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Ülevaade
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• Austraalia on föderatiivne riik, mis koosneb 
6-st osariigist ja 2-st territooriumist.

• Igas osariigis ja territooriumil on oma 
haridusamet (Department of Education), 
kelle põhiülesannete hulka kuulub:
• koolikorraldus (õppekavad, järelevalve jne)

• keskkooli tasemel lõpueksamite korraldamine ja 
eksamitunnistuste väljastamine

• õpetajate atesteerimine

• jt

• Föderaalsel valitsusel puudub põhiseaduslik 
õigus võtta haridust puudutavaid seadusi 
vastu.

(WA)

(NT)

(SA)

(QLD)

(NSW)

(VIC)

(TAS)

(ACT)



Austraalia kvalifikatsiooniraamistik (AQF)
AQF tase Kvalifikatsiooni üldnimetus Kvalifikatsiooni nimetus

Senior Secondary Certificate of Education
igas osariigis või territooriumil oma nimetusega 
kvalifikatsioon

1 Certificate I Certificate I (õppesuund/peaaine)

2 Certificate II Certificate II (õppesuund/peaaine)

3 Certificate III Certificate III (õppesuund/peaaine)

4 Certificate IV Certificate IV (õppesuund/peaaine)

5 Diploma Diploma (õppesuund/peaaine)

6 Advanced Diploma Advanced Diploma (õppesuund/peaaine)

6 Associate Degree Associate Degree (õppesuund/peaaine)

7 Bachelor Degree Bachelor (õppesuund/peaaine)

8 Bachelor Honours Bachelor (õppesuund/peaaine) (Honours)

8 Graduate Certificate Graduate Certificate (õppesuund/peaaine)*

8 Graduate Diploma Graduate Diploma (õppesuund/peaaine)*

9 Masters Degree Master (õppesuund/peaaine)**

10 Doctoral Degree Doctor (õppesuund/peaaine)

Kutseõppe-
asutused

Kõrgkoolid,
ülikoolid

Üldharidus-
koolid

* - kvalifikatsioone Graduate Certificate ja Graduate Diploma annavad ka mõned 
kutseõppeasutused.
** - kvalifikatsioonid Juris Doctor ja Doctor of... viies valdkonnas (ravi; füsioteraapia; hambaravi; 
optomeetria; veterinaarmeditsiin) on AQF 9. taseme kvalifikatsioonid. 3



Üldharidus



Üldhariduse struktuur
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• Koolikohustus kestab kuni 17aastaseks saamiseni (või 10 klassi).

• Õpeaasta algab jaanuaris või veebruaris ning lõpeb detsembris.

• Ülemastme keskharidus on kokku 13 aastat (koolieelne algõpe + 12 klassi).

• Üldhariduse struktuuril on mõningaid erinevusi sõltuvalt osariigist/territooriumist, mis 
puudutab põhihariduse (Primary school) ja alamastme keskhariduse (Secondary school) kestust.

(2 aastat)

(3-4 aastat)

(6-7 aastat)

(1 aasta)

• Austraalia koolide register: https://www.myschool.edu.au/

https://www.myschool.edu.au/


• 2008. aastal kõik osariigid/territooriumid leppisid kokku kooli üleriigilise 
õppekava loomises, milleks oli loodud pädev asutus Australian 
Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA).

• ACARA arendab välja üldhariduse õppekava ja selle sisu alates 
koolieelsest algõppest kuni 12. klassini, kehtestab õppe-eesmärke ning 
korraldab tasemetöid - National Assessment Program – Literacy and 
Numeracy (NAPLAN).

• Iga osariik/territoorium otsustab ise, mil määral nad järgivad üleriigilist 
õppekava.
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https://www.acara.edu.au/


Ülemastme 
keskharidus

• Ülemastme keskhariduse 
õppekava (11.-12. klassid)  täitmisel 
antakse igas osariigis või 
territooriumil oma nimetusega 
kvalifikatsioon.

