2) EUT C 325, 19.12.2008, s. 48.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 december 2008 (ännu ej
offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 11 maj 2009.

(4) EGT C 13, 18.1.2003, s. 2.
(5) EGT C 104, 30.4.2004, s. 1.
(6) EUT C 86, 5.4.2008, s. 1.
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ECVET bör bygga på de principer och tekniska specifika
tioner som anges i bilaga II. Vidare bör det bygga på de
gemensamma principer för kvalitetssäkring som anges i
rådets slutsatser av den 28 maj 2004 om kvalitetssäkring
inom yrkesutbildning och i Europaparlamentets och rå
dets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrät
tande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring
av yrkesutbildning (1).

ECVET kan användas för alla läranderesultat som i prin
cip kan förvärvas genom en mängd olika utbildningsoch inlärningsvägar på alla nivåer i den europeiska refe
rensramen för kvalifikationer för livslångt lärande
(”EQF”), och sedan överföras och erkännas. Denna re
kommendation bidrar därför till de vidare målen att
främja livslångt lärande och öka arbetstagares och inlära
res anställbarhet, öppenhet för rörlighet och sociala in
tegration. Den underlättar i synnerhet framtagandet av
flexibla och individanpassade utbildningsvägar och erkän
nandet av läranderesultat som uppnåtts genom icke-for
mellt och informellt lärande.

(9)

Tydliga principer för kvalitetssäkring, informationsutbyte
och utveckling av partnerskap mellan institutioner som
utfärdar utbildningsbevis, tillhandahållare av yrkesutbild
ning och andra berörda intressenter bör bidra till att
skapa ett ömsesidigt förtroende och till att underlätta
genomförandet av denna rekommendation.

(10)

Denna rekommendation bör underlätta förenligheten,
jämförbarheten och komplementariteten hos systemen
för meritöverföring inom yrkesutbildningen och det eu
ropeiska systemet för överföring av studiemeriter
(”ECTS”), som används inom den högre utbildningen.
På så sätt bör den bidra till möjligheten att byta mellan
olika utbildningsnivåer, enligt nationell lagstiftning och
praxis.

(11)

Valideringen av bedömda icke-formella och informella
läranderesultat bör främjas i enlighet med rådets slutsat
ser av den 28 maj 2004 om gemensamma europeiska
principer för identifiering och validering av icke-formellt
och informellt lärande.

(12)

Denna rekommendation kompletterar Europaparlamen
tets och rådets rekommendation av den 23 april 2008
om en europeisk referensram för kvalifikationer för livs
långt lärande (2), i vilken medlemsstaterna rekommende
ras att främja ett nära samband mellan EQF och olika
befintliga eller framtida europeiska system för överföring
och ackumulering av meriter inom högre utbildning och
yrkesutbildning. Huvudsyftet med EQF är att göra utbild
ningsbevisen tydligare, mer jämförbara och överförbara,
medan ECVET syftar till att underlätta överförande, er

(1) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.
(2) EUT C 111, 6.5.2008, s. 1.
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kännande och ackumulering av läranderesultat för indi
vider som vill erhålla ett utbildningsbevis.

(13)

I denna rekommendation beaktas Europaparlamentets
och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den
15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för
tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) (3) och
Europaparlamentets och rådets rekommendation av
den 18 december 2006 om gränsöverskridande rörlighet
inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kva
litetsstadgan för rörlighet (4).

(14)

Denna rekommendation bör underlätta de behöriga lo
kala och regionala myndigheternas medverkan i samband
med att de nationella eller andra referensramarna för
kvalifikationer kopplas till ECVET, i tillämpliga fall.

(15)

Denna rekommendation bör inte påverka tillämpningen
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG
av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskva
lifikationer (5) där man fastställer rättigheter och skyldig
heter både för den relevanta nationella myndigheten och
för de personer som flyttar inom gemenskapen. Använd
ningen av ECVET bör inte påverka tillträdet till arbets
marknaden i de fall där yrkeskvalifikationer erkänts i
enlighet med direktiv 2005/36/EG. ECVET medför inte
heller någon ny rättighet för medborgare att erhålla auto
matiskt erkännande av vare sig läranderesultat eller
poäng.

(16)

Införandet och genomförandet av ECVET är frivilligt i
enlighet med artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget
och kan därför enbart ske i enlighet med gällande natio
nella lagar och bestämmelser.

