
USA haridussüsteem ja 
kvalifikatsioonid

Aleksandr Graf
23.04.2018



Ameerika Ühendriigid
• koosnevad 50 osariigist, 

millel on vastavalt riigi
föderalistlikule süsteemile
osaline autonoomia

• detsentraliseeritud 
hariduspoliitika

• puuduvad riiklikul tasemel 
ühtsed õppekavad, 
hindamissüsteemid ja 
standardid

• kulutused haridusele on 
1,15 triljonit dollarit (2012-
2013 õa)

2



U.S. Department of Education, National 
Center for Education Statistics
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Ameerika 
Ühendriikide 

haridussüsteem



KOOLIHARIDUS



Koolitüübid
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• Olenevalt sellest, kes on kooli rahastaja, jaotuvad koolid avalik-
õiguslikeks (public) ja erakoolideks (private), mida 
finantseerivad ja korraldavad eraisikud, religioossed või 
ühiskondlikud organisatsioonid.

• Levinud on koduõpe (homeschooling). Hinnanguliselt on USAs 
1,8 mln õpilast koduõppes (ehk 3,4% õpilaste koguarvust).*

• Department of Defense Education Activity (DoDEA) schools –
sõjaväebaasides asuvad üldhariduskoolid; hallatakse föderaalsel
tasandil. www.dodea.edu



Koolide arv

1999-2000 2005-2006 2009-2010 2013-2014

KOKKU 125 007 132 436 132 183 131 890

Avalik-õiguslikud
koolid

92 012 97 382 98 817 98 271

Erakoolid 32 995 35 054 33 366 33 619

https:nces.ed.govprograms/digest/d15/tables/dt15_105.50.asp
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Avalik-õiguslike koolide tüübid
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• Traditsioonilised avalik-õiguslikud koolid 
(Traditional/regular public schools) – haldab osariik/kohalik 
omavalitsus

• Tšarterkoolid (Charter schools) – rahastus on riiklik, aga 
juhtimine iseseisev (st õppekavade, hindamissüsteemi, 
õpetamismetoodika jm üle otsustab kool). Õpiväljundid on aga 
kindlaks määratud osariigi/kohaliku omavalitsuse poolt.

• Õppesuunaga koolid (Magnet schools) – näiteks 
reaalkallakuga kool, spordikool



Koolipiirkonnad
• Iga osariik on jaotatud koolipiirkondadeks

(school district). Aastal 2010 oli neid 13 588.

• Piirkonnas kehtivad ühtsed reeglid lõpetamise
nõuetele, hindamisele jne.

• Piirkondade otsing: 
https://nces.ed.gov/ccd/districtsearch/index.asp
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Enamlevinud ainepunktisüsteem

• 1 ainepunkt (Credit / Unit) – arvestuslikult üks kursus
toimub iga päev üks akadeemiline tund ühe 
õppeaasta vältel.

• 0,5 ainepunkti - kursus toimub iga päev üks
akadeemiline tund ühe semestri vältel.
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Keskkooli lõpetamise nõuded

• Osariigiti väga erinevalt reguleeritud. 
• Tavaliselt on osariigi poolt kehtestatud miinimumnõuded 

(state (minimum) requirements).
• Koolil (või koolipiirkonnal) on õigus kehtestada lõpetamise 

lisanõuded (local requirements).
• Aeg ajalt need nõuded muutuvad.

• Keskhariduse õppekava täitmisel antakse kvalifikatsioon
High School Diploma, mis võimaldab juurdepääsu 
kõrgharidusele. 

• Kvalifikatsiooni hindamiseks on nõutav Official
Transcript, mis on saadetud otse õppeasutusest või 
esitatud isiku poolt kinnises ümbrikus kooli templiga.
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(2012-13)

https://occrl.illinois.edu/docs/librariesprovi
der4/prc/graduation-requirements.pdf

•Colorado (0,5)

24 Units
•Alabama
•Delaware
•DC
•Florida
•Hawaii
•Missouri
•New Jersey
•Oregon
•South Carolina
•Utah
•West Virginia

•Pennsylvania (0)
•Massachusetts (0) •New Mexico (24,5)

•Connecticut (25)

Osariigi poolt keskkooli lõpetamiseks nõutav ainepunktide maht



Näide: keskkooli lõpetamise nõuded Oregoni 
osariigis
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http://www.oregon.gov/ode/students-and-family/OregonDiploma/Pages/default.aspx

Näide: keskkooli lõpetamise 
nõuded Oregoni osariigis



Näide: keskkooli lõpetamise tingimused Oregoni osariigis
(Beaverton School District). 
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https://www.beaverton.k12.or.us



Näide: keskkooli lõpetamise tingimused Oregoni osariigis
(Pine-Eagle School District). 
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http://www.pineeaglesd.org/home



ACT ja SAT testid
Standardiseeritud akadeemilise võimekuse testid.