• Austraalia kvalifikatsiooni-
raamistikus kasutatakse
kvalifikatsiooni üldnimetusena 
Senior Secondary Certificate of 
Education.

• Tabelis nimetatud kvalifikatsioonid 
võimaldavad juurdepääsu 
kõrgharidusele ainult siis, kui on 
sooritatud kõrgharidusele 
juurdepääsueksamid ning on 
väljastatud vastav tunnistus.
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Osariik /

territoorium

Ülemastme keskhariduse
täitmisel saadav 
kvalifikatsioon

Pädev asutus Pädeva asutuse koduleht

ACT
ACT Senior Secondary

Certificate

ACT Board of Senior

Secondary Studies
www.bsss.act.edu.au

NSW Higher School Certificate

Board of Studies Teaching

and Educational Standards 

NSW

www.boardofstudies.nsw.e

du.au

NT
NT Certificate of Education 

and Training

Department of Education—

Northern Territory Board of 

Studies

www.education.nt.gov.au/t

eachers-educators/ntbos

QLD
Queensland Certificate of 

Education

Queensland Curriculum and 

Assessment Authority
www.qcaa.qld.edu.au

SA
South Australian Certificate 

of Education

South Australian Certificate

of Education Board of South 

Australia

www.sace.sa.edu.au

TAS
Tasmanian Certificate of 

Education

Office of Tasmanian

Assessment, Standards and 

Certification

www.tasc.tas.gov.au

VIC
Victorian Certificate of 

Education

Victorian Curriculum and 

Assessment Authority
www.vcaa.vic.edu.au

WA
Western Australian 

Certificate of Education

WA School Curriculum and 

Standards Authority
www.scsa.wa.edu.au

http://www.bsss.act.edu.au/
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/
http://www.education.nt.gov.au/teachers-educators/ntbos
http://www.qcaa.qld.edu.au/
http://www.sace.sa.edu.au/
http://www.tasc.tas.gov.au/
http://www.vcaa.vic.edu.au/
http://www.scsa.wa.edu.au/
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NSW

Higher School 
Certificate (2018) ja 
hinnetelehe (Record 
of Achievement)
1. leht
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Tasmania

Tasmania Certificate 
of Education (2013) 
ja hinnetelehe
(Statement of 
Results) 1. leht
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Queensland

Queensland 
Certificate of 
Education (2019) ja 
hinnetelehe (Senior 
Statement) 1. leht
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Victoria

Victorian Certificate 
of Education (2011) 
ja hinnetelehe
(Statement of 
Results) 1. leht



Ametlikku tunnustust omavad vaid slaidil 7
loetletud pädevate asutuste poolt välja 
antud lõputunnistused.

Kooli poolt väljastatud oma kujundusega 
lõputunnistus ei ole ametlikult 
tunnustatud ülemastme keskharidust
tõendav dokument.
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Kõrgharidusele juurdepääsueksamid (hetkel kehtiv 
korraldus)
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• Kõrgharidusele juurdepääsueksamite edukal sooritamisel väljastatakse 
eksamitunnistus, millele märgitakse number Australian Tertiary Admission 
Rank (ATAR) vahemikus 0-99,95.

• ATAR ümardatakse 0,05 täpsusega.
• ATAR näitab eksamite sooritaja kohta tasemegrupis võrreldes teiste samal aastal 

keskkooli lõpetajatega oma osariigis/territooriumil.
• Näiteks, kui osariigis õpib 12. klassis 10 000 õpilast, siis esimesed 5 kõige 

tublimat eksaminandi saavad ATAR 99,95, järgmised 5 – 99,90 jne.
• Kui ATAR on alla 30, siis eksamitunnistusele märgitakse „30.00 or less“.
• Iga osariik/territoorium määrab ise reegleid, kuidas korraldada eksameid. 

Sõltumata eksamite sooritamise asukohast on ATAR Austraalias ühiselt 
mõistetav: näiteks, Queenslandi ATAR 60 võrdub ka Victorias 60-ga ja vastupidi.

