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Üldhariduse üldstruktuur

Üldharidus (12 klassi)

Algharidus (5 aastat)

Alamastme keskharidus (4 aastat) – Collège 
6. aasta – Sixième
7. aasta – Cinquième
8. aasta – Quatrième
9. aasta – Troisième 

Diplôme national du Brevet

Ülemastme keskharidus (3 aastat) – Lycée
10. aasta – Seconde
11. aasta – Première
12. aasta – Terminale (Final)

Diplôme du baccalauréat



Ülemastme keskharidus

Ülemastme keskhariduse kolm haru (ka eraldi koolid):

Diplôme du baccalauréat générel
3 õppesuunda, mida õpilased valivad 1. aastal

Série L (Littéraire) – humanitaarteadused, peamise rõhuga keeltele, 
kirjandusele ja filosoofiale

Série S (Scientifique) – loodusteadused, peamise rõhuga 
matemaatikale, füüsikale, keemiale, bioloogiale ja geograafiale

Série ES (Économique et social) – majandus ja sotsiaalteadused

Diplôme du baccalauréat technologique
8 õppesuunda tööstuse, tehnoloogia, meditsiini, põllumajanduse, keskkonna, 
muusika, hotellimajanduse harudel

Diplôme du baccalauréat professionel
Eesmärgiks kutseõpe, mida võtavad õppurid, kelle eesmärk ei ole jätkata 
õpinguid kõrgkoolis.

NB! Kõigi kolme haru lõpetajad omavad võrdse juurdepääsu 
kõrgharidusele



Diplomite väljastamine

Kõigi kolme diplomi puhul annab dokumendi välja kohalik 
haridusamet – Academie. (Kooli nimi kajastub hinnetelehel)

Diplôme du baccalauréat générel

Diplôme du baccalauréat technologique

Diplôme du baccalauréat professionel



Haridusamet

Série L



Haridusamet

Õppesuund



Hindamissüsteem

16-20 Très bien väga hea

14-15 Bien hea

12-13 Assez bien piisavalt hea

11-10 Passable rahuldav

8-9 - peaaegu
rahuldav

0-7 Ajourné puudulik

Hinded “8” ja “9” on aktsepteeritavad kui 
õpingute keskmine hinne on vähemalt “10” 
(Passable).



Lõpuetestid

Lõputestid jagunevad kaheks osaks:

Esimese Grupi (Premiere Groupe) testid, mida peavad 
tegema kõik. Kui nende testide keskmine hinne on vähemalt 
10,0, antakse diplom ja teise grupi teste tegema ei pea.

Teise Grupi (Second Groupe) testid on nn “järeleaitamise 
testid” (ja valdavalt suulised) neile, kelle Esimese Grupi testide 
keskmine hinne oli alla 10,0.



Keskmine hinne 11,23

Hinded (sh “5” ja “9”)

Sooritatud vaid Groupe 1



Esimese grupi 
keskmine hinne on 
8,97

Sooritanud Teise grupi 
testid kahes aines

Koonhinne G1+G2 on 
10,47

Sooritatud ka Groupe 2



Kõrgharidus
Kõrgkoolide tüübid

Ülikoolid
Riiklikud ja eraülikoolid, alluvad ministeeriumile. Annavad välja 

riiklikult tunnustatud kraade (diplôme visé): Licence; Master; 
Docteur. Lisaks Diplôme d’Universitè (mitteriiklikud)

Grandes Écoles
Üldine termin mainekate, kindla spetsialiseerumisega (nt 

tehnika-tehnoloogia, majandus-ärijuhtimine, avalik haldus jt) 
kõrgkoolide kohta. Võivad olla nii riiklikud kui erakõrgkoolid. 
Annavad välja nii riiklikult tunnustatud diplomeid (diplôme 
vise) kui ka nn kõrgkooli diplomeid.



Kõrgharidus (kehtiv süsteem)

Kehtivale 3+2+3 (L+M+D) süsteemile üleminek on nn Bologna protsessi 
järgimine. Üleminek on toimunud järk-järgult alates 1999. Riiklikud 
kvalifikatsioonid üldsüsteemis:

Licence / Licence professionelle
3 aastat / 180 ECTS ainepunkti
Antav kraad: Grade de Licence
Vastab bakalaureusekraadile

Master
2 aastat / 120 ECTS ainepunkti

Peale esimest aastat M1 valitakse kas rakenduslik või teaduslik 
suund

Antav kraad: Grade de Master
Vastab magistrikraadile 
(NB! Master 1/M1 ei ole lõplik kraad, see on 2-aastase Master-õppe esimene aasta)

Docteur
3 aastat
Antav kraad: Grade de Docteur
Vastab doktorikraadile



Licence



Licence professionelle



Master



Doctorat



Attestation de réussite (aktsepteeritav 
esialgne tunnistus, mis antakse enne 
lõplikku diplomit)

Licence



Ülikoolide oma 
kvalifikatsioonid

Diplôme d’Universitè

Lisaks riiklikele ja riiklikult tunnustatud kvalifikatsioonidele 
(Licence, Master, Docteur) võivad ülikoolid anda ka nn oma 
diplomeid, mis on mõeldud tööturule, enesetäiendamiseks 
vm.

Erinevate nimetustega, sagedamad on:

Diplôme d’Universitè (DU)
Diplôme interuniversitaire
Diplôme d’ètablissement
Bachelor (näit. Bachelor of Business Administration)
MBA; EMBA

Võivad tõendada nii formaalharidust kui täienduskoolitust. EI 
OMA AMETLIKKU TUNNUSTUST.