• ACT - American College Test
– 4 testi: English, Mathematics, Reading, Science
– Hinnatakse eraldi skaalal 1 – 36 punkti 

• SAT - Scholastic Aptitude Test
– 2 osa: Evidence-Based Reading and Writing, 

Mathematics
– Iga osa hinnatakse eraldi skaalal 200 – 800 punkti

Nimetatud testide sooritamine ei ole kohustuslik ja on 
käsitletavad kõrgharidusele vastuvõtu erinõudena.
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Advanced Placement (AP)
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• Õppeained, mida on keskkoolis võimalik süvendatult 
õppida (mitte igas koolis).

• Arvestatakse USAs kõrghariduse esimese astme 
õppekava täitmisel.

• Hetkel on 38 õppeainet, mida on võimalik õppida
https://apcentral.collegeboard.org/courses

• Haldab kõrgkooli juures olev amet – College Board.



Enamlevinud hindamisskaala (1)

Numeric Grade Standard Grade
Grade Point

Average

90–100 A 4.0

80–89 B 3.0

70–79 C 2.0

60–69 D 1.0

0-59 F 0.0
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AP õppeainete puhul on A = 5,0 hindepunkti, B = 4,0 hindepunkti jne



Enamlevinud hindamisskaala (2)
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Numeric
Grade

Standard 
Grade

Grade Point
Average

97-100 A+ 4.33 or 4.00

93-96 A 4.00

90-92 A- 3.67

87-89 B+ 3.33

83-86 B 3.00

80-82 B- 2.67

77-79 C+ 2.33

73-76 C 2.00

70-72 C- 1.67

67-69 D+ 1.33

63-66 D 1.00

60-62 D- 0.67

0-59 F 0.00

AP õppeainete puhul on A = 5,0
hindepunkti, B+ = 4,33
hindepunkti jne



Tunnustatud avalik-õiguslike koolide 
otsing

https://nces.ed.gov/ccd/schoolsearch/
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Tunnustatud erakoolide otsing

https://nces.ed.gov/surveys/pss/privateschoolsearch/
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Näide 1: hinneteleht oli tellitud enne keskkooli lõpetamist
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Kooli poolt 02.06.2017 
väljastatud hinneteleht ei
kinnita keskhariduse
õppekava täitmist.
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Kooli poolt 22.06.2017 
väljastatud hinneteleht, 
kinnitab keskhariduse
õppekava täitmist.



Näide 2: keskhariduse õppekava on täitmata 
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24.09.2014 seisuga õppis isik 
11. klassis. 
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Õppekava täitmiseks on vajalik sooritada õpinguid mahus 
vähemalt 23,0 ainepunkti (Credits). Õppeasutuse poolt 
15.03.2017 väljastatud hinneteleht tõendab õpingute 
sooritamist mahus 16,5 ainepunkti. 



Näide 3: kõik lõpetamise nõuded on täidetud 11. klassis
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Kõik keskkooli lõpetamise 
nõuded on täidetud, seega 
võimaldab kvalifikatsioon 
juurdepääsu kõrgharidusele. 



GED-EKSAMID



General Educational Development (GED)

• GED-eksam võimaldab isikutel, kes ei ole täitnud 
üldkeskhariduse õppekava, sooritada nõutavad 
eksamid, mille tulemusel antakse Ameerika 
Ühendriikide haridussüsteemi keskhariduse tasemele 
vastav kvalifikatsioon.

• Väljastatakse tunnistus High School Equivalency
Diploma koos hinnetelehega Official GED Transcript.
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GED-eksam
2002 – 2013

• 5 osa

• Hinnatakse skaalal 
200 – 800 punkti

• Madalaim positiivne 
tulemus on 410 p.

• Keskmine tulemus 
peab olema 450 p.