• Madalaimat positiivset ATAR-i ei ole, kuid Bachelor-õppekavadele 
kandideerimiseks peab ATAR olema tavaliselt vähemalt 50.



Kõrgharidusele juurdepääsueksamid (varem kehtiv 
korraldus)
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• ATAR võeti Austraalias kasutusele 2009. aastal. Enne seda oli igas 
osariigis/territooriumil oma süsteem enda keskkooli lõpetajate 
tasemegruppidesse seadmiseks:
• NSW, ACT: Universities Admission Index (UAI), skaalal 0-100

• VIC: Equivalent National Tertiary Entrance Rank (ENTER), skaalal 0-99,95

• WA, TAS, NT, SA: Tertiary Entrance Rank (TER), skaalal 0-99,95

• QLD: Overall Position (OP), skaalal 1-25, kus „1“ on kõrgeim koht tasemegrupis

• Queensland võttis ATAR-i kasutusele viimasena 2020. aastal, teised läksid 
ATAR-le üle 2009/2010 aastal.



ATAR tunnistuse näidis
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Victoria osariigis 2011. a 
väljastatud eksamitunnistus 
(paberil)

ATAR = 66,10



ATAR tunnistuse näidis
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New South Walesi osariigis 2018. a 
väljastatud eksamitunnistus 
(digitaalne)

ATAR = 67,80
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Queenslandi osariigis 2019. a väljastatud 
eksamitunnistus (digitaalne)

Overall Position (OP) = 7

Queenslandi vana 
eksamitunnistuse näidis



Kutseharidus



Kutsehariduse 
üldine struktuur

Juurdepääsu kõrgharidusele 
võimaldavad Austraalias 
järgmised kutsehariduse 
kvalifikatsioonid:

• Certificate IV
• Diploma
• Advanced Diploma

Kutsehariduse baasil saab 
Bachelor-õppekavale 
kandideerida reeglina samal 
või lähedasel erialal.
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Kvaliteedihindamine ja akrediteerimine

• Kutsehariduse kvaliteedi hindamise eest vastutab Austraalias pädev 
asutus Australian Skills Quality Authority (ASQA).

• Ametlikku tunnustust omavad vaid ASQA kvaliteedi kontrolli läbinud 
kutseõppeasutuste (Registered training organisations - RTO) 
kvalifikatsioonid.

• Tunnustatud õppeasutuste otsing, kes annavad kutsehariduse 
kvalifikatsioone: https://training.gov.au/

• Vastavalt 2015. a vastuvõetud seadusele peab kõikidel
ametlikult tunnustatud kutseharidust tõendavatel 
dokumentidel olema viide Austraalia kvalifikatsiooni-
raamistikule ning selline logo →
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https://www.asqa.gov.au/
https://training.gov.au/
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00503


Kutseharidus

• Vastuvõtt kutseõppesse toimub 10. või 12. klassi baasil (ATAR ei ole sel 
juhul vajalik), eelneva kutsehariduse või töökogemuse baasil.

• Kutseõpe on paljudes üldhariduskoolides ka osa ülemastme keskhariduse 
õppekavast. Lisaks keskkooli lõputunnistusele antakse nendele 
lõpetajatele ka kutseõppekava läbimist tõendav kvalifikatsioon: 
Certificate I, Certificate II, Certificate III.

• Õpinguid kvalifikatsioonide Diploma ja Advanced Diploma saamiseks 
pakuvad ka ülikoolid (nn Dual sector providers).

21
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Certificate IV

tunnistuse ja 
hinnetelehe 
(Record of Results) 
näidis

Õpingud on 
võrreldavad 
kutseeriharidus-
õppega Eesti 
kehtivas 
haridussüsteemis.

Kvalifikatsioon 
võimaldab 
juurdepääsu 
kõrgharidusele 
Eestis.
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Certificate IV (Record of 
Result)

Tunnistusega kaasnevale hinnetelehele on 
tavaliselt märgitud mitte sooritatud 
eksamid, vaid saavutatud pädevused.

