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EESSÕNA

Vabariigi Valitsus võttis 6. juunil 2005. aastal vastu määruse “Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 
1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus”.

Alates nõukogude perioodist on Eesti haridussüsteemis eri aegadel rakendatud nelja kõrgharidusastmete süsteemi. 
Kutseharidus on teinud läbi ulatuslikke reforme ja ka üldhariduses on olnud kasutusel erinevate nimetustega 
haridust tõendavaid dokumente. 

Määruse eesmärk on kehtestada varasemate kvalifikatsioonide vastavus tänases haridussüsteemis. Erinevatest 
perioodidest pärit samaväärse kvalifikatsiooni omanikel peavad olema võrdsed õigused juurdepääsul tööturule, 
kui nõutakse teatud taseme hariduse või kvalifikatsiooni olemasolu. Õpingute jätkamise korral aitab määruses 
sätestatu oluliselt paremini mõista varasemate kvalifikatsioonide taset kehtivas haridussüsteemis. Määrusega 
vastavaks tunnistatud kvalifikatsioonid tagavad nende omanikele võrdse juurdepääsu järgmisele haridustasemele 
või kõrgharidusastmele. 

Käesolev juhend sisaldab määruses nimetatud kvalifikatsioone tõendavate dokumentide näidiseid koos 
lühikirjeldusega, viidates ühtlasi määrusega kehtestatud vastavusele. Tööandjal, õppeasutusel või mõnel muul 
institutsioonil, samuti töökohale või edasiõppimiseks kandideerival isikul, kes vajab teavet endises NSV Liidus või 
Eesti Vabariigis välja antud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kohta, mida juhendis ei ole, on õigus pöörduda 
teabe saamiseks Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuste Koostöövõrgu Eesti Keskuse (Eesti ENIC/NARIC) poole.

Juhend on abiks välisriikide pädevatele hindamise ja tunnustamise asutustele, koondades info selle kohta, millisel 
tasemel tunnustab Eesti Vabariik endise NSV Liidu ja varasemate Eesti haridussüsteemide kvalifikatsioone.

Koostaja
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PREFACE

On 6 June 2005 the Government of Estonia adopted the regulation Correspondence of Qualifications Issued in 
Republic of Estonia and Qualifications Issued in Former Union of Soviet Socialist Republics prior to 20 August 
1991.

Beginning with the Soviet period, there have been four systems of higher education cycles in the framework of 
Estonian education. Vocational education has undergone several reforms and general education credentials of 
different periods have had different names.

The aim of the regulation is to establish a correlation between the current and the former qualifications. The 
holders of corresponding qualifications from different periods must have equal opportunities of access to the 
labour market when a certain level of education or a specific qualification is required.

The regulation is of great importance in case of further studies, enabling a full understanding of the level of 
former qualifications in the current system of education. Qualifications regarded as comparable in the light of the 
regulation give equal opportunities of access to the next level of education or the next cycle of higher education.

The present guide contains samples of credentials certifying qualifications included in the regulation, followed 
by brief descriptions referring to the corresponding values set out in the regulation. An employer, education 
institution or any other authority, as well as a  person applying for a job or further studies, has the right to request 
from the Academic Recognition Information Centre (the Estonian ENIC/NARIC Centre) information about a credential 
certifying a qualification awarded in the former Soviet Union or in the Republic of Estonia which is not included in 
the guide.

The guide is of assistance to competent foreign credential and recognition authorities in providing information 
on levels at which the Republic of Estonia recognizes the qualifications of the former Soviet Union as well as the 
qualifications of the Estonian education systems.

