KÕRGHARIDUSELE JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAVATE NING KÕRGHARIDUST
TÕENDAVATE VÄLISRIIGI DIPLOMITE, TUNNISTUSTE, AKADEEMILISTE
KRAADIDE JA TEISTE KVALIFIKATSIOONIDE HINDAMINE EESTI ENIC/NARIC
KESKUSES
EESMÄRK, KÄSITLUSALA
Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakonna allüksus Akadeemilise Tunnustamise
Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hindab välisriigi hariduskvalifikatsioone vastavalt
Vabariigi Valitsuse 06.04.2006 määrusele nr 89 „Välisriigi haridust tõendavate dokumentide
hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni
nimetuse kasutamise tingimused ja kord”.
Hindamisel ja akadeemilisel tunnustamisel juhindutakse Eesti Vabariigis Euroopa Nõukogu ja
UNESCO koostöövõrgu ENIC ning Euroopa Komisjoni koostöövõrgu NARIC eesmärkidest ja
ülesannetest, „Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise
konventsioonist“ (Lissaboni konventsioon, 1997), selle abitekstidest ja riikidevahelistest lepingutest.
NSV Liidu territooriumil enne 20.08.1991 antud kvalifikatsioonidele on vastavus kehtestatud
Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrusega nr 120. Määruses nimetamata kvalifikatsioone hindab
Eesti ENIC/NARIC Keskus.
HINDAMISE PROTSEDUUR JA KRITEERIUMID
1. HINDAMISE TAOTLEJA
Hindamise taotlejaks võib olla iga isik, kellele on antud välisriigi kõrgharidust või kõrgharidusele
juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon või kes on läbinud osa keskhariduse järgsest õppekavast
välisriigi või rahvusvahelises õppeasutuses.
Hinnangu saamiseks võib kvalifikatsiooniomaniku nõusolekul esitada taotluse ka kõrgkool, tööandja
või muu institutsioon, kellele on esitatud välisriigi haridusdokument.
2. HINDAMISE EESMÄRK
Hindamisel võrreldakse välisriigi kvalifikatsiooni Eesti haridussüsteemi haridustasemetel ja
kõrgharidusastmetel antavate kvalifikatsioonidega. Hindamise eesmärk on määrata välisriigi
kvalifikatsioonile vastavus Eesti kehtivas haridussüsteemis. Vastavust ei määrata, kui
kvalifikatsiooni ei ole tunnustatud välisriigis või kui välisriigi kvalifikatsioon erineb oluliselt Eesti
võrreldavast kvalifikatsioonist.
Hindamise tulemus on kõrgkoolile ja tööandjale informatiivne ja soovituslik juurdepääsuks:



õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti haridussüsteemi kuuluvas kõrgkoolis;
tööturule või tegevusele või toimingule, kus nõudeks on teatud haridustase või kvalifikatsioon.

3. HINDAMISEKS NÕUTAVAD DOKUMENDID
3.1. Kui hinnangu taotleja on haridusdokumendi omanik
Hindamiseks esitab haridusdokumendi omanik järgmised dokumendid:
 vormikohane taotlus;






isikut tõendav dokument või väljavõte selle isikuandmetega lehest;
haridusdokument (diplom või tunnistus);
diplomilisa, akadeemiline õiend, hinneteleht või muu lisadokument;
haridusdokumentidele ja lisadokumentidele pädeva asutuse poolt tehtud tõlge eesti, inglise või
vene keelde. Tõlkeid ei nõuta dokumentidele, mis on eesti, inglise, soome, rootsi, prantsuse,
itaalia, vene, ukraina või valgevene keeles. Eesti ENIC/NARIC Keskus võib üksikjuhtudel
aktsepteerida dokumente ka teistes keeltes ilma tõlketa.

Kõrgharidust tõendavate dokumentide hindamise korral tuleb esitada kõik eelnevad keskharidusele
järgnevad haridust tõendavad dokumendid koos lisadokumentidega.
Eesti ENIC/NARIC Keskus võib taotlejalt nõuda muid asjasse puutuvaid dokumente, kui need on
olulised kvalifikatsiooni hindamisel ja vastavuse määramisel.
Taotleja võib hindamiseks esitada dokumentide originaalid, ametlikud ärakirjad või skaneerituna
elektrooniliselt. Elektroonilisel saatmisel tuleb failid esitada skaneerituna värviliselt PDF formaadis,
soovitavalt resolutsiooniga 600x600 dpi.
Käesolev punkt ei kehti rahvusvahelise kaitse saajate ja rahvusvahelise kaitse taotlejate ning sarnases
olukorras olevate välismaalaste kvalifikatsioonide hindamisel, kui nimetatud isikutel ei ole võimalik
oma kvalifikatsiooni dokumentaalselt tõendada.
3.2. Kui hinnangu taotleja on õppeasutus või tööandja
Hindamiseks esitab õppeasutus või tööandja kvalifikatsiooniomaniku nõusolekul Eesti ENIC/NARIC
Keskusele järgmised dokumendid:



kõik punktis 3.1. nimetatud dokumendid või nende koopiad;
kirjalik taotlus hindamiseks esitamise kohta (vabas vormis).