Tulemus (Result) „C“ näitab, et vajalik 
pädevus on saavutatud (competent).
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Diploma

tunnistuse ja 
hinnetelehe (Record of 
Competencies Achieved) 
näidis

Õpingud on võrreldavad 
kutseeriharidusõppega 
Eesti kehtivas 
haridussüsteemis.

Kvalifikatsioon 
võimaldab juurdepääsu 
kõrgharidusele Eestis.
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Advanced Diploma

tunnistuse ja 
hinnetelehe (Academic
Transcript) näidis

Õpingud on võrreldavad 
kutseeriharidusõppega 
Eesti kehtivas 
haridussüsteemis.

Kvalifikatsioon 
võimaldab juurdepääsu 
kõrgharidusele Eestis.



Diploma ja Advanced Diploma: kas kõrgharidus või 
kutseharidus?
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• Kvalifikatsiooni Diploma ja Advanced Diploma annavad Austraalias nii 
kõrgkoolid (higher education sector) kui kutsekoolid (vocational 
education and training (VET) sector).

• Diploma tasemel õpingud moodustavad Austraalias ühe aasta sama 
valdkonna Bachelor taseme õpingutest ja Advanced Diploma tasemel –
2 aastat.

• Õpingute jätkamisel Bachelor-õppekaval arvestatakse neid Austraalias 
osana kõrghariduse esimese astme õppest.

• Eesti ENIC/NARIC Keskus on seisukohal, et kui kvalifikatsiooni Diploma
või Advanced Diploma annab kutsekool, siis õpingud nimetatud 
kvalifikatsiooni saamiseks on võrreldavad kutseeriharidusõppega Eesti 
kehtivas haridussüsteemis.



Kõrgharidus



Kõrghariduse 
üldine struktuur
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Kvaliteedihindamine ja akrediteerimine
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• Kõrghariduse kvaliteedi hindamisega tegeleb pädev asutus Tertiary Education 
Quality and Standards Agency (TEQSA), mis loodi 2011. a. Ametlikku tunnustust 
omavad vaid need kvalifikatsioonid, mis on antud TEQSA poolse kvaliteedi kontrolli
läbinud kõrgkoolide poolt.

• Austraalias on 2 tüüpi ametlikult tunnustatud kõrgkoole:
₋ self-accrediting higher education institutions (eneseakrediteerimisõigusega kõrgkoolid) -

kõrgkoolid, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja kellele on antud 
õigus oma õppekavu ise akrediteerida (55 õppeasutust);

₋ non-self-accrediting higher education institutions (kõrgkoolid, kellel ei ole 
eneseakrediteerimisõigust) - kõrgkoolid, kes peavad iga seitsme aasta järel läbima TEQSA 
poolse õppekavade akrediteerimise (132 õppeasutust).

• Välisriigi kodanike vastuvõtt on lubatud ainult nendele õppekavadele, millel on 
olemas selleks spetsiaalne TEQSA luba. Nende õppekavadega on võimalik tutvuda 
CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students) 
andmebaasis.

https://www.teqsa.gov.au/
https://cricos.education.gov.au/


Näide: õppeasutuse otsing TEQSA andmebaasist
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Eneseakrediteerimisõigusega õppeasutus

https://www.teqsa.gov.au/national-register/provider/university-sydney

https://www.teqsa.gov.au/national-register/provider/university-sydney


Näide: õppeasutuse otsing TEQSA andmebaasist
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Kõrgkool, kellel ei ole eneseakrediteerimisõigust

https://www.teqsa.gov.au/national-register/provider/canberra-institute-
technology

https://www.teqsa.gov.au/national-register/provider/canberra-institute-technology


Õppetöö
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• Õppeaasta algab veebruaris või märtsis ning lõpeb novembris/detsembris.

• Tavapäraselt koosneb õppeaasta 2-st semestrist (Semester 1, Semester 2), 
kuid võib koosneda ka 3-st trimestrist (ilma suvevaheajata, nn fast track
study option).