2014 - …

• 4 osa

• Hinnatakse skaalal 
100 – 200 punkti

• Madalaim positiivne 
tulemus on 145 p.
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Hinneteleht koos
tunnistusega, saab tellida 
otse GED keskusest e-posti 
aadressile
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Hinneteleht koos
tunnistusega, saab tellida 
otse GED keskusest e-posti 
aadressile



KÕRGHARIDUS



Kõrgkoolide ja üliõpilaste arv (2015)
Kõrgkoolide arv Üliõpilaste arv

KOKKU 4 562 19 977 270

2-aastaste õppekavadega 
kolledžid (2-year colleges)

1 577 6 490 928

Avalik-õiguslikud kolledžid 
(public colleges)

910 6 215 666

Erakolledžid (private
colleges)

667 275 262

Ülikoolid (universities) 2 985 13 486 342
Avalik-õiguslikud ülikoolid
(public universities)

710 8 352 437

Eraülikoolid (private
universities)

2 275 5 133 905

https://nces.ed.gov/programs/digest/d16/tables/dt16_317.40.asp
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Kõrgkoolide tüübid
• Community college (riiklik õppeasutus, 

Associate Degree)

• Junior college (eraõppeasutus, Associate
Degree)

• College (Associate, Bachelor ja mõnedes ka
Master)

• University (Associate, Bachelor, Master, 
Doctor)
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• Mõned kõrgkoolid, mille õppeasutuse
nimes esineb Union, College või School
võivad olla ülikooli-tüüpi, pakkudes
kõrgharidust kõigil astmeil.

• Mõnikord on College ülikooli koosseisu
kuuluv üksus ning ei ole iseseisev
õppeasutus.
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Kõrghariduskvalifikatsioonid
(undergraduate)

Associate (Associate of Arts, Associate of Science, 
Associate of General Studies jt)

• Õppekavad on 2-aastase nominaalkestusega.

Õpingute jätkamise korral Eestis võib kõrgkooli poolt 
kehtestatud tingimustel ja korras arvestada õpinguid 
osana kõrghariduse esimese astme
(bakalaureuseõpe; rakenduskõrgharidusõpe) õppekava 
täitmisel.
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Kõrghariduskvalifikatsioonid
(undergraduate)

Bachelor (Bachelor of Arts, Bachelor of Science, 
Bachelor of Business Administration jt)

• Õppekavad on reeglina 4-aastase nominaalkestusega

Bachelor of Architecture

• Arhitektuuri õppekava on 5-aastase nominaalkestusega

Õpingud nimetatud kvalifikatsioonide saamiseks on Eestis
võrreldavad bakalaureuseõppega.
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Kõrghariduskvalifikatsioonid
(graduate)
Master (Master of Arts, Master of Science, Master of 
Strategic Studies, Master of Business Administration jt)
• Õppekavad on tavaliselt 2-aastase nominaalkestusega.

Professional doctorate

Doctor of Medicine jt
─ Arstiõppe vm õppekavad on tavaliselt 4-aastase nominaalkestusega. 

Vastuvõtt toimub kvalifikatsiooni Bachelor baasil.
Juris Doctor (Doctor of Jurisprudence)

─ Kõrghariduse teine aste õiguses ning vastuvõtt toimub kvalifikatsiooni
Bachelor baasil. Nominaalkestus on 3 aastat.

Õpingud nimetatud kvalifikatsioonide saamiseks on Eestis
võrreldavad magistriõppega.
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Kõrghariduse kvalifikatsioonid
(research doctorates)

Doctor of Philosophy, Doctor of Arts, Doctor of 
Engineering jt

─ Kõrgeimad kvalifikatsioonid USAs.

Õpingud nimetatud kvalifikatsioonide saamiseks on 
Eestis võrreldavad doktoriõppega
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Enamlevinud ainepunktisüsteem
• Nominaalkoormus õppeaasta kohta on 30

ainepunkti (Credit)
– Associate degree – 60 ainepunkti

– Bachelor degree (4 aastat) – 120 ainepunkti

• 1 ainepunkt USA haridussüsteemis on 
võrreldav 2 ECTS ainepunktiga.

43



44

Ülikoolis Dartmouth College kehtib oma ainepunktisüsteem. 
Bachelor-õppe õppekava maht on 35 ainepunkti.



