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Üld- ja kutsekeskhariduse struktuur 

(4+6+2) 
 
13 

12                                                                                                                          

11           Berufsschule / Berufsfachschule      Fachoberschule        Gymnasium / (Gesamtschule)                                                                       

10                                       

9 

8  Hauptschule            Realschule               Gymnasium            Gesamtschule 

7  (põhikool)             (reaalkool)            (gümnaasium)             (üldkool) 

6 

5 

4 

3             Grundschule 

2              (algkool) 

1 

 

  Kutseõpe 

   Kõrgharidusele 



13-klassilisest 12-klassilisele 
Ida-Saksamaal (SDV)12 klassi; ühinemise järel 13 klassi 

Lääne-Saksamaal (SFV) 13 klassi 

Liidumaa   reformi algus  topelt-lõpetajad 

Sachsen   alati 12 

Thüringen  alati 12 

Sachsen-Anhalt 2003  2007 

Mecklenburg-Vorpommen 2001   2008 

Saarland  2001  2009 

Hamburg  2003  2010 

Bayern  2004  2011 

Niedersachsen 2004  2011 

Baden-Würtenberg 2004  2012 

Bremen  2004   2012 

Berlin  2006  2012 

Brandenburg 2007   2012 

Nordrhein-Westfalen 2005   2013 

Hessen  2005-2006  2013-2014 

Schleswig-Holstein 2008  2016 

Rheineland-Pfalz endiselt 12,5 (kestab jaanuari/veebruarini 13. aastal) 



Ülemastme keskharidus 

 Klassid 11-12 (13) 

 Õppeasutus – Gymnasium (enamik ka selle nimega, 
kuid pigem üldnimetus) 

 

 Õppekavas kolm ainegruppi:  
◦ keeled, kirjandus ja kunst;  

◦ sotsiaalteadus;  

◦ matemaatika-loodusteadus ja tehnoloogia 

 

 Kohustuslikud on kõik kolm ainegruppi, läbides 
vastava õppekava ja sooritades lõpueksamid ehk 
Abiturprüfung. 

 

 

 



Abiturprüfung („küpsuseksamid“) 

 Vähemalt 4 eksamit, maksimaalselt 5. 

 

 Eksamid peavad olema võetud kõigist 

kolmest ainegrupist.  

 

 Üks eksamitest peab olema saksa keel või 

võõrkeel. 

 

 Eksamite hindeskaala sama, mis koolihinnetel. 



Hindeskaala 

 Punktiskaala: 
                

               /     väga hea     /       hea          /    rahuldav      /      piisav         /      nõrk         / mitter. /   

 

 

 

 

 

Koondhinde arvutamisel süvendatud aine punktid arvestatakse topelt. (Süvendatud kursuse punktid 

on tunnistusel märgitud sulgudes, näit. (8)). 

 

Koondtulemus arvutatakse valemiga, sisaldades nii koolihinnete punkte kui eksamipunkte. Maksimum 

punktide arv on 900, millest tunnistuse saamiseks peab olema saadud vähemalt 300 punkti. 

Hinne + 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6 

Punktid 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 



Kvalifikatsioon 

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 

 

Võimaldab juurdepääsu nii ülikooli kui rakenduskõrgkooli 

(rakendusteaduste ülikooli – Fachhochschule) 

 

Üks dokument, sisaldades nii ainekursusi, tulemusi, 

eksamitulemusi kui koondhinnet.  Võib sisaldada ka 

võõrkeele taset EN keeleoskustasemete süsteemis 

(CEFR/GeR), kui vastavad testid on kooli juures 

sooritatud. 

 

 



Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (lk 1 ja 2) 



Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (lk 3 ja 4) 



Kutsekeskharidus 

Õppeasutuse tüüp – Fachoberschule (üldnimetus) 

 

Õppeaastad – 11. ja 12. klass 

 

Sisaldab nii üldharidusaineid kui kutseõpet, sh praktikat 

ettevõtetes (duaalsüsteem): 

1. aastal (11. klass) õppetöö ettevõtete juures; 2. aastal (12. klass) 

koolis üldained ja erialane ettevalmistus. 

 Üldained: saksa keel, võõrkeel, matemaatika ja loodusteadused, 

 sotsiaalteadused (samad ained, mis üldhariduskoolis, kuid väiksemas 

 mahus). 

 

 Erialane ettevalmistus – äri ja ettevõtlus, tehnika, tervishoid, disain, 

 põllumajandus jm. 

