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Haridussüsteem 
al. 2018

alg- ja põhiharidus
Attestat ob osnovnom srednem

obrazovanii

üldkeskharidus
Attestat ob obštšem
srednem obrazovanii

tehniline ja kutseharidus
Diplom o tehnitšeskom i 

professionalnom obrazovanii

keskharidusejärgne haridus
Diplom o poslesrednem

obrazovanii

Bakalavr / Diplom o võsšem obrazovanii

Magistr

Doktor filosofii (PhD) / Doktor po profilju



Hariduse kvaliteet

• koolitusluba (litsenzija) – Haridus- ja 
teadusministeeriumi poolt antud õigus 
õppetööd läbi viia.

• atesteerimine (attestatsija) – riiklik 
kvaliteedikontroll, kinnitab et õppetöö 
kvaliteet vastab riiklikele nõuetele 
(valdavalt institutsionaalne, v.a. 
sõjaväelised õppeasutused). 
Kohustuslik, antakse 5 aastaks.



Hariduse kvaliteet

• akrediteerimine (akkreditatsija) – riigi poolt 
tunnustatud akrediteerimisagentuuride poolt 
läbi viidud kvaliteedi kontroll vastavalt oma 
standarditele. Õppeasutuse- ja 
õppekavapõhine. Vabatahtlik.

Kui õppeasutus on akrediteeritud, siis 
sellel ei ole atesteerimise kohustust, 
kuid mitte rohkem kui 5 aastaks.



Tunnustatud akrediteerimisagentuurid
• IAAR (Kasahstan) http://www.iaar.kz

• IQAA (Kasahstan) https://iqaa.kz/en/

• FIBAA (Saksamaa) https://www.fibaa.org

• ASIIN (Saksamaa) https://www.asiin.de/en/

• ARQA (Kasahstan) http://arqa.kz/

• MusiQue (Belgia) http://www.musique-qe.eu/

• ECAQA (Kasahstan) http://www.ecaqa.org/



Üldkeskharidus
Obštšeje sredneje obrazovanije

• Õppeasutused: kool (škola), gümnaasium 
(gimnazija), lütseum (litsei).

• Kokku 11 aastat (4+5+2).

• 2020. aastaks täielik üleminek 12-aastasele 
keskharidusele (4+6+2).

• Hetkel 12-aastane keskharidus Nazarbaev’i
intellekturaalkoolides (Nazarbajev
Intellektualnõje školõ).



Üldkeskharidus
4-palli hindesüsteem:

5 – otlitšno / üzdik (suurepärane)

4 – horošo / žaksõ (hea)

3 – udovletvoritelno / kanagattarlõk
(rahuldav)

-------------------------------------

2 – neudovletvoritelno / kanagattarlõk
jemes (mitterahuldav)



Üldkeskharidus

Kvalifikatsioonid:

• Attestat ob obštšem srednem obrazovanii / Žalpõ
orta bilim turalõ attestat

• Attestat s otlitšijem ob obštšem srednem
obrazovanii / Žalpõ orta bilim turalõ üzdik attestat
(kui 10. (11.) ja 11. (12.) klassis on kõik aasta- ja 
lõputööde hinded „5“)

• Attestat ob obštšem srednem obrazovanii „Altõn
Belgi“ / Žalpõ orta bilim turalõ attestat „Altõn
Belgi“ (kui 5. kuni 11.(12.) klassis on kõik lõpuhinded 
„5“)

Lõputunnistus ja hinneteleht on kasahhi ja vene keeles.

Annavad juurdepääsu kõrgharidusele Eestis



Attestat ob obštšem srednem obrazovanii / 
Žalpõ orta bilim turalõ attestat



Priloženije k attestatu ob obštšem srednem obrazovanii / Žalpõ orta bilim turalõ
attestatka kosõmša (venekeelne)



Priloženije k attestatu ob obštšem srednem obrazovanii / Žalpõ orta bilim turalõ
attestatka kosõmša (kasahhikeelne)



Nazarbajev Intellektualnõje školõ / 
Nazarbajev Zijatkerlik mektepteri
• Autonoomne eristaatusega üldkeskharidusasutus, 

palju filiaale.

• Ei vaja koolitusluba ega atesteerimist.

• Pakuvad õpet nii enda väljatöötatud õppekavade, kuid 
ka välispartnerite õppekavade järgi (nt. IB).