(17)

Eftersom målen för denna rekommendation, nämligen att
stödja och komplettera medlemsstaternas insatser, under
lätta samarbetet mellan dem, öka insynen och främja
rörlighet och livslångt lärande, inte i tillräcklig utsträck
ning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på
grund av deras omfattning eller verkningar, bättre kan
uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen anta åtgär
der i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går denna rekommendation inte utöver
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål, i den
mån som den inte ersätter eller fastställer varken utbild
ningsbevis eller nationella system för utbildningsbevis
eller för meritöverföring; den stadgar inte heller om spe
cifika läranderesultat eller individers kompetens och den
syftar inte till eller förutsätter antingen en uppdelning
eller en harmonisering av olika system för utbildnings
bevis.

(3) EUT L 390, 31.12.2004, s. 6.
(4) EUT L 394, 30.12.2006, s. 5.
(5) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
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C 155/13

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET STÖDER KOMMISSIONENS
AVSIKT ATT

1. att främja det europeiska systemet för meritöverföring inom
yrkesutbildningen (”ECVET”) enligt bilagorna I och II på alla
nivåer av EQF med hänsyn till kvalifikationer inom yrkes
utbildning, för att underlätta gränsöverskridande rörlighet
och erkännande av läranderesultat inom yrkesutbildningen
och gränsöverskridande livslångt lärande,

1. stödja medlemsstaterna när de fullgör uppgifterna under
punkterna 1–6 och när de använder de principer och tek
niska specifikationer för ECVET som anges i bilaga II, fram
för allt genom att underlätta testning, samarbete, ömsesidigt
lärande, främjande samt genomförande av informations- och
samrådsåtgärder, och när de säkrar alla berörda medborgares
tillgång till vägledningsmaterialet,

2. att på lämpligt sätt skapa de nödvändiga förutsättningarna
och vidta åtgärder, så att EVCET från och med 2012 – i
enlighet med nationell lagstiftning och praxis och på grund
val av prov och testning – gradvis kan börja tillämpas på
kvalifikationer inom yrkesutbildning på alla nivåer av EQF
och användas i syfte att överföra, erkänna och ackumulera
en individs läranderesultat från formell samt, i lämpliga fall,
icke-formell och informell utbildning,

2. utarbeta vägledningsmaterial och verktyg samt anpassa rele
vanta Europassdokument i samarbete med medlemsstaterna
och nationella och europeiska sakkunniga och användare,
bygga upp sakkunskap för att öka förenligheten och kom
plementariteten hos ECVET och det europeiska systemet för
överföring och ackumulering av studiemeriter, som används
inom högre utbildning, i samarbete med sakkunniga och
användare inom yrkesutbildningen och den högre utbild
ningen på europeisk och nationell nivå samt regelbundet
informera om utvecklingen inom ECVET,

3. att stödja utvecklingen av nationella och europeiska partner
skap och nätverk med deltagande av institutioner och myn
digheter som ansvarar för kvalifikationer och utbildnings
bevis, tillhandahållare av yrkesutbildning, arbetsmarknadens
parter och andra berörda parter, som ska ägna sig att prova
ut, genomföra och främja ECVET,
4. att säkra att intressenter och individer på yrkesutbildnings
området har tillgång till information och vägledning för att
använda ECVET och samtidigt underlätta informationsutbytet
mellan medlemsstaterna, varvid medlemsstaterna också ska
se till att användningen av ECVET för utbildningsbevis of
fentliggörs på lämpligt sätt av behöriga myndigheter och att
tillhörande Europassdokument som utfärdats av de behöriga
myndigheterna innehåller tydlig och relevant information,
5. att vid användning av ECVET tillämpa de gemensamma prin
ciper för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning som anges i
rådets slutsatser om kvalitetssäkring inom yrkesutbildning av
den 28 maj 2004 i enlighet med nationell lagstiftning och
praxis, framför allt i samband med bedömning, validering
och erkännande av läranderesultat,
6. att säkra att det finns fungerande samordnings- och övervak
ningsmekanismer på lämplig nivå som överensstämmer med
varje medlemsstats lagstiftning, strukturer och behov, för att
kunna garantera att initiativen för att genomföra ECVET är
av god kvalitet, tydliga och samstämmiga.

