Ansökningsblanketter finns på SIFA:s hemsida:
www.sifa.stockholm.se

Har du frågor om att ansöka?
Kontakta Vuxenutbildningscentrum.
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52
Telefon: 08-508 357 75 eller 08-508 354 46
Epost: infosfx@stockholm.se

Här studerar du
SIFA ligger centralt i Stockholm på Åsö Utbildningscenter,
Blekingegatan 55, Södermalm. T-bana Skanstull. Om du har
frågor om utbildningen, kontakta SIFA:
Telefon: 08-508 357 81
Epost: sifa@stockholm.se
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Här ansöker du

Intensivsvenska
för ingenjörer och
arkitekter (SFINX)

Vill du veta mer?
Läs mer om SIFA och Intensivsvenska för ingenjörer och
arkitekter på www.sifa.stockholm.se.
Du kan också följa SIFA på Facebook och Instagram.

Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län (SFX)
SIFA är en del av Svenska för yrkesutbildade
i Stockholms län (SFX). Läs mer om det på www.sfx.se

Bor du utanför Stockholms kommun?
Kontakta vuxenutbildningen i din kommun
för godkännande av studier på SIFA.

Stockholms intensivsvenska för akademiker – SIFA

En rakare väg
till jobb

Så här
ansöker du:

SFINX är en utbildning för ingenjörer och arkitekter i Stockholms
län och ligger centralt på Södermalm. Här får du studera tillsammans med människor som har liknande bakgrund och utbildning
som du. Tillsammans bildar ni kontaktnät i och utanför skolan.

– Antagningen sker på Vuxenutbildningscentrum i Stockholm,
Rosenlundsgatan 52.
– Skicka dina utländska betyg från universitet eller högskola till
Universitets- och högskolerådet (UHR).
– Kontakta Universitet- och högskolerådet för att få din
examen och dina betyg validerade.
– Du kan påbörja din ansökan till SIFA medan du väntar på
svar från Universitets- och högskolerådet.
– Ansökningsblanketter till Intensivsvenska för ingenjörer och
arkitekter hittar du på www.sifa.stockholm.se/ansokan.

Hos oss får du:
• intensivutbildning för ingenjörer och arkitekter med utländsk bakgrund
• yrkesinriktad intensivsvenska
• en inblick i hur det fungerar i svenskt arbetsliv
• skriva personligt brev, intervjuträna, lära dig om kommunikation i arbets
livet, koder, oskrivna regler och yrkesvokabulär

• besöka arbetsplatser som Sweco, ÅF och Scania
• möjlighet att få en mentor i samarbete med Sveriges ingenjörer
• möjlighet att gå kurser på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Krav för att kunna ansöka:
• Du behöver ha en ingenjörs- eller arkitektexamen.
• Du ska ha varit i Sverige mindre än tre år.
• Du ska kunna engelska på nivå Engelska 6.
Som längst är utbildningen 1,5 år.
Du som inte har några tidigare kunskaper i svenska börjar utbildningen
som nybörjare på kurs C. Om du
redan kan lite svenska hoppar du på
utbildningen vid den kurs som passar
dig. Du läser i sammanhållna grupper.
Efter avslutad kurs börjar du direkt på
nästa nivå.

Grundkurs SFI

Intro SFI C
9 veckor

Yrkestimmar

SFI C
9 veckor

Yrkestimmar

SFI D
9 veckor

Orienteringskurser med yrkesinriktning på grundläggande
och gymnasial nivå.

SVA grund 3
9 veckor

SVA grund 4
9 veckor

SVA 1
9 veckor

Efter SVA 3 kan du söka till
universitet och högskola.

SVA 2
9 veckor

SVA 3
9 veckor

Efter att du tagit
examen hos oss
har du behörighet att söka till
universitet och
högskola.