• 12-aastane üldhariduse õppekava.

• Väljastavad oma kvalifikatsioone ja oma kujundusega 
keskkooli lõputunnistusi, mis on riiklikult 
tunnustatud ning annavad juurdepääsu 
kõrgharidusele.



Attestat ob okontšanii staršei školõ/ Žogarõ
mektepti bitiru turalõ attestat



Priloženije k attestatu (Nazarbajevi Intellektuaalkoolide 
lõputunnistuse juurde)



Hindamiseks vajalikud dokumendid

• Keskkooli lõputunnistus
 Attestat ob obštšem srednem obrazovanii / Žalpõ orta bilim turalõ

attestat

VÕI

 Attestat s otlitšijem ob obštšem srednem obrazovanii / Žalpõ orta
bilim turalõ üzdik attestat

VÕI

 Attestat ob obštšem srednem obrazovanii „Altõn Belgi“ / Žalpõ orta
bilim turalõ attestat „Altõn Belgi“

VÕI

 Nazarbajevi Intellektuaalkoolide poolt väljastatud üldkeskhariduse 
lõputunnistus

• Hinneteleht
 Priloženije k attestatu ob obštšem srednem obrazovanii / Žalpõ orta

bilim turalõ attestatka kosõmša

• Haridusdokumendi omaniku isikut tõendav dokument



Tehniline ja kutseharidus

Tehnitšeskoje i professionalnoje obrazovanije

• Õppeasutused: kutsekool (utšilištše), kolledž, kõrgem 
kolledž (võsši kolledž).

• Õppekavade kestused:
 Põhihariduse baasil ilma üldkeskhariduse omandamiseta 2 

aastat. Ei anna juurdepääsu kõrgharidusele.

 Põhihariduse baasil koos üldkeskhariduse omandamisega 2-
4 aastat. Annab juurdepääsu kõrgharidusele.

 Üldkeskhariduse baasil 10 kuud kuni 3 aastat;

 Tehnilise ja kutsehariduse baasil 10 kuud kuni 1,5 aastat;

 Keskharidusejärgse ja kõrghariduse baasil 10 kuud kuni 2 
aastat.



Tehniline ja kutseharidus

• Õppekava täitmisel antakse kutse (rabotšaja
kvalifikatsija), (nt. tehnik) ja/või keskastme 
spetsialisti (spetsialist srednego zvena)
kvalifikatsioon.

• Kvalifikatsiooni üldnimetus on Diplom o 
tehnitšeskom i professionalnom obrazovanii / 
Tehnikalõk žäne käsiptik bilimi turalõ diplom

Diplom ja akadeemiline õiend on kasahhi ja 
vene keeles.



Tehniline ja kutseharidus

Vastavus Eesti haridussüsteemis:
• kui kutseõppekava on keskhariduse baasil – vastab 

kutseeriharidusele

• kui kutseõppekava on põhihariduse baasil koos 
keskhariduse omandamisega – vastab 
kutsekeskharidusele, annab juurdepääsu 
kõrgharidusele

• kui kutseõppekava on põhihariduse baasil ilma 
keskhariduse omandamiseta – ei anna juurdepääsu 
kõrgharidusele



Diplom o tehnitšeskom i professionalnom obrazovanii / 
Tehnikalõk žäne käsiptik bilimi turalõ diplom



Priloženije k diplomu o tehnitšeskom i srednem obrazovanii / Tehnikalõk
žäne käsiptik bilimi turalõ diplomga kosõmša (venekeelne)



Priloženije k diplomu o tehnitšeskom i srednem obrazovanii / Tehnikalõk
žäne käsiptik bilimi turalõ diplomga kosõmša (kasahhikeelne)



Hindamiseks vajalikud dokumendid

• Diplom
 Diplom o tehnitšeskom i professionalnom obrazovanii / 

Tehnikalõk žäne käsiptik bilimi turalõ diplom

• Akadeemiline õiend
 Priloženije k diplomu o tehnitšeskom i srednem obrazovanii / 

Tehnikalõk žäne käsiptik bilimi turalõ diplomga kosõmša

• Haridusdokumendi omaniku isikut tõendav 
dokument



Keskharidusejärgne haridus

Poslesredneje obrazovanije

• Õppeasutused: kolledž, kõrgem kolledž (võsši
kolledž).