3. främja och tillsammans medlemsstaterna delta i ett europe
iskt ECVET-nätverk med deltagande av berörda intressenter
inom yrkesutbildningen och behöriga nationella institutioner
i syfte att sprida och stödja ECVET i medlemsstaterna samt
skapa en varaktig plattform för informations- och erfaren
hetsutbyte mellan medlemsstaterna samt inom detta nätverk
inrätta en ECVET-användargrupp som ska bidra till uppdate
ringen av vägledningsmaterialet och till kvalitet och övergri
pande samstämmighet i samarbetet kring genomförandet av
ECVET,
4. övervaka och följa upp genomförda åtgärder, inklusive resul
taten av prov och testning, och, efter att ha bedömt och
utvärderat åtgärderna tillsammans med medlemsstaterna, se
nast den 18 juni 2014, rapportera till Europaparlamentet
och rådet om sina erfarenheter och utsikter inför framtiden,
vid behov inbegripet en översyn och anpassning av denna
rekommendation, bland annat uppdatering av de tekniska
bilagorna och vägledningsmaterialet, i samarbete med med
lemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Štefan FÜLE

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I
DEFINITIONER
I denna rekommendation gäller följande definitioner:
a) utbildningsbevis: ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess, som utfärdas när en behörig institution
fastställt att en persons läranderesultat uppfyller en viss standard.
b) läranderesultat: ett sätt att uttrycka vad en inlärare vet, förstår och kan göra efter att ha avslutat en lärandeprocess, och
som definieras som kunskaper, färdigheter och kompetenser.
c) utbildningsmodul: en modul som ingår i ett utbildningsbevis och som består av en sammanhängande uppsättning
kunskaper, färdigheter och kompetenser som kan bedömas och valideras.
d) lärandemerit: en individs läranderesultat som har bedömts och som kan ackumuleras för att ingå i ett utbildningsbevis
eller överföras till andra utbildningar eller utbildningsbevis.
e) behörig institution: en institution med ansvar för att utforma och utfärda utbildningsbevis eller erkänna utbildnings
moduler eller för att utföra andra ECVET-uppgifter, t.ex. att fastställa antal ECVET-poäng för utbildningsbevis och
utbildningsmoduler samt att bedöma, validera och erkänna läranderesultat enligt bestämmelser och praxis i deltagande
länder.
f) bedömning av läranderesultat: metoder och processer för att fastställa i vilken utsträckning en inlärare har uppnått vissa
kunskaper, färdigheter och kompetenser.
g) validering av läranderesultat: processen för att bekräfta att vissa bedömda läranderesultat som en inlärare uppnått
motsvarar de resultat som krävs för en utbildningsmodul eller ett utbildningsbevis.
h) erkännande av läranderesultat: processen för att officiellt intyga att vissa läranderesultat uppnåtts, genom att utfärda
utbildningsmoduler eller utbildningsbevis.
i) ECVET-poäng: ett sätt att uttrycka omfattningen av de läranderesultat som krävs för ett utbildningsbevis och varje
utbildningsmoduls andel av utbildningsbeviset.
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BILAGA II
ECVET – PRINCIPER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ECVET är en teknisk ram för överföring, erkännande och om lämpligt ackumulering av individers läranderesultat för
erhållande av utbildningsbevis. ECVET-redskap och ECVET-metoder omfattar beskrivning av utbildningsbevis i form av
utbildningsmoduler med motsvarande poäng, en överförings- och ackumuleringsprocess och kompletterande dokument
såsom inlärningsavtal, betygsdokumentation och ECVET-vägledningar.

Syftet med ECVET är att underlätta erkännandet av läranderesultat i samband med rörlighet i enlighet med nationell
lagstiftning, så att det kan leda till ett utbildningsbevis. Det bör noteras att ECVET inte medför någon ny rättighet för
medborgare att erhålla automatiskt erkännande av vare sig läranderesultat eller poäng. Tillämpning för ett visst utbild
ningsbevis ska motsvara tillämpliga lagar, förordningar och bestämmelser i medlemsstaterna och bygga på följande
principer och tekniska specifikationer.

1. Utbildningsmoduler
En utbildningsmodul är en modul som ingår i ett utbildningsbevis och som består av sammanhängande kunskaper,
färdigheter och kompetenser som kan bedömas och valideras med ett antal motsvarande ECVET-poäng. Ett utbildnings
bevis omfattar i princip flera utbildningsmoduler och består alltså av en uppsättning moduler. En inlärare kan sålunda
uppfylla kraven för ett utbildningsbevis genom att ackumulera de utbildningsmoduler som krävs. Dessa kan ha förvärvats
i olika länder och genom olika typer av lärande (formellt, och, i lämpliga fall, icke-formellt och informellt lärande), med
beaktande av den nationella lagstiftningen om ackumulering av moduler och erkännande av läranderesultat.

De moduler som ingår i ett utbildningsbevis ska

— beskrivas på ett lättläst och lättbegripligt sätt genom att man hänvisar till de kunskaper, färdigheter och kompetenser
som ingår,

— vara uppbyggda och organiserade på ett passande sätt för det utbildningsbevis de ingår i, samt

— vara utformade på så sätt att det är möjligt att göra en särskiljande bedömning och validering av de läranderesultat
som ingår i modulen.

