KÕRGHARIDUSELE JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAVATE NING KÕRGHARIDUST
TÕENDAVATE VÄLISRIIGI DIPLOMITE, TUNNISTUSTE, AKADEEMILISTE
KRAADIDE JA TEISTE KVALIFIKATSIOONIDE HINDAMINE EESTI ENIC/NARIC
KESKUSES

EESMÄRK, KÄSITLUSALA
Eesti ENIC/NARIC keskus hindab välisriigi kvalifikatsioone vastavalt Vabariigi Valitsuse
06.04.2006 määrusele nr 89 „Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise
tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused
ja kord”.
Hindamisel ja akadeemilisel tunnustamisel juhindutakse Eesti Vabariigis Euroopa Nõukogu ja
UNESCO koostöövõrgu ENIC ning Euroopa Komisjoni koostöövõrgu NARIC eesmärkidest ja
ülesannetest, Kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste
Euroopa regioonis tunnustamise konventsioonist (Lissaboni konventsioon, 1997) ja selle
lisadokumentidest.
NSV Liidu territooriumil enne 20.08.1991 antud kvalifikatsioonidele on vastavus kehtestatud
Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrusega nr 120. Määruses nimetamata kvalifikatsioone hindab
Eesti ENIC/NARIC keskus.
TEGEVUSE KIRJELDUS
1. HINDAMISE TAOTLEJA
Hindamise taotlejaks võib olla iga isik, kellele on antud välisriigi kõrgharidust või kõrgharidusele
juurdepääsu tõendav kvalifikatsioon või kes on läbinud osa keskhariduse järgsest õppekavast
välisriigi või rahvusvahelises õppeasutuses.
Hinnangu saamiseks võib taotluse esitada ka tööandja, kõrgharidust andev õppeasutus või muu
institutsioon, kellele on esitatud välisriigi haridusdokument.
2. HINDAMISE EESMÄRK
Hindamisel võrreldakse välisriigi kvalifikatsiooni Eesti haridussüsteemi haridustasemetel ja
kõrgharidusastmetel antavate kvalifikatsioonidega. Hindamise eesmärk on määrata välisriigi
kvalifikatsioonile vastavus Eesti kehtivas haridussüsteemis. Vastavust ei määrata, kui
kvalifikatsiooni ei ole tunnustatud välisriigis või mida muul põhjusel ei saa tunnustada Eestis.
Hindamise eesmärk on anda õppeasutustele ja tööandjatele nõu ning teha soovitusi juurdepääsul:
 õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti haridussüsteemi kuuluvates kõrgharidust andvates
õppeasutustes;
 tööturule Eestis neile, kes on hariduse omandanud välisriigi õppeasutuses.
3. NÕUTAVAD DOKUMENDID
3.1. Kui hinnangu taotleja on haridusdokumendi omanik
Hindamiseks esitab haridusdokumendi omanik järgmised dokumendid:
 vormikohane avaldus;
 isikut tõendav dokument;






haridusdokumendi originaal või ametlikult kinnitatud ärakiri;
tõlkimiseks pädeva asutuse tehtud tõlge eesti, inglise või vene keelde, kui haridusdokument ei ole
ühes neist keeltest;
akadeemilise õiendi ja/või muude lisadokumentide originaalid või ametlikult kinnitatud
ärakirjad;
akadeemilisele õiendile ja/või muudele lisadokumentidele tõlkimiseks pädeva asutuse tehtud
tõlge eesti, inglise või vene keelde, kui väljastatud lisadokumendid ei ole ühes neist keeltest.

Kõrgharidust tõendavate dokumentide hindamise korral tuleb esitada kõik eelnevad keskharidusele
järgnevad haridust tõendavad dokumendid koos lisadokumentidega.
Eesti ENIC/NARIC keskus võib taotlejalt nõuda muid asjasse puutuvaid dokumente, kui need on
olulised kvalifikatsiooni hindamisel ja vastavuse määramisel.
3.2. Kui hinnangu taotleja on õppeasutus või tööandja
Hindamiseks esitab õppeasutus või tööandja kvalifikatsiooniomaniku nõusolekul Eesti ENIC/NARIC
keskusele järgmised dokumendid:



kõik punktis 3.1. nimetatud dokumendid või nende koopiad, mille õigsust on õppeasutus või
tööandja kinnitanud märkega koopia õigsuse kohta;
kirjalik taotlus hindamiseks esitamise kohta (vabas vormis).