• Üks semester/trimester kestab tavaliselt 13 nädalat, millele järgneb 
2-nädalane eksamisessioon.



Hindamissüsteem
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Sõnaline hinne Protsendid (1) Protsendid (2) Täheline hinne Hindepunktid (1) Hindepunktid (2)

High Distinction (HD) 85%-100% 80%-100% A 7 4

Distinction (DI) 75%-84% 70%-79% B 6 3

Credit (CR) 65%-74% 60%-69% C 5 2

Pass (P/PA) 50%-64% 50%-59% D 4 1

Fail (conditional) 46-49% alla 50% E/F 3 0

Fail alla 45% - F 2 -

Low fail - - - 1 -

• Ühtset üleriigilist hindamissüsteemi ei ole.

• Enamlevinum süsteem, kus kõrgeim hinne on High Distinction („HD“) ja madalaim 
positiivne hinne on Pass („P“).

• Hindamissüsteemi kirjeldus on leitav diplomiga kaasneval hinnetelehelt / 
akadeemiliselt õiendilt või õppeasutuse kodulehelt.

• Läbitud ainete keskmise hinde (GPA) arvutamisel kasutatakse 7-palli 
või 4-palli süsteemi.



Ainepunktide süsteem
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•Ühtset üleriigilist ainepunktisüsteemi ei ole.

•3-aastase Bachelor-õppekava maht ainepunktides võib 
olla nii 600 ainepunkti kui 24 ainepunkti.



Australian Higher Education Graduation
Statement (AHEGS)

35

• Kõrghariduse õppekava täitmisel saavad lõpetajad kätte diplomid*
koos hinnetelehtedega (academic transcript või statement of academic record).

• Alates 2011. aastast väljastatakse lõpetajatele soovi korral ka akadeemilised 
õiendid - Australian Higher Education Graduation Statement (AHEGS).

• AHEGS sarnaneb oma sisu ja struktuuri poolest Euroopa akadeemilise õiendiga 
(Diploma Supplement).

• AHEGS-i vorm on riiklikult reguleeritud.

*Austraalias kasutatakse haridusdokumendi nimetusena tavaliselt sõna testamur või 
degree certificate („Diploma“ on Austraalias lühitsükli kvalifikatsiooni nimetus!).



Australian Higher 
Education 
Graduation
Statement (AHEGS)
lehed 1 ja 2 (6-st)
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AHEGS näidis



Associate Degree

Nominaalkestus: 2 aastat

Õpingute alustamise tingimus: ülemastme keskharidus, Certificate III või Certificate IV

Õpingute jätkamisel Bachelor-õppekaval arvestatakse neid Austraalias osana
kõrghariduse esimese astme õppest.

Õpingute jätkamise korral võib Eestis arvestada osana kõrghariduse esimese astme 
(bakalaureuseõpe; rakenduskõrgharidusõpe) õppekava täitmisel.



Diploma ja Advanced Diploma
Advanced Diploma

Nominaalkestus: 2 aastat

Õpingute alustamise tingimus: ülemastme keskharidus, Certificate III või Certificate IV

Õpingute jätkamisel Bachelor-õppekaval arvestatakse neid Austraalias osana kõrghariduse
esimese astme õppest.

Kui õpingud toimusid ülikoolis võib Eestis arvestada osana kõrghariduse esimese astme 
(bakalaureuseõpe; rakenduskõrgharidusõpe) õppekava täitmisel.

Diploma

Nominaalkestus: 1 aasta

Õpingute alustamise tingimus: ülemastme keskharidus, Certificate III või Certificate IV

Õpingute jätkamisel Bachelor-õppekaval arvestatakse neid Austraalias osana kõrghariduse
esimese astme õppest.

Kui õpingud toimusid ülikoolis võib Eestis arvestada osana kõrghariduse esimese astme 
(bakalaureuseõpe; rakenduskõrgharidusõpe) õppekava täitmisel.