Compiler
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NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavuse tabel 
Correspondence of Soviet Union qualifications

Kvalifikatsiooni/dokumendi nimetus  
(name of qualification or document)

Vastav haridus või kvalifikatsioon 
kehtivas Eesti Vabariigi 
haridussüsteemis (correspondence to 
education or qualification in present 
system of education)

Kirjeldus ja dokumendi näidis, 
lehekülg  

(description and sample of 
document, page)

Kaheksaklassilise kooli lõputunnistus  
(Eight-year School Leaving Certificate)

Põhiharidus  
(basic education)

10-12

Keskkooli lõputunnistus  
(Upper Secondary School Leaving Certificate)

Keskharidus  
(secondary education)

14-19

Diplom kutse- ja üldise keskhariduse omandamise kohta 
(diploma of vocational and general secondary education)

Keskharidus  
(secondary education)

20-24

Diplom kutsehariduse omandamise kohta  
(diploma of vocational education)

Keskharidus  
(secondary education)

26-28

Keskerihariduse diplom (kaheksaklassilise kooli baasil)
(diploma of secondary specialized education [based on 
basic education])

Keskharidus  
(secondary education)

30-31

Keskerihariduse diplom (üldkeskhariduse baasil)
(diploma of secondary specialized education [based on 
general secondary education])

Kesk- ja kõrghariduse vahepealne haridus 
(between secondary and higher education)

30-31

Spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni 
omandamise kohta (specialist´s diploma of a higher 
professional qualification)

Magistrikraad 
(Master´s Degree)

32-33, 40-41, 42-43

Kandidaadikraad  
(Kandidat nauk; Candidate of Science)

Doktorikraad  
(Doctor´s Degree)

34-37

Doktorikraad  
(Doktor nauk; Doctor of Science)

Doktorikraad  
(Doctor´s Degree)

38-39

Partei ja nõukogude ülesehitustöö alast kvalifikatsiooni 
tõendav diplom (diploma in the field of Party and Soviet 
construction)

Vabaharidus  
(informal education)

44-47
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Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide vastavuse tabel 
Correspondence of Estonian qualifications

Kvalifikatsiooni/dokumendi nimetus  
(name of qualification or document)

Vastav haridus või kvalifikatsioon 
kehtivas Eesti Vabariigi 
haridussüsteemis (correspondence to 
education or qualification in present 
system of education)

Kirjeldus ja dokumendi näidis, 
lehekülg  

(description and sample of 
document, page)

Põhikooli lõputunnistus  
(Basic School Leaving Certificate)

Põhiharidus  
(basic education)

50-53

Keskkooli lõputunnistus  
(Upper Secondary School Leaving Certificate)

Keskharidus  
(secondary education)

54-60

Gümnaasiumi lõputunnistus  
(Upper Secondary School Leaving Certificate)

Keskharidus  
(secondary education)

62-69

Lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse 
omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary 
Education Based on Basic Education)

Keskharidus  
(secondary education)

72-73

Lõputunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse 
omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary 
Education Based on Secondary Education)

Keskharidus  
(secondary education)

74-75

Lõputunnistus kutse- ja keskhariduse omandamise kohta 
(Certificate of Vocational and Secondary Education)

Keskharidus (secondary education) 76-78

Diplom põhiharidusel põhineva keskerihariduse 
omandamise kohta (diploma of secondary specialized 
education based on basic education)

Keskharidus  
(secondary education)

80-84

Lõputunnistus keskerihariduse omandamise kohta 
(põhihariduse baasil) (Certificate of Secondary 
Specialized Education [based on basic education])

Keskharidus  
(secondary education)

86-90

Diplom üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse 
omandamise kohta (diploma of secondary specialized 
education based on general secondary education)

Kesk- ja kõrghariduse vahepealne haridus 
(between secondary and higher education)

92-95

Lõputunnistus keskerihariduse omandamise kohta 
(üldkeskhariduse baasil) (Certificate of Secondary 
Specialized Education [based on general secondary 
education])

Kesk- ja kõrghariduse vahepealne haridus 
(between secondary and higher education)

96-100

Kutsekõrghariduse diplom  
(diploma of vocational higher education)

Rakenduskõrgharidus  
(professional higher education)

102-103
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Diplomiõppe diplom  
(diploma of diploma study)

Rakenduskõrgharidus  
(professional higher education)

104-105

Rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendav 
diplom (diploma of professional higher education)

Rakenduskõrgharidus  
(professional higher education)

106-107

Ülikooli kraadita diplom  
(university diploma)

Magistrikraad  
(Master´s Degree)

Diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom  
(univerity-level specialist´s diploma)

Magistrikraad  
(Master´s Degree)