• Õppekavade kestused:
 Üldkeskhariduse baasil 3 aastat;

 Tehnilise ja kutsehariduse (koos keskhariduse 
omandamisega) baasil 10 kuud kuni 2 aastat.

 Kunsti-, geoloogia-, veetranspordi-, meditsiini- ning 
sõjaväeliste õppekavade puhul nominaalkestused 
võivad erineda.



Keskharidusejärgne haridus

• Õppekava täitmisel antakse kvalifikatsioon 
Prikladnoi bakalavr (al. 2018).

• Kvalifikatsiooni üldnimetus on Diplom o 
poslesrednem obrazovanii / Orta bilimnen
kejingi bilim turalõ diplom.

Diplom ja akadeemiline õiend on kasahhi ja 
vene keeles.

• Vastab kutseeriharidusele Eesti kehtivas 
haridussüsteemis.

• Ei anna juurdepääsu magistriõppele.



Hindamiseks vajalikud dokumendid

• Diplom

 Diplom o poslesrednem obrazovanii / Orta bilimnen
kejingi bilim turalõ diplom.

• Akadeemiline õiend

 Priloženije k diplomu o poslesrednem obrazovanii / 
Orta bilimnen kejingi bilim turalõ diplomga
kosõmša

• Haridusdokumendi omaniku isikut tõendav 
dokument



Kõrghariduse I aste

Võsšeje obrazovanije

• Õppeasutused: ülikool, akadeemia, instituut, 
konservatoorium, kõrgkool (võsšaja škola, võsšeje
utšilištše).

• Kvalifikatsioonid:
Bakalavr – 4 aastat (240 ainepunkti) keskhariduse baasil;

Spetsialist (kvalifikatsija / biliktiligin) – 5 aastat (300 ainepunkti) 
keskhariduse baasil.

• Lühendatud õppeaeg eelneva tehnilise ja 
kutsehariduse ning keskharidusejärgse hariduse 
baasil.



Kõrghariduse I aste

Vastavus Eesti haridussüsteemis:

• Bakalavr – vastab bakalaureusekraadile

• Spetsialist (kvalifikatsija / biliktiligin) – vastab 
rakenduskõrghariduse diplomile

Diplom ja akadeemiline õiend on kasahhi, vene ja inglise 
keeles.

Annavad juurdepääsu magistriõppele
NB! Lühendatud õppekavade puhul tuleb kontrollida eelneva 
kvalifikatsiooni taset ning ülekantud õpingute mahtu!



Bakalavr



Spetsialist (kvalifikatsija / biliktiligin) 



Priloženije k diplomu (transkript) / Üš tildegi diplomga kosõmša / 
Supplement to Diploma (Transcript) (venekeelne)



Priloženije k diplomu (transkript) / Üš tildegi diplomga kosõmša / 
Supplement to Diploma (Transcript) (kasahhikeelne)



Priloženije k diplomu (transkript) / Üš tildegi diplomga kosõmša / 
Supplement to Diploma (Transcript) (inglisekeelne)



Nazarbajev Universitet

• Autonoomne ülikool.

• Ei vaja koolitusluba ega atesteerimist.

• Viib läbi õpet enda väljatöötatud ning 
välispartnerite õppekavade järgi.

• Väljastab oma kujundusega diplomeid, mis on 
riiklikult tunnustatud ning annavad 
omanikele samad õigused, nagu Kasahstani 
riiklikud diplomid.



Bakalavr (Nazarbajev Universitet)



Bakalavr (Nazarbajev Universitet)



Kõrghariduse II aste

Poslevuzovskoje obrazovanije

• Magistratura – 1-2 aastat (60-120 ainepunkti) 
Bakalavr või Spetsialist baasil. 

 Magistr

Annab juurdepääsu doktoriõppele
Diplom ja akadeemiline õiend on kasahhi, vene ja 
inglise keeles.

Vastab magistrikraadile Eesti kehtivas 
haridussüsteemis.



Magistr



Kõrghariduse III aste

Poslevuzovskoje obrazovanije

• Doktorantura – 3 aastat (180 ainepunkti) 
Magistr baasil.
 Doktor filosofii (PhD) / Bojõnša filosofija doktor 

(PhD)

 Doktor po profilju / Bejini bojõnša doktor

Diplom ja akadeemiline õiend on kasahhi, vene ja 
inglise keeles.