Diploma (haridusdokumentide näidis)

Ülikooli poolt antud Diploma kvalifikatsioon: on olemas selge viide, et õpingud 
moodustavad osa Bachelor õppekavast.
Õpingute jätkamise korral võib Eestis arvestada osana kõrghariduse esimese
astme (bakalaureuseõpe; rakenduskõrgharidusõpe) õppekava täitmisel.



Bachelor
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Nominaalkestus: tavaliselt 3-4 aastat

Õpingute alustamise tingimus:

• ülemastme keskharidus Senior Secondary Certificate of Education + ATAR

• kutseharist tõendav kvalifikatsioon Certificate IV 

• eelneva töökogemuse baasil

Kvalifikatsioon Bachelor võimaldab juurdepääsu Graduate Certificate,
Graduate Diploma, Master, või Bachelor Honours õpingutele Austraalias.

Kvalifikatsioon vastab Eestis bakalaureusekraadile.



Bachelor (haridusdokumentide näidis)
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Couse Weighted Average
Mark (WAM) - kõigi 
läbitud ainete keskmine 
tulemus 100-palli skaalal

Grade Point Average
(GPA) - kõigi läbitud ainete 
keskmine tulemus 7-palli 
skaalal



Bachelor Honours
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Nominaalkestus: 4 aastat

Õpingute alustamise tingimus: ülemastme keskharidus Senior Secondary Certificate of Education
+ ATAR (eelduseks on kõrged õppetulemused)

Vastuvõtt võib toimuda ka eelneva kvalifikatsiooni Bachelor baasil (nominaalkestus on sel 
juhul 1 aasta). Eelduseks on samuti kõrged õppetulemused.

Õppe eesmärk: erialasse süvenemine, ettevalmistus iseseisvaks teadustööks

Kraad antakse märkega klassifikatsioonile, mis sõltub kõikide läbitud ainete keskmisest 
hindest:

• First Class (H1) 
• Upper Second Class / Second Class Honours Division A (H2A)
• Lower Second Class / Second Class Honours Division B (H2B)
• Pass (H3)

Kvalifikatsioon Bachelor Honours võimaldab Austraalias juurdepääsu Master õpingutele, aga 
ka Doctor õpingutele kõrgete õpetulemuste korral (H1 või H2A).

Tegemist on kõrghariduse esimese astme kvalifikatsiooniga ja vastuvõtt doktoriõppesse 
selle kvalifikatsiooni baasil on Austraalias võimalik eritingimustel. Kvalifikatsioon vastab 
Eestis bakalaureusekraadile ja ei võimalda juurdepääsu doktoriõppesse Eestis.



Näide: Bachelor Honours eelneva kvalifikatsiooni Bachelor baasil
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Näide: Bachelor Honours keskhariduse baasil
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Graduate Certificate, Graduate Diploma
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Nominaalkestus: 0,5 aastat Graduate Certificate korral; 1 aasta Graduate Diploma korral

Õpingute alustamise tingimus: Bachelor, Bachelor Honours, võetakse vastu ka eelneva 
töökogemuse baasil

Õpingud nimetatud kvalifikatsioonide saamiseks moodustavad osa sama valdkonna 
Master-taseme õpingutest ja õpingute jätkamisel arvestatakse neid Austraalias osana 
Master-taseme õppest.

Nimetatud kvalifikatsioonid võidakse anda ka nendele isikutele, kes jätsid oma Master
õpingud pooleli.

Eestis võib arvestada osana kõrghariduse teise astme õppekava täitmisel.



Graduate Diploma
(haridusdokumenti
de näidis)
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Isik on vastu võetud Master tasemel 
õpekavale.
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Hiljem on õpingud jäetud pooleli ja isikule on 
antud kvalifikatsioon Graduate Certificate.