108-113

Bakalaureuse diplom ilma bakalaureusekraadita 
(bakalaureuse diplom not awarding a bakalaureusekraad)

Magistrikraad  
(Master´s Degree)

114-116

Bakalaureusekraad (enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse 
Infosüsteemi kantud 3-aastase nominaalkestvusega 
õppekava läbimisel) (upon completion of a bakalaureus-
study programme entered in the Estonian Education 
Information System before 1 June 2002 with the nominal 
length of study of three years)

Bakalaureusekraad  
(Bachelor´s Degree)

118-119

Bakalaureusekraad (enne 1. juunit 2002 Eesti 
Hariduse Infosüsteemi kantud vähemalt 4-aastase 
nominaalkestvusega õppekava läbimisel)  
(upon completion of a bakalaureus-study programme 
entered in the Estonian Education Information System 
before 1 June 2002 with the nominal length of  
study of at least four years)

Magistrikraad  
(Master´s Degree)

118-119

Kõrgharidusel põhineva õpetajakoolituse tunnistus või 
diplom (certificate or diploma of teacher training based 
on higher education)

Magistrikraad  
(Master´s Degree)

120-122

Magistrikraad (enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse 
Infosüsteemi kantud õppekava läbimisel) (upon 
completion of a magister-study programme entered in the 
Estonian Education Information Syetm before 1 June 2002)

Magistri- ja doktorikraadi vahel olev 
kvalifikatsioon (qualification falling 
between Master´s Degree and Doctor´s 
Degree)

124-126

Bakalaureusekraad (pärast 1. juunit 2002 Eesti Hariduse 
Infosüsteemi kantud õppekava läbimisel)
(Bachelor´s Degree [upon completion of a study 
programme entered  in the Estonian Education 
Information System after 1 June 2002])

Bakalaureusekraad  
(Bachelor´s Degree)

128-129

Magistrikraad (pärast 1. juunit Eesti Hariduse 
Infosüsteemi kantud õppekava läbimisel)
(Master´s Degree [upon completion of a study programme 
entered in the Estonian Education Information System 
after 1 June 2002])

Magistrikraad  
(Master´s Degree)

130-131

Doktorikraad  
(Doctor´s Degree)

Doktorikraad  
(Doctor´s Degree)

134-136
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NSV Liidu haridussüsteemi kvalifikatsioone  
tõendavad dokumendid

Educational credentials of the former  
Soviet Union



10

1.  Kaheksaklassilise kooli lõputunnistus

Kvalifikatsiooni nimetus: kaheksaklassilise kooli lõputunnistus
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: (vt. märkus)
Nominaalkestvus: 8 aastat
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis dokument on avatav mööda pikemat serva
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: põhiharidus
Märkused: kaheksaklassilise kooli lõputunnistus antakse pärast hariduse esimese taseme läbimist

Name of qualification: kaheksaklassilise kooli lõputunnistus (Eight-year School Leaving Certificate)
Access qualification: (see remarks)
Nominal lenght of study: 8 years
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a portrait format
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: basic education
Remarks: kaheksaklassilise kooli lõputunnistus (Eight-year School Leaving Certificate) issued after completing 
the first level of education
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2.  Keskkooli lõputunnistus

Kvalifikatsiooni nimetus: keskkooli lõputunnistus
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: kaheksaklassilise kooli lõputunnistus
Nominaalkestvus: 3 aastat (9. kuni 11. klass), vene õppekeelega koolis 2 aastat (9. ja 10. klass)
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis dokument on avatav mööda pikemat serva
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused:

Name of qualification: keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate)
Access qualification: 1 (Eight-year School Leaving Certificate)
Nominal lenght of study: 3 years (Grades 9-11); 2 years in a school where instruction is in Russian (Grades 9 and 10)
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a portrait format
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks:
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3. Diplom kutseõppeasutuse lõpetamise kohta

3.1. Diplom kutse- ja üldise keskhariduse omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: diplom kutse- ja üldise keskhariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: kaheksaklassilise kooli lõputunnistus
Nominaalkestvus: 2 kuni 4 aastat
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis diplom on avatav mööda pikemat serva
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused: Lisaks kutseharidusele omandati üldine keskharidus. Diplomiga kaasneval hinnetelehel on koos 
kutsehariduse õppekava ainetele lisatud üldise keskhariduse õppekava ained ja õppetöö tulemused.