 



Kvalifikatsioon 

Zeugnis der Fachhochschulreife 

 

Võimaldab Saksamaal juurdepääsu vaid 

rakenduskõrgkooli (rakendusteaduste ülikooli – 

Fachhochschule), Hesseni liidumaal ka ülikooli. 

 

Eestis ettepanek tunnustada juurdepääsuks nii 

ülikooli kui rakenduskõrgkooli. 

 



Zeugnis der Fachhochschulereife (lk. 1 ja 2) 



Zeugnis der Fachhochschulreife (lk 3 ja tõlge lk 3) 



Kutseõppe kvalifikatsioonid 

 

 Abschlusszeugnis der gewerblichen Berufsschule 

 Abschlusszeugnis in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 

 Zeugnis (über die staatliche Prüfung) 

 jt 

 

Põhihariduse baasil kutseõpe (4. taseme kutseõpe). Ei 

võimalda juurdepääsu kõrgharidusele. 

 

 Muu Abschlusszeugnis 

Erinevatel tasemetel kutseõppe järel antav. Ei võimalda 

juurdepääsu kõrgharidusele. 



Kutseõppe lõputunnistuste näidiseid (1) 



Kutseõppe lõputunnistuste ja kutsetunnistuste näidiseid (2) 



Kõrgharidussüsteem 

Kõrgharidusele juurdepääsu kvalifikatsioonid 

 

 

Zeugnis der allgemeine Hochschulreife 

 

 

Zeugnis der Fachhochschulreife 

 



Kõrgkoolide tüübid 

 Ülikoolid – Universität; Technische Universität; Technische 

Hochschule; Pädagogische Hochschule; Theologische 

Hochschule 
Kõrgharidus kõigil kolmel astmel 

 

 Kunsti- ja muusikakolledžid – Hochschule für Künste; 

Hochschule für Musik; jm 
Kõrgharidus kõigil kolmel astmel 

 

 Rakenduskõrgkoolid – Fachhochschule 
Kõrgharidus kahel esimesel astmel 



Ülikoolide kvalifikatsioonid (1) 

Üleminek „Bologna“ (BaMa) süsteemile oli 1999-2004 (ei 
toimunud üheaegselt) 

 

Bachelor (Bakkalaureus) 

3-4 aastat / 180-240 ECTS ainepunkti 

Antav kraad: Bachelor (BA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; BSc – tehnika ja 
loodusteadused; BEng – tehnoloogia, inseneeria; LLB – õigusteadus; jt) 

 

Master (Magister) 

1-2 aastat / 60-120 ECTS ainepunkti 

Antav kraad: Master (MA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; MSc – tehnika ja 
loodusteadused; MEng – tehnoloogia, inseneeria; LLM – õigusteadus; jt) 

 

Doktor 

Nominaalkestus määratlemata 

Antav kraad: Doktor der ……. (lad. Doctor….) 

 



Bachelor 



Master 



Doktor 



Ülikoolide kvalifikatsioonid (2) 
Riigieksamid – pika tsükli kvalifikatsioonid 
Teatud erialadel tuleb sooritada riigieksam (föderaalne).  Meditsiini, veterinaaria, õpetajakoolituse ja 
õigusteaduse lõpetamisel sooritatavad eksamid, mis annavad õiguse erialal töötada. 

 

Erste Staatsprüfung 

 Pärast teoreetilise osa läbimist 

Zweite Staatsprüfung 

 Pärast praktikaosa läbimist 

 

Õppe nominaalkestused: 

Põhikooli või algklasside õpetaja – 3-4,5 aastat 

Keskkooli või kutseõppeasutuse aineõpetaja – 4,5 aastat 

Õigusteadus – 4,5 aastat 

Arstiõpe – 6,5 aastat (kolmas eksam – Dritter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung) 

Hambaarstiõpe – 5,5 aastat 

Loomaarstiõpe – 5,5 aastat 

Farmaatsia – 4-4,5 aastat 

Toidukeemia – 4-4,5 aastat 

 

NB! Alla 4-aastase nominaalkestusega õpet (mõned õpetajakoolituse kavad) saadud 
kvalifikatsioon vastab bakalaureusekraadile. Kõigil teistel juhtudel magistrikraadile. 