Master
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Nominaalkestus: 1-2 aastat 

Juurdepääsu nõudeks on Bachelor, Bachelor Honours

Austraalias on 3 tüüpi Master kvalifikatsioone:
• Masters Degree (Research) – suurem osa õppekavast moodustab lõputöö (Thesis; Research 

Project); vastuvõtu nõudeks on reeglina kvalifikatsioon Bachelor Honours
• Masters Degree (Coursework) – ilma lõputööta või selle maht on suhteliselt väike
• Masters Degree (Extended) – suure praktika osakaaluga

Kõik ülalnimetatud Master kvalifikatsioonid võimaldavad Austraalias juurdepääsu 
Doctor õpingutele.

Kvalifikatsioon vastab Eestis magistrikraadile.
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Master (haridus-
dokumentide 
näidis)
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Näide: kvalifikatsioon 
Master of Arts

Õppekava täitmisel on 
arvestatud eelnevad 
õpingud (Graduate
Certificate).



Doctor
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Nominaalkestus: vähemalt 3 aastat

Õpingute alustamise tingimus: 
Master või Bachelor Honours*

Kvalifikatsioon vastab Eestis 
doktorikraadile.

* vt slaid 42



Näide: Austraalia Doctor (õppetöö koht on Malaisias)
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Mõnedel Austraalia ülikoolidel on olemas filiaalid teistes riikides, 
peamiselt Aasias. Tuleb jälgida, et filiaal oleks välisriigis ametlikult 
tunnustatud selle riigi pädeva asutuse poolt.

Õppeasutus Monash University omab Malaisias ametlikult tunnustatud 
filiaali, kelle õppekavad on selles riigis akrediteeritud pädeva asutuse 
Malaysian Qualifications Agency poolt.



Dual degrees
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Kahe erialaga 
õppekava, mille 
läbimisel on võimalik 
omandada 
„topeltkraad“

Nominaalkestus on 
tavaliselt 5 aastat 
(Bachelor puhul), mis 
on lühem, kui 
omandada mõlemad 
erialad eri aegadel.



Võltsing
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Võltsitud haridus-
dokumente 
Austraaliast näeme 
üliharva. Siiski tuleb 
kolmandatest 
riikidest pärit isikute 
puhul, kes esitavad 
Austraalia 
dokumente, olla 
valvas.



My eQuals
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• Austraalia läheb järk-järgult digitaalsetele haridusdokumentidele üle 
kõikides haridusastmetes.

• 2017. a loodi veebikeskkond My eQuals, mis võimaldab Austraalia ja Uus-
Meremaa ülikoolide lõpetajatel oma haridusdokumendid (diplomid, 
hinnetelehed, akadeemilised õiendid (AHEGS)) endale alla laadida või 
saata link tema dokumendi alla laadimiseks ülikoolile, kuhu ta 
kandideerib.

• Õppeasutuste nimekiri, kes on liitunud My eQuals-iga: 
https://www.myequals.edu.au/education-providers-list

https://www.myequals.edu.au/
https://www.myequals.edu.au/education-providers-list


Kasulikud lingid
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• Austraalia kvalifikatsiooniraamistik
https://www.aqf.edu.au/aqf-qualifications

• Austraalia haridussüsteemi kirjeldus
https://internationaleducation.gov.au/Documents/ED15-
0091_INT_Australia_Country_Education_Profile_2015_ACC.pdf

• Tunnustatud kõrgkoolide otsing
https://www.teqsa.gov.au/national-register

• Kutseharidus
https://training.gov.au/

• Ülemastme keskhariduse õppekavad, nõuded, haridusdokumendid
https://www.acaca.edu.au/index.php/senior-secondary-certificates/

• Austraalia õppeasutuste otsing, kes tohivad pakkuda õpet välisüliõpilastele
https://cricos.education.gov.au/default.aspx

https://www.aqf.edu.au/aqf-qualifications
https://internationaleducation.gov.au/Documents/ED15-0091_INT_Australia_Country_Education_Profile_2015_ACC.pdf
https://www.teqsa.gov.au/national-register
https://training.gov.au/
https://www.acaca.edu.au/index.php/senior-secondary-certificates/
https://cricos.education.gov.au/default.aspx


Tänan!