Name of qualification: diploma of vocational and general secondary education
Access qualification: kaheksaklassilise kooli lõputunnistus (Eight-year School Leaving Certificate)
Nominal lenght of study: 2…4 years
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a portrait format
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education

Remarks: Completion of general secondary education in addition to vocational education. The 
transcript annexed to the diploma contains the results obtained both in the vocational courses 
and in the general secondary courses.
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3.2. Diplom kutsehariduse omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: diplom kutsehariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus, üksikud grupid moodustati õpilastest kellel oli 
kaheksaklassilise kooli lõputunnistus
Nominaalkestvus: 1 kuni 2 aastat
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis diplom on avatav mööda pikemat serva
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused: Diplom eristatav punktis 3.1. nimetatud diplomist hinnetelehe järgi. Hinnetelehele on märgitud ainult 
kutsehariduse õppekava ained, üldise keskhariduse õppekava ained puuduvad.

Name of qualification: diploma of vocational education
Access qualification: keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate), in a few cases 
the programmes were open to the holders of kaheksaklassilise kooli lõputunnistus (Eight-year School Leaving 
Certificate)
Nominal lenght of study: 1…2 years
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a portrait format
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks: the diploma can be distinguished from the diploma described under 3.1. by the transcript which 
contains vocational education courses only
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4.  Keskerihariduse diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: diplom keskerihariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: vastuvõtt põhihariduse baasil – kaheksaklassilise kooli lõputunnistus, 
või keskhariduse baasil – keskkooli lõputunnistus või diplom kutsehariduse omandamise kohta
Nominaalkestvus: põhihariduse baasil 3 kuni 4 aastat; keskhariduse baasil 1 kuni 4 aastat
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis diplom on avatav mööda lühemat serva
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: põhihariduse baasil 
– keskharidus; üldkeskhariduse baasil kesk- ja kõrghariduse vahepealne haridus. 
Märkused: üldkeskhariduse baasil nominaalajaga vähemalt 2 aastat ja 6 kuud, võib kandideerida 
rakenduskõrgharidust eeldavale töö- või ametikohale

Name of qualification: diploma of secondary specialized education
Access qualification: on the basis of basic education – kaheksaklassilise kooli lõputunnitus (Eight-year School 
Leaving Certificate), or on the basis of secondary education – keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School 
Leaving Certificate) or a corresponding vocational qualification
Nominal lenght of study: on the basis of basic education from 3 to 4 years; on the basis of secondary education 
from 1 to 4 years
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a landscape 
format
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: on the basis of basic 
education – secondary education; on the basis of general secondary education – between secondary and higher 
education
Remarks: a person who has completed a study programme based on general secondary education with the nominal 
length of study of at least 2 years and 6 months has the right to apply for a position requiring professional higher 
education
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5.  Spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni  
    omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omistamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus või sellele vastav diplom kutseõppeasutuse 
lõpetamise kohta
Nominaalkestvus: 4 kuni 6 aastat (valdavalt 5 aastat)
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis diplom on avatav mööda pikemat serva
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: magistrikraadile vastav 
kvalifikatsioon
Märkused: Diplomiga omistati kvalifikatsioon, näit. matemaatik, raadioinsener, bioloog jt. Kvalifikatsiooni üldine 
mitteametlik  lühinimetus on spetsialisti diplom (vene keeles: diplom spetsialista; inglise keeles: Specialist´s 
Diploma).