Erste Staatsprüfung ja Zweite Staatsprüfung 



Fachhochschule kvalifikatsioonid 

Üleminek „Bologna“ (BaMa) süsteemile oli 1999-2004 (ei toimunud 

üheaegselt) 

 

Bachelor (Bakkalaureus) 

3-4 aastat / 180-240 ECTS ainepunkti 

Antav kraad: Bachelor (BA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; BSc – tehnika ja 

loodusteadused; BBA – ärijuhtimine; jt) 

 

Master (Magister) 

1-2 aastat / 60-120 ECTS ainepunkti 

Antav kraad: Master (MA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; MSc – tehnika ja 

loodusteadused; MEng – tehnoloogia, inseneeria; MSW – sotsiaaltöö; jt) 

 



Bachelor (rakenduskõrgkoolist) 



Master (rakenduskõrgkoolist) 



Varasema süsteemi kvalifikatsioonid 
Kõrghariduse kvalifikatsioonid enne reformi (üleminek kuni 2004.a) 

 Diplom (FH) 

◦ rakenduskõrgkoolide kvalifikatsioon 

◦ Nominaalkestus 4 aastat 

◦ Vastab bakalaureusekraadile (rakenduskõrghariduse diplomile) 

 Diplom (üldnimetusena ka Diplomgrad või Diplomprüfung) 

◦ Ülikoolide kvalifikatsioon 

◦ Nominaalkestus 4…5,5 aastat 

◦ Vastab magistrikraadile 

 Magister Artium 

◦ Ülikoolide kvalifikatsioon humanitaar- ja kunstialadel ning mõnedel sotsiaalteaduste erialadel. Teoloogias – Lizentiat 

◦ Nominaalkestus 4,5…5 aastat 

◦ Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon 

 Staatsprüfung (Staatsexamen) 

◦ Õpetajakoolituses, õigusteaduses ja meditsiinivaldkonnas vastava õppe ja eksami sooritamise järel antav 

◦ Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon 

 Doktor 

◦ Diplom või Magister Artium või Lizentiat + 2…5 aastat 

◦ Doktorikraadile vastav kvalifikatsioon 

 Doktor habilitus 

◦ Postdoktor pärast täiendava teadustöö kaitsmist (habilitation). Annab õiguse töötada ülikoolis professorina. Dr. habil. 
on täiendav akadeemiline tiitel ja pole arvestatud kui formaalharidussüsteemi kvalifikatsioon. 



Diplom (FH) – varasem süsteem 



Diplom (ülikooli) – varasem süsteem 



Magister Artium – varasem süsteem 



Vana vs uus kõrgharidussüsteem 

            vana                              uus 
 

            Doktor    Doktor 

 

 

       Master 

 

 

           Diplom 

     Diplom (FH)     Magister Artium   Bachelor 

       Staatsprüfung 

 

 

 

 



Hindamisüsteem 

Tradistiooniline (varasem)  Üldkasutatav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Mõned ülikoolid võivad kasutada ka hinnet “0,7” ehk Sehr gut + 

või märget mit Auszeichnung bestanden (eriti väljapaistev). 

On õppeasutusi, kus kasutatakse hindeskaalat 0,1 täpsusega vm. 

1 Sehr gut /väga hea 

2 Gut / hea 

3 Befriedigend /rahuldav 

4 Ausreichend /piisav 

5 F 

1,0 Sehr gut 

1,3 Sehr gut - 

1,7 Gut + 

2,0 Gut 

2,3 Gut - 

2,7 Befriedigend + 

3,0 Befriedigend 

3,3 Biefredigend - 

3,7 Ausreichend + 

4,0 Ausreichend 



Berufsakademie 

Keskhariduse järgne kutseõpe. Ei ole Saksamaa 
kõrgharidussüsteemi osa, kuid kõrgkoolid võivad arvestada õpinguid 
osana kõrgharidusõppekava täitmisel. 

 

Õppekava sisaldab nii üldteoreetilisi kui kutseaineid. 
Nominaalkestus 3 aastat. 

 

Kvalifikatsioon: Diplom- …….. (Berufsakademie) 

 

Mõnedele õppeasutustele on antud õigus viia läbi ka Bachelor-õpet, 
kui õppekava on akrediteeritud. Barufsakademie Bachelor on võrdne 
kõrgkoolide Bachelor-kraadiga ja annab juurdepääsu magistriõppele. 
Kuid sel juhul võib Berufsakademie ka olla juba ühinenud mõne 
Fachhochschulega. 



Diplom (Berufsakademie) 



Kasulik link 

 

 

Tunnustatud kõrgkoolid, õppekavad ja kvalifikatsioonid: 

www.hochschulkompass.de  

http://www.hochschulkompass.de/