4. HINDAMISEL ARVESTATAVAD NÄITAJAD - KRITEERIUMID
Vastavuse määramisel hinnatakse:
1) Haridusdokumendi välja andnud asutust. Hindamisel arvestatakse õppeasutuse tüüpi, staatust,
akrediteerimise või muu kvaliteedihindamise otsuseid ning pädeva asutuse tunnustust koduriigis.
2) Haridusdokumenti ja sellega tõendatud kvalifikatsiooni. Hindamisel ja võrdlemisel võetakse
arvesse peamiselt kuus kriteeriumi – tase, kvaliteet, õppekava maht, õpiväljundid ja õpingute
jätkamise õigus haridussüsteemis, milles kvalifikatsioon välja anti. Täiendavate teguritena
võetakse arvesse eelnevaid õpinguid ehk õpingute alustamise tingimusi, õppekava suunda
(rakenduslik/akadeemiline), õppekava nominaalkestust ja õppetöö tulemusi.
5. HINDAMISE TULEMUS
Hindamise tulemuseks on Eesti ENIC/NARIC Keskuse kirjalik hindamisotsus välisriigi
kvalifikatsioonile ning ettepanek tööandjatele ja kõrgkoolidele välisriigi kvalifikatsiooni vastavuse
kohta Eesti haridussüsteemis. Hindamise tulemusena võib Eesti ENIC/NARIC Keskus teha
ettepaneku haridusdokumendi tunnustamiseks, osaliseks tunnustamiseks või mittetunnustamiseks.
Osalise või mittetunnustamise ettepaneku korral antakse kirjalikult teada seisukoha põhjusest ja
võidakse teha soovitus õpingute jätkamiseks tunnustatud kvalifikatsiooni saamiseks.
Juhul, kui ettepanek on mitte tunnustada või tunnustada osaliselt, vastavust Eesti haridustasemele või
kõrgharidusastmele ei määrata.

6. VÄLJASTATAVA HINNANGU STAATUS
Eesti ENIC/NARIC Keskuse antud hinnang välisriigi kvalifikatsioonile on informatiivne ja
nõuandev.
Lõpliku otsuse välisriigi kvalifikatsiooni tunnustamiseks teeb kõrgkool, tööandja või muu asutus,
kelle pädevuses on võimaldada juurdepääs kvalifikatsiooniomaniku tegevusele, toimingule või
õigustele.
7. TASU
Välisriigi haridusdokumentide hindamine Eesti ENIC/NARIC Keskuses on tasuta.
8. VASTUSE ANDMISE AEG
Eesti ENIC/NARIC Keskus annab taotlejale kirjaliku vastuse 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate
dokumentide esitamist.
9. HINDAMISE VAIDLUSTAMINE
Hindamise taotleja võib vaidlustada Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangu, kui:





hindamise protseduurireegleid on rikutud;
vaidlustab hinnangus kajastuva teabe;
ei ole nõus hinnanguga määratud kvalifikatsiooni vastavusega Eesti haridustasemele või
kõrgharidusastmele;
ei nõustu ettepanekuga kvalifikatsiooni osaliseks tunnustamiseks või mittetunnustamiseks.

Taotlejal on õigus esitada Eesti ENIC/NARIC Keskusele kirjalikult põhjendatud vaie 30 päeva
jooksul arvates päevast, millal isik hinnangust teada sai.
10. LÕPPSÄTTED
Hindamise taotlejal on õigus nõuda Eesti ENIC/NARIC Keskuselt lisateavet Eesti haridussüsteemi,
siseriiklike õigusaktide ja välisriikidega sõlmitud kvalifikatsioonide tunnustamisega seonduvate
lepete kohta.
Eesti ENIC/NARIC Keskuse kontaktandmed:
Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus)
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn
tel: 697 9215
e-post: enic-naric@harno.ee
www.archimedes.ee/enic