4. HINDAMISE PROTSEDUUR
Hindamisel ja vastavuse määramisel arvestatakse:
1) Õppeasutust või muud asutust, kes on haridusdokumendi välja andnud. Hindamisel arvestatakse
õppeasutuse koduriigi ühinemist rahvusvaheliste konventsioonidega, õppeasutuse tüüpi, staatust,
akrediteerimise või muu kvaliteedihindamise otsuseid ning pädeva asutuse tunnustust koduriigis.
2) Haridusdokumenti ja sellega tõendatud kvalifikatsiooni. Hindamisel arvestatakse õppekavale
juurdepääsuks nõutavat haridustaset ja kvalifikatsiooni, õppekava eesmärki, sisu,
nominaalkestvust, mahtu, spetsialiseerumist, õppetöö tulemusi, lõpetamise tingimusi. Hinnatakse
kvalifikatsiooni omaniku õigusi õpingute jätkamiseks ja töötamiseks süsteemis, milles
kvalifikatsioon välja anti. Võrdlemisel arvestatakse Eesti haridussüsteemi sama või lähedase
õppekava läbimisel antava kvalifikatsiooni saamiseks esitatud nõudeid.
5. HINDAMISE TULEMUS
Hindamise tulemuseks on Eesti ENIC/NARIC keskuse kirjalikult vormistatud teave välisriigi
kvalifikatsiooni ja selle välja andnud asutuse kohta ning nõuanne tööandjatele ja kõrgharidust
andvatele õppeasutustele välisriigi kvalifikatsiooni vastavuse kohta Eesti haridustasemele või
kõrgharidusastmele. Hindamise tulemusena võib Eesti ENIC/NARIC keskus teha ettepaneku
haridusdokumendi tunnustamiseks, osaliseks tunnustamiseks või mittetunnustamiseks. Osalise või
mittetunnustamise ettepaneku korral antakse kirjalikult teada seisukoha põhjusest ja võidakse teha
soovitus õpingute jätkamiseks tunnustatud kvalifikatsiooni saamiseks.
Juhul, kui ettepanek on mitte tunnustada või tunnustada osaliselt, vastavust Eesti haridustasemele või
kõrgharidusastmele ei määrata.

6. VÄLJASTATAVA HINNANGU STAATUS
Eesti ENIC/NARIC keskuse antud hinnang välisriigi haridusdokumendile ja sellega tõendatud
kvalifikatsioonile on informatiivne ja nõuandev nii hindamise taotlejale kui ka kõrgharidust andvale
õppeasutusele, tööandjale või muule institutsioonile, kellele välisriigi haridusdokument esitatakse.
Lõpliku otsuse välisriigi haridusdokumendi ja sellega tõendatud kvalifikatsiooni tunnustamiseks teeb
kõrgharidust andev õppeasutus, tööandja või, õigusaktiga reguleeritud kutsete korral, pädev
tunnustamisasutus.
7. TASU
Välisriigi haridusdokumentide hindamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on tasuta.
8. VASTUSE ANDMISE AEG
Eesti ENIC/NARIC keskus annab taotlejale kirjaliku vastuse 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate
dokumentide esitamist. Tähtaja ületamisel teavitatakse hindamise taotlejat kirjalikult vastuse
viibimisest ja selle põhjusest.
9. HINDAMISE VAIDLUSTAMINE
Hindamise taotleja võib vaidlustada Eesti ENIC/NARIC keskuse välisriigi haridusdokumendile
antud hinnangu, kui:





hindamise protseduurireegleid on rikutud;
vaidlustab hinnangus kajastuva informatsiooni;
ei ole nõus hinnanguga antud vastavuses Eesti haridustasemele või kõrgharidusastmele;
ei nõustu ettepanekuga diplomiga tõendatud kvalifikatsiooni osaliseks tunnustamiseks või
mittetunnustamiseks.

Hinnangu vaidlustamise esitab taotleja Eesti ENIC/NARIC keskusele kirjalikult mitte hiljem kui üks
kuu hinnangu teatavaks tegemise päevast, näidates ära vaidlustuse põhjuse.
10. LÕPPSÄTTED
Hindamise taotlejal on õigus nõuda Eesti ENIC/NARIC keskuselt informatsiooni Eesti
haridussüsteemi, siseriiklike õigusaktide ja välisriikidega sõlmitud kvalifikatsioonide tunnustamisega
seonduvate lepete kohta.
Eesti ENIC/NARIC keskuse kontaktandmed:
Eesti ENIC/NARIC keskus
Sihtasutus Archimedes
L.Koidula 13A
10125 Tallinn
tel: 697 92 14
faks: 697 92 26
e-post: enic-naric@archimedes.ee
www.archimedes.ee/enic