Name of qualification: specialist´s diploma of a higher professional qualification
Access qualification: keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
vocational qualification
Nominal lenght of study: 4…6 years (predominantly 5 years)
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a portrait format
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: corresponds to the 
magistrikraad (Master´s Degree)
Remarks: The diploma indicates a professional qualification, e.g. Mathematician, Radio Engineer, Biologist, etc. 
The generally used unofficial name of the qualification is Specialist´s Diploma, diplom specialista in Russian and 
spetsialisti diplom in Estonian.
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6.  Kandidaadikraadi Kandidat nauk tõendav diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: Kandidat nauk
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omistamise kohta
Nominaalkestvus: 3 aastat
Dokumendi tunnused: Kõvakaaneline A5 formaadis diplom on avatav mööda lühemat serva. Kandidaadikraadi 
tõendavad diplomid anti välja NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Kõrgema atestatsioonikomisjoni 
(Võsšaja attestatsionnaja komissija pri Sovete Ministrov SSSR) poolt.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: doktorikraadile vastav 
kvalifikatsioon
Märkused: Vastavalt “Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele” on kandidaadikraadi (Kandidat nauk) 
vastena lubatud kasutada nimetust Doctor of Philosophy (lühend Ph.D). Akadeemilist kraadi Kandidat nauk 
tõendavaid diplomiplanke esines kahte tüüpi: 1) kraadi nimetus koos viitega teadusvaldkonnale on plangile 
trükitud; 2) kraadi üldnimetus Kandidat on plangile trükitud, viide teadusvaldkonnale on aga kirjutatud käsitsi. 

Name of qualification: Kandidat nauk (Candidate of Science)
Access qualification: specialist´s diploma of a higher professional qualification
Nominal lenght of study: 3 years
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a landscape 
format, issued by the Higher Attestation Commission under the Council of Ministers of the USSR (Võsshaya 
attestacionnaya komissiya pri Sovete Ministrov SSSR) 
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: corresponds to the 
doktorikraad (Doctor´s Degree)
Remarks: According to the Law on Organisation of Research and Developmental Activity the title Doctor of 
Philosophy (Ph.D) may be used for the degree of Kandidat nauk. There were two kinds of format in use: 1) the 
name of the degree and the field of research printed on the diploma; 2) the general name of the degree Kandidat 
printed, the indication to the field of research hand written.
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7.  Doktorikraadi Doktor nauk tõendav diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: Doktor nauk
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: Kandidat nauk
Nominaalkestvus: määratlemata
Dokumendi tunnused: Kõvakaaneline A5 formaadis on avatav mööda lühemat serva. Doktorikraadi tõendavad 
diplomid anti välja NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Kõrgema atestatsioonikomisjoni (Võsšaja 
attestatsionnaja komissija pri Sovete Ministrov SSSR) poolt.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: doktorikraadile vastav 
kvalifikatsioon
Märkused: akadeemilist kraadi Doktor nauk tõendavaid diplomiplanke esines kahte tüüpi: 1) kraadi nimetus 
koos viitega teadusvaldkonnale on plangile trükitud; 2) kraadi üldnimetus Doktor on plangile trükitud, viide 
teadusvaldkonnale on aga kirjutatud käsitsi 

Name of qualification: Doktor nauk (Doctor of Science)
Access qualification: Kandidat nauk
Nominal lenght of study: not specified
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a landscape 
format, issued by the Higher Attestation Commission under the Council of Ministers of the USSR (Võsshaya 
attestacionnaya komissiya pri Sovete Ministrov SSSR) 
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: corresponds to the 
doktorikraad (Doctor´s Degree)
Remarks: there are two types of diplomas certifying the degree of Doktor nauk: 1) the name of the degree and the 
field of research printed on the diploma; 2) the general name of  the degree Doktor printed, the indication to the 
field of research hand written
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8. NSV Liidu Siseministeeriumi valitsemisalas oleva  
    kõrgkooli spetsialisti diplom kõrgema  
    kutsekvalifikatsiooni omistamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 4 kuni 5 aastat (valdavalt 4 aastat)
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis diplom on avatav mööda pikemat serva (üldsüsteemi 
spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta)
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: määramata, hinnatakse 
individuaalkorras
Märkused: diplomile kantud õppeasutuse nimes esineb lühend MVD (Ministerstvo vnutrennõh del – 
siseministeerium) 