Diplôme d’Universitè



Bachelor (DU)



EMBA – DU



MBA (DU)



Grandes Écoles 
kvalifikatsioonid (1)

Ecoles d’Ingénieur (u 225)
Tehnoloogia ja tehnikateadusele spetsialiseerunud kõrgkoolid
Pika tsükli õpped – 5 aastat (300 ECTS ainepunkti), 2 aastat 
classes préparatoire + 3 aastat või peale keskharidust 5 
aastat.
Antav kvalifikatsioon: Titre d’Ingenieur (Diplôme) de …. 
(kõrgkooli nimi) ja ühtlasi kraad Grade de Master
Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon.

Ecoles de Commerce (u 220)
Ärijuhtimise ja majanduse suunaga kõrgkoolid. Valdavalt 
erakõrgkoolid.
Pika tsükli õpped – 5 aastat (300 ECTS ainepunkti), 2 aastat 
classes préparatoire + 3 aastat või peale keskharidust 5 
aastat.
Antav kvalifikatsioon: Grade de Master
Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon.



Titre d’Ingenieur 



Grandes Écoles 
kvalifikatsioonid (2)

NB!
Kõrgkoolid võivad välja anda omal algatusel ka 

kvalifikatsiooni Bachelor peale 5-aastase õppe 
kolmandat aastat. Peamiselt just rahvusvahelistele 
üliõpilastele, kui nad pärast 3. aastat kõrgkoolist 
lahkuvad ja saaksid siiski nn “tunnustatud 
kvalifikatsiooni” (mida see tegelikult pole). 

Kraad Bachelor ei ole Prantsusmaa kõrgharidussüsteemi 
kraad, see ei ole omandatud pärast kõrghariduse 
esimese astme läbimist. Kvalifikatsioon ei anna 
juurdepääsu magistriõppele. Õpinguid võib arvestada 
osana kõrghariduse esimese astme õppekava 
täitmisel.



Pärast 3. aastat antud 
mitteametlik Bachelor

Pärast 5. aastat antud ametlik 
Master



Lühitsükli kvalifikatsioonid ja 
Classes Préparatoires

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
2 aastat (120 ECTS ainepunkti)
Õpe toimub keskkoolis (lycée), diplomi annab kohalik haridusamet (académie). 

Saab jätkata õpinguid Licence professionelle ja Grandes Écoles õppekavadel.
Õpinguid võib arvestada osana kõrghariduse esimese astme õpingutest

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
2 aastat (120 ECTS ainepunkti)
Õpe toimub ja diplomi väljastab Instituts Universitaires de Technologie (IUT). 

Saab jätkata õpinguid Licence ja Licence professionelle õppekavadel.
Õpinguid võib arvestada osana kõrghariduse esimese astme õpingutest

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
2 aastat (120 ECTS ainepunkti)
Õpe toimub keskkoolis (lycée). Kolm õppesuunda – majandus, keeled/kirjandus, 

loodusteadused. Ettevalmistus õpingute jätkamiseks Grandes Écoles 
õppekavadel

Õpinguid võib arvestada osana kõrghariduse esimese astme õpingutest



Brevet de Technicien Supérieur (BTS)



Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)



Classes Préparatoires aux Grandes Écoles



Varasema süsteemi 
kvalifikatsioonid

Kõrghariduse kvalifikatsioonid enne LMD reformi (üleminek 
kuni 2006, kuid antakse veel M1 korral kraadi Maîtrise)

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)
2-aastane lühitsükkel ( kõrghariduse baaskursus)
Võib arvestada osana kõrghariduse esimese astme õppest

Licence
3 aastat (2+1)
Vastab bakalaureusekraadile

Maîtrise
4 aastat (2+1+1)
Arvestatakse osana kõrghariduse teise astme õppest. Prantsusmaal võrdsustatud Master-õppe esimese 

aastana (M1)

Diplôme d’études approfondies (DEA) / Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)
5 aastat (2+1+1+1)
Vastab magistrikraadile. Prantsusmaal võrdsustatud Master-kraadiga.

Doctorat
Vastab doktorikraadile



DEUG – vana süsteemi lühitsükkel



Maîtrise



DEA



DEA (näide 2 – esialgne tunnistus)

DEA



DESS



Vana vs uus kõrgharidusastmete süsteem

Baccalauréat

Licence

Master

DoctoratDoctorat

Licence

DEUG

Maîtrise

DEA / DESS

vana uus



Hindamissüsteem

16-20 Très bien väga hea

14-15 Bien hea

12-13 Assez bien piisavalt hea

11-10 Passable rahuldav

8-9 - peaaegu
rahuldav

0-7 Ajourné puudulik

Kvalifikatsioon antakse ka juhul, kui 
üksikutes ainetes/moodulites on saadud 
negatiivne hinne, kuid õpingute keskmine 
tulemus on vähemalt “10” (Passable).



Ametlikult tunnustatud 
kõrgkoolide nimekirjad

Ametlikult tunnustatud ülikoolid: www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-
francaises.html

Ametlikult tunnsutatud Grandes Ècoles:
Ecoles de Commerce: www.cefdg.fr/fr/ecoles-et-
formations-visees

Ecoles d’Ingénieur: https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid20256/liste-des-ecoles-d-
ingenieurs.html