En utbildningsmodul kan ingå i ett enda eller i flera utbildningsbevis. De förväntade läranderesultat som ingår i en modul
är oberoende av var och hur de uppnåtts. En utbildningsmodul kan därför inte förväxlas med ett moment eller en kurs
som ingår i ett formellt utbildningsprogram eller annan utbildning.

Regler och förfaranden för att definiera utbildningsmoduler och för hur man kombinerar och ackumulerar moduler för att
erhålla ett visst utbildningsbevis fastställs av de behöriga institutionerna och parterna i utbildningsprocessen enligt
nationella eller regionala bestämmelser.

I specifikationerna för en utbildningsmodul ska följande ingå:

— Utbildningsmodulens allmänna beteckning.

— I tillämpliga fall den allmänna beteckningen för det eller de utbildningsbevis som utbildningsmodulen ingår i.

— EQF-nivå för utbildningsbeviset, och eventuell NQF-nivå (”national qualification framework”), samt ECVET-poäng för
utbildningen.

— Läranderesultat som ingår i modulen.

— Förfaranden och kriterier för att bedöma dessa läranderesultat.

C 155/15

C 155/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

— ECVET-poäng för utbildningsmodulen.
— Eventuell tidsbegränsning för utbildningsmodulens giltighet.
2. Överföring och ackumulering av läranderesultat, ECVET-partnerskap
Inom ECVET bedöms utbildningsmoduler som fullgjorts i ett sammanhang, och förs därefter över till ett annat samman
hang. I detta nya sammanhang valideras och erkänns de av den behöriga institutionen, så att de kan ingå i det utbild
ningsbevis personen vill erhålla. Utbildningsmodulerna kan därefter ackumuleras för att ingå i ett utbildningsbevis, enligt
nationella eller regionala bestämmelser. Förfaranden och vägledningar för bedömning, validering, ackumulering och
erkännande av utbildningsmoduler utformas av relevanta behöriga institutioner och parterna i utbildningsprocessen.
Meritöverföring med hjälp av ECVET av läranderesultat från formellt lärande bör underlättas genom att man inrättar
partnerskap och nätverk med behöriga institutioner, där var och en av dem har behörighet att utfärda utbildningsbevis
eller moduler eller ge meriter för läranderesultat som kan överföras och valideras.
Syftet med att inrätta partnerskap är att
— tillhandahålla en ram för samarbete och arbete i nätverk mellan parterna, enligt samförståndsavtal som skapar
ömsesidigt förtroende,
— underlätta för parterna att införa särskilda arrangemang för meritöverföring för inlärare.
I samförståndsavtalen ska parterna bekräfta att de
— godtar varandras status som behöriga institutioner,
— godtar varandras kriterier och förfaranden för kvalitetssäkring, bedömning, validering och erkännande i samband med
meritöverföring,
— är överens om villkoren för partnerskapet, t.ex. mål, varaktighet och översyn av samförståndsavtalet,
— är överens om att berörda utbildningsbevis är jämförbara i samband med meritöverföring, sedan EQF använts för att
fastställa referensnivåer,
— identifiera andra aktörer och behöriga institutioner som kan komma att beröras av processen, och dessas uppgifter.
För att använda ECVET för läranderesultat från icke-formellt och informellt lärande eller utanför samförståndsavtal bör
den institution som har behörighet att utfärda utbildningsbevis eller utbildningsmoduler eller ge meriter, inrätta för
faranden och mekanismer för att identifiera, validera och erkänna sådana läranderesultat genom att utfärda motsvarande
utbildningsmoduler och tillhörande ECVET-poäng.
3. Inlärningsavtal och betygsdokumentation
För att göra en meritöverföring mellan två parter för en viss inlärare ska de två behöriga institutioner som har medverkat
i utbildningen och valideringen och inläraren sluta ett inlärningsavtal, inom ramen för samförståndsavtalet. Inlärnings
avtalet bör
— göra skillnad mellan ”heminstitution” och ”mottagande institution” (1),
— ange särskilda villkor för en viss rörlighetsperiod, t.ex. inlärarens identitet, rörlighetsperiodens längd, förväntade
läranderesultat och ECVET-poäng för dessa.
(1) ”Heminstitution” är den institution som validerar och erkänner inlärarens läranderesultat. ”Mottagandeinstitution” är den institution som
tillhandahåller utbildning för det aktuella läranderesultatet och som bedömer det läranderesultat som uppnåtts.
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I inlärningsavtalet ska det fastställas att om inläraren har uppnått de förväntade läranderesultaten och dessa har bedömts
positivt av den mottagande institutionen ska heminstitutionen validera och erkänna dem så att de kan ingå i ett utbild
ningsbevis, enligt de regler och förfaranden som fastställts av den behöriga institutionen.