Name of qualification: specialist´s diploma of a higher professional qualification
Access qualification: keskkooli lõputunnitus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 4…5 years (predominantly 4 years)
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a portrait format 
(a specialist´s diploma of a higher professional qualification in the general system of education)
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: not determined, 
assessed individually
Remarks: the name of the higher education institution contains the abbreviation MVD (Ministerstvo vnutrennyh 
del – Ministry of Internal Affairs)
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9. Kõrgema sõjaväelise õppeasutuse poolt antud  
    spetsialisti diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 4 kuni 5,5 aastat
Dokumendi tunnused: kõvakaaneline A5 formaadis diplom on avatav mööda pikemat serva (üldsüsteemi 
spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta)
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: määramata, hinnatakse 
individuaalkorras
Märkused: diplomi välja andnud õppeasutuse nimes on viide kõrgemale sõjaväelisele õppeasutusele (näit. 
vojennaja akademija) 

Name of qualification: specialist´s diploma of a higher professional qualification
Access qualification: keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 4…5.5 years
Characteristic features of the credential: a hard-cover A5 size document that can be opened in a portrait format 
(a specialist´s diploma of a higher professional qualification in the general system of education)
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: not determined, 
assessed individually
Remarks: the name of the higher education institution contains an indication that it is an institution of military 
higher education (e.g. voyennaya akademiya – military academy)
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10. Partei ja nõukogude ülesehitustöö alast kvalifikatsiooni  
       tõendav diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: erinevad kvalifikatsioonid, sh spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni 
omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: sõltuvalt õpekavast keskhariduse või kõrghariduse baasil
Nominaalkestvus: sõltuvalt õppekavast ja juurdepääsu nõudest 1 kuni 5 aastat
Dokumendi tunnused: erinevad formaadid, valdavalt kõvakaaneline A5 formaadis diplom, mis on avatav mööda 
pikemat serva
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: vastab vabaharidusele
Märkused: Diplomil esineb tekstis viide “kõrgem partei-poliitiline haridus” (vene keeles: võsšeje partiino-
polititšeskoje obrazovanije), või “Partei ja nõukogude ülesehitustöö eriala (vene keeles: spetsialnost “Partiinoje i 
sovetskoje stroitelstvo”) vms.

Name of qualification: different names of qualifications, inc. a specialist´s diploma of a higher professional 
qualification
Access qualification: depending on the study programme access was based on secondary or higher education
Nominal lenght of study: depending on the study programme and access requirements from1 to 5 years
Characteristic features of the credential: Different formats of documents. Mainly a hard-cover A5 size document 
that can be opened in a portrait format.
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: informal education
Remarks: the text võssheye partiino-politicheskoye obrazovaniye (higher party-political education) or 
specialnost “Partiinoye i sovetskoye stroitelstvo” (speciality “Party and Soviet Construction”) or any other 
indication to the field is printed on the diploma
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Eesti Vabariigi haridussüsteemi kvalifikatsioone  
tõendavad dokumendid

Educational credentials of the Republic of Estonia
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11. Põhikooli lõputunnistus

Kvalifikatsiooni nimetus: põhikooli lõputunnistus
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: (vt. märkused)
Nominaalkestvus: 9 aastat
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “P”, kuni 1995 oli seerianumbri tähis „A”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: vastab põhiharidusele
Märkused: haridussüsteemi esimese taseme hariduse omandamise järel antav kvalifikatsioon

Name of qualification: põhikooli lõputunnistus (Basic School Leaving Certificate)
Access qualification: (see remarks)
Nominal lenght of study: 9 years
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “P”, until 1995 it was 
marked „A”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: basic education
Remarks: issued after completing the first level of education
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12. Keskkooli lõputunnistus

Kvalifikatsiooni nimetus: keskkooli lõputunnistus
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: põhikooli lõputunnistus
Nominaalkestvus: 3 aastat (10. kuni 12. klass)
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “A”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused:

Name of qualification: keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate)
Access qualification: põhikooli lõputunnistus (Basic School Leaving Certificate)
Nominal lenght of study: 3 years (Grades 10-12)
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “A”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks:
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13. Gümnaasiumi lõputunnistus

Kvalifikatsiooni nimetus: gümnaasiumi lõputunnistus
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: põhikooli lõputunnistus
Nominaalkestvus: 3 aastat (10. kuni 12. klass)
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “G”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused: gümnaasiumi lõputunnistus, mis on välja antud 1997 või hiljem, kehtib koos riigieksamitunnistusega 
(vt. näide ja kirjeldus punktis 14)