Vastavad doktorikraadile Eesti kehtivas 
haridussüsteemis.



Hindamiseks vajalikud dokumendid

• Diplom

 Bakalavr

 Spetsialist (kvalifikatsija / biliktiligin)

 Magistr

 Doktor filosofii (PhD) / Bojõnša filosofija doktor (PhD)

 Doktor po profilju / Bejini bojõnša doktor

• Akadeemiline õiend

 Priloženije k diplomu (transkript) / Üš tildegi diplomga
kosõmša / Supplement to Diploma (Transcript)

• Kõik eelnevad keskharidusele järgnevad haridust tõendavad 
dokumendid koos hinnetelehtedega

• Haridusdokumendi omaniku isikut tõendav dokument



Ainepunktide ja hindamissüsteemid

• Ühised ainepunktide ja hindamissüsteemid 
tehnilises ja kutsehariduses, 
keskharidusejärgses hariduses, 
kõrghariduses ning kõrgharidusejärgses 
hariduses.

• Üks Kasahstani ainepunkt (30 ak. tundi 
õppetööd) vastab ühele ECTS ainepunktile.

• Paralleelselt kasutatakse 4-palli, 100-palli, 
Ameerika ning ECTS hindamisskaalasid.



Hindamisskaalade vastavus

Suurepärane

Hea

Rahuldav

Mitterahuldav



Diplomite 
seeriakoodid

Seeriatähis Kvalifikatsioon

НОБ №
БТ №

Attestat ob osnovnom srednem obrazovanii / Negizi
orta bilim turalõ attestat

ЖОБ №
Attestat ob obštšem srednem obrazovanii / Žalpõ orta
bilim turalõ attestat

ТКБ №
Diplom o tehnitšeskom i professionalnom obrazovanii
/ Tehnikalõk žäne käsiptik bilimi turalõ diplom

ОБКБ №
Diplom o poslesrednem obrazovanii / Orta bilimnen
kejingi bilim turalõ diplom

ЖБ-Б №
Bakalavr
Spetsialist (kvalifikatsija / biliktiligin) 

ЖООК-М № Magistr

ҒД №
Doktor filosofii (PhD) / Bojõnša filosofija doktor (PhD)
Doktor po profilju / Bejini bojõnša doktor



Varasemate süsteemide 
kvalifikatsioonid
• Diplom o srednem professionalnom

obrazovanii / Käsiptik orta bilim turalõ
diplom
 Seeriatähis КОБ №

 Anti välja kuni 2007

 Kutsekeskhariduse kvalifikatsioon



Diplom o srednem professionalnom obrazovanii / 
Käsiptik orta bilim turalõ diplom



Varasemate süsteemide 
kvalifikatsioonid
• Diplom o võsšem spetsialnom

obrazovanii / Arnajõ žogardõ bilimi
turalõ diplom
 Seeriatähis АЖБ №

 „Vana“ Spetsialist, anti välja kuni 2007

 Kõrghariduse kvalifikatsioon, õppeaeg 4-6 aastat 
keskhariduse baasil

 Kuni 2007 andis juurdepääsu magistriõppele ja 
aspirantuuri



Diplom o võsšem spetsialnom obrazovanii / Arnajõ
žogardõ bilimi turalõ diplom



Varasemate süsteemide 
kvalifikatsioonid
• Kandidat

 Seeriatähised ҒК №, ҒД №

 Teaduskraad vanas haridussüsteemis peale 
aspirantuuri lõpetamist (kehtis kuni 2007).

 3 aastat Magistr või Diplom o võsšem spetsialnom
obrazovanii baasil.

 Diplomeid väljastati kuni 2012



Kandidat



Kasulikud lingid

• Tunnustatud kõrgkoolide nimekiri

http://enic-kazakhstan.kz/ru/realiz-bp/spisok-vuzov-rk

• Kõrgharidusõppekavade andmebaas

http://enic-kazakhstan.kz/ru/realiz-bp/reestr-
obrazovatelnykh-programm

• Tunnustatud akrediteerimisagentuuride nimekiri

http://control.edu.gov.kz/ru/reestr-akkreditacionnyh-
organov
(koduleht hetkel ei tööta, 27.03.2018 seisuga saab andmeid 
vaadata siin: 
https://web.archive.org/web/20180615071009/http://control.edu.gov.
kz/ru/reestr-akkreditacionnyh-organov )



Tänan!