Överföring mellan parter kan gälla läranderesultat från formellt samt om lämpligt icke-formellt och informellt lärande.
Överföring av lärandemeriter sker i tre steg:

— Den mottagande institutionen bedömer läranderesultaten och ger meriter till inläraren. Läranderesultaten och mot
svarande ECVET-poäng förs in i inlärarens betygsdokumentation (1).

— Heminstitutionen validerar meriten som en passande dokumentation av vad inläraren uppnått.

— Heminstitutionen erkänner därefter läranderesultatet. Erkännandet gör att utbildningsmoduler och motsvarande EC
VET-poäng kan tilldelas, enligt bestämmelserna i heminstitutionens system.

Validering och erkännande av behörig heminstitution är beroende av behörig mottagande institutions bedömning av
läranderesultatet, enligt fastställda förfaranden och kvalitetssäkringskriterier.

4. ECVET-poäng
ECVET-poäng ger kompletterande information om utbildningsbevis och utbildningsmoduler, uttryckt i siffror. De fyller en
funktion endast i samband med det specifika utbildningsbevis de är kopplade till, och de visar vilka moduler som klarats
av och ackumulerats. För att ECVET-poäng ska användas på ett enhetligt sätt har man kommit överens om att tilldela
60 poäng för läranderesultat som man kan förväntas uppnå på ett år i formell yrkesutbildning på heltid.

Inom ECVET sker tilldelningen av poäng vanligen i två steg: ECVET-poäng tilldelas först en hel utbildning och därefter de
moduler som ingår. För ett visst utbildningsbevis används en formell utbildning som referens, och med utgångspunkt i
överenskommelsen fastställs en viss poängsumma för utbildningsbeviset. Denna summa delas därefter upp på de olika
utbildningsmodulerna, beroende på hur stor andel av utbildningsbeviset de utgör.

För de utbildningsbevis där det inte finns en formell utbildning som kan användas som referens tilldelas ECVET-poäng
efter en uppskattning som bygger på en jämförelse med utbildningsvägar där det finns en formell utbildning. För att
fastställa om två utbildningsvägar är jämförbara bör den behöriga institutionen se till motsvarande EQF-nivå, till NQF-nivå
om det finns en sådan eller till likheter i läranderesultat på ett närliggande yrkesområde.

Utbildningsmodulernas relativa vikt i förhållande till utbildningsbeviset ska fastställas enligt ett eller flera av följande
kriterier:

— Den relativa betydelsen av modulens läranderesultat för deltagande på arbetsmarknaden, för att gå vidare till andra
utbildningsnivåer eller för social integration.

— Komplexitet, räckvidd och omfattning av de läranderesultat som ingår i modulen.

— Den ansträngning inläraren måste göra för att tillägna sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för
modulen.

Den relativa vikten för en viss modul som ingår i flera utbildningsbevis, uttryckt i ECVET-poäng, kan variera mellan de
olika utbildningsbevisen.

Att fastställa antal ECVET-poäng ingår vanligen i utformningen av utbildningsbevis och moduler. Det görs av den
behöriga institution som utformar och uppdaterar innehållet i ett visst utbildningsbevis, eller som särskilt tilldelats denna
uppgift. I länder där det redan finns ett nationellt poängsystem fastställer de relevanta behöriga institutionerna hur
nationella meritpoäng ska räknas om till ECVET-poäng.
(1) Ett betygsdokument innehåller inlärarens läranderesultat, moduler och ECVET-poäng.
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En person som klarat av ett utbildningsbevis eller en utbildningsmodul tilldelas motsvarande ECVET-poäng, oberoende av
hur mycket tid som krävts för utbildningen.
Överföringen av en modul leder vanligen till en överföring av motsvarande ECVET-poäng så att de ingår när de överförda
läranderesultaten erkänns, i enlighet med nationella eller regionala bestämmelser. Det ankommer på den behöriga
institutionen att avgöra om ECVET-poängen ska beaktas, på villkor att det finns bestämmelser och metoder för detta
som är tydliga och bygger på kvalitetssäkringsprinciper.
För utbildningsbevis och moduler som erhållits efter icke-formellt eller informellt lärande och där det går att hitta en
formell utbildning som referens ges samma antal ECVET-poäng som referensutbildningen eftersom samma läranderesultat
uppnåtts.
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