Name of qualification: gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate)
Access qualification: põhikooli lõputunnistus (Basic School Leaving Certificate)
Nominal lenght of study: 3 years (Grades 10-12)
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “G”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks: gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) issued in 1997 or after, valid 
with the riigieksamitunnistus (State Examination Certificate)
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14. Riigieksamitunnistus

Dokumendi nimetus: riigieksamitunnistus

Märkused: Riigieksamitunnistus väljastatakse Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt ning kehtib koos 
keskharidust tõendava lõputunnistusega

Name of qualification: State Examination Certificate

Remarks: the State Examination Certificate is issued by the Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsoonikeskus (State 
Examination and Qualification Centre) and it is valid with a secondary school leaving certificate
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15. Lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse  
       omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: põhikooli lõputunnistus
Nominaalkestvus: vähemalt 3 aastat (valdavalt 3 kuni 4 aastat)
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “P”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused:

Name of qualification: lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of 
Vocational Secondary Education Based on Basic Education)
Access qualification: põhikooli lõputunnistus (Basic School Leaving Certificate)
Nominal lenght of study: at least 3 years (predominantly 3…4 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “P”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks:
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16. Lõputunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse 
       omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: lõputunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: gümnaasiumi lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: vähemalt 1 aasta (valdavalt 2 aastat)
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “K”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused:

Name of qualification: lõputunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of 
Vocational Secondary Education Based on Secondary Education)
Access qualification: gümnaasiumi lõputunnitus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: at least 1 year (predominantly 2 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “K”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks:
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17. Lõputunnistus kutse- ja keskhariduse  
       omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: lõputunnistus kutse- ja keskhariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: põhikooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: vähemalt 3 aastat (üldjuhul 4 aastat)
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “KK”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused:

Name of qualification: lõputunnistus kutse- ja keskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational and 
Secondary Education)
Access qualification: põhikooli lõputunnistus (Basic School Leaving Certificate) or a corresponding qualification
Nominal lenght of study: at least 3 years (predominantly 4 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “KK”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks:
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18. Diplom põhiharidusel põhineva keskerihariduse 
       omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: diplom keskerihariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: põhikooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: kuni 5 aastat (üldjuhul 3 kuni 4 aastat)
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “A”. 
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused: Diplom keskerihariduse omandamise kohta põhihariduse baasil ei eristu diplomist keskerihariduse 
kohta keskhariduse baasil (vt. p.20). Erinevusele viitab diplomiga kaasnev hinneteleht. Põhihariuduse baasil 
keskeriharidus sisaldas üldkeskhariduse õppekava aineid.

Name of qualification: diploma of secondary specialized education
Access qualification: põhikooli lõputunnistus (Basic School Leaving Certificate) or a corresponding qualification
Nominal lenght of study: up to 5 years (predominantly 3…4 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “A”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks: The diploma of secondary specialized education based on basic education cannot be distinguished 
from the diploma of secondary specialized education based on secondary education (see section 20). The only 
indication is the transcript that contains the results obtained in the general secondary courses.
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19. Lõputunnistus põhiharidusel põhineva keskerihariduse 
       omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: lõputunnistus keskerihariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: põhikooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: kuni 5 aastat (üldjuhul 4 aastat)
Dokumendi tunnused: dokumendi seerianumbris tähis “T”. 
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: keskharidus
Märkused: Kutseõppeasutuse lõputunnistus keskerihariduse omandamise kohta põhihariduse baasil ei eristu 
kutseõppeasutuse lõputunnistusest keskerihariduse kohta keskhariduse baasil (vt. p.21). Erinevusele viitab 
lõputunnistusega kaasnev hinneteleht. Põhihariduse baasil keskeriharidus sisaldas üldkeskhariduse õppekava 
aineid.

