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Kraven på den praktiska utbildningen anges i 7–10 §§.
3 §2 Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta
minst 180 högskolepoäng. Minst 135 högskolepoäng ska ha den fördelning
och inriktning som anges i 4 §.
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