Akadeemiline õiend
• Ametlikku akadeemilist õiendit (Official Transcript) ei 

anta üliõpilase või lõpetaja kätte.

• Üliõpilasele antakse mitteametlik (üliõpilase; lõpetaja) 
akadeemiline õiend. See ei ole ametlik 
haridusdokument. Akadeemilisele õiendile 
märgitakse Unofficial Transcript või Issued to student.

• Kõigi USA kvalifikatsioonide hindamiseks ja 
tunnustamiseks tuleb lõpetajal pöörduda oma 
õppeasutuse poole avaldusega (Transcript request), 
millel ta märgib kellele Transcript saata.
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Paljud õppeasutused USAs saadavad akadeemilisi
õiendeid elektrooniliselt.
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Kõrgkooli poolt 02.04.2018 väljastatud 
hinneteleht kinnitab, et selle omanik on 
täitnud kõrghariduse lühitsükli õppekava ning 
temale on 14.05.2016 antud kvalifikatsioon 
Associate in Arts. 
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See ei ole ametlik haridusdokument.
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¾ õppekavast on täidetud mujal.
Haridusdokumendi omanik peab
esitama hinnetelehed teistest
õppeasutustest.



ÕPPEASUTUSTE 
AKREDITEERIMINE



Regionaalsed akrediteerimisagentuurid
(regional accreditors)
1. Higher Learning Commission (HLC)

2. Middle States Commission on Higher Education 
(MSCHE)

3. New England Association of Schools and Colleges 
(NEASC)

4. Northwest Commission on Colleges and 
Universities (NWCCU)

5. Southern Association of Colleges and Schools
Commission on Colleges (SACSCOC)

6. Western Association of Schools and Colleges (WASC)
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Üleriigilised akrediteerimisagentuurid
(national accreditors)
• Lisaks regionaalsetele (regional) akrediteerimis-

agentuuridele tegutsevad USAs ka teised tunnustatud 
agentuurid - national accrediting bodies.

• Positiivse akrediteerimisotsuse saamine on nende 
agentuuride poolt lihtsam.

• Isik, kes lõpetab õppeasutuse, mis on akrediteeritud 
ainult üliriigilise agentuuride poolt, ei saa reeglina 
jätkata õpinguid USAs järgmisel haridustasemel 
teistes tunnustatud kõrgkoolides.
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Näide: vastuvõtutingimused ülikoolis Texas State
Univesity. Nõutakse, et Bachelor-kraad oleks 
regionaalselt tunnustatud õppeasutusest.
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• Kontrollida, kas õppeasutus on akrediteeritud 
või mitte ning millise agentuuri poolt, saab:
– CHEA (USA akrediteerimisagentuuride 

katusorganisatsioon)
• http://www.chea.org

– National Center for Education Statistics
• https://nces.ed.gov/collegenavigator/
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http://www.chea.org

CHEA (USA 
akrediteerimisagentuuride 
katusorganisatsioon)
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SACSCOC on regionaalne akrediteerimisagentuur
Selle õppeasutuse poolt välja antud haridusdokumendid
on meil tunnustatud.

Näide: Texas State University

CHEA andmebaasis ei ole infot, millal õppeasutus oli esmakordselt 
akrediteeritud. Näidatakse, kas õppeasutus on hetkel akrediteeritud 
või mitte.
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https://nces.ed.gov/collegenavigator/

National Center for 
Education Statistics
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Näide: Texas State University



TUNNUSTAMATA KVALIFIKATSIOONID 
JA ÕPPEASUTUSED



Näide: University of the People
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Näide: University of the People

• Õppeasutus omab akrediteerimisagentuuri Distance
Education Accrediting Commission (DEAC) poolset 
akrediteeringut, kuid ei ole akrediteeritud ühegi USA 
pädeva regionaalse akrediteerimisagentuuri poolt.

• Kuna õppeasutus ei ole akrediteeritud regionaalse 
akrediteerimisagentuuri poolt, siis haridusdokument 
(Official Transcript) ja sellega tõendatud 
kvalifikatsioon ei ole tunnustatud.
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Näide: International American University
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Näide: International American University

64
Tunnustamata õppeasutus!



TÄNAN!

Aleksandr Graf
aleksandr.graf@archimedes.ee

www.archimedes.ee/enic/