Name of qualification: certificate of secondary specialized education
Access qualification: põhikooli lõputunnitus (Basic School Leaving Certificate) or a corresponding qualification
Nominal lenght of study: up to 5 years (predominantly 4 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “T”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: secondary education
Remarks: The certificate of secondary specialized education based on basic education cannot be distinguished 
from the certificate of secondary specialized education based on secondary education (see section 21). The only 
indication is the transcript that contains the results obtained in the general secondary courses.
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20. Diplom keskharidusel põhineva keskerihariduse 
       omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: diplom keskerihariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: üldjuhul 1 kuni 3 aastat
Dokumendi tunnused: Dokumendi seerianumbris tähis “A”. Diplom keskerihariduse omandamise kohta 
keskhariduse baasil ei erine diplomist keskerihariduse kohta põhihariduse baasil (vt. p.18). Erinevusele viitab 
hinneteleht. Keskhariduse baasil keskeriharidus ei sisalda üldkeskhariduse õppekava aineid.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: kesk- ja kõrghariduse 
vahepealne haridus
Märkused: Üldkeskhariduse baasil nominaalajaga vähemalt 2 aastat ja 6 kuud, võib kandideerida 
rakenduskõrgharidust eeldavale töö- või ametikohale.

Name of qualification: diploma of secondary specialized education
Access qualification: keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification)
Nominal lenght of study: predominantly 1…3 years
Characteristic features of the credential: The serial number of the document is marked “A”. The diploma of 
secondary specialized education based on secondary education cannot be distinguished from the diploma of 
secondary specialized education based on basic education (see section 18). The only indication is the transcript 
that does not contain general secondary courses.
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: between secondary 
and higher education
Remarks: a person who has completed a study programme based on general secondary education with the nominal 
length of study of at least 2 years and 6 months has the right to apply for a position requiring professional higher 
education
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21. Lõputunnistus keskharidusel põhineva keskerihariduse 
       omandamise kohta

Kvalifikatsiooni nimetus: lõputunnistus keskerihariduse omandamise kohta
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: kuni 3 aastat (üldjuhul 1 kuni 2,5 aastat)
Dokumendi tunnused: Dokumendi seerianumbris tähis “T”. Lõputunnistus keskerihariduse omandamise kohta 
keskhariduse baasil ei erine lõputunnistusest keskerihariduse kohta põhihariduse baasil (vt. p.19). Erinevusele 
viitab hinneteleht. Keskhariduse baasil keskeriharidus ei sisalda üldkeskhariduse õppekava aineid.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: kesk- ja kõrghariduse 
vahepealne haridus
Märkused: üldkeskhariduse baasil nominaalajaga vähemalt 2 aastat ja 6 kuud, võib kandideerida 
rakenduskõrgharidust eeldavale töö- või ametikohale

Name of qualification: certificate of secondary specialized education
Access qualification: keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: up to 3 years (predominantly 1…2.5 years)
Characteristic features of the credential: The serial number of the document is marked “T”. The certificate of 
secondary specialized education based on secondary education cannot be distinguished from the certificate of 
secondary specialized education based on basic education (see section 19). The only indication is the transcript 
that does not contain general secondary courses.
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: between secondary 
and higher education
Remarks: a person who has completed a study programme based on general secondary education with the nominal 
length of study of at least 2 years and 6 months has the right to apply for a position requiring professional higher 
education
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22. Kutsekõrghariduse diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: kutsekõrghariduse diplom
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: gümnaasiumi lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 3 kuni 4 aastat
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “K”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: rakenduskõrgharidus
Märkused: viide kutsekõrghariduse õppekavale peab kajastuma diplomile kantud teksti sees

Name of qualification: diploma of vocational higher education
Access qualification: gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 3…4 years
Characteristic features of the credential: the serial number of the diploma is marked “K”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: professional higher 
education
Remarks: an indication to the vocational higher education programme must appear in the text of the diploma
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23. Diplomiõppe diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: diplomiõppe diplom
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: gümnaasiumi lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 3 kuni 4 aastat
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “A”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: rakenduskõrgharidus
Märkused: viide diplomiõppe õppekavale peab kajastuma diplomile kantud teksti sees

Name of qualification: diploma of diploma study
Access qualification: gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 3…4 years
Characteristic features of the credential: the serial number of the diploma is marked “A”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: professional higher 
education
Remarks: an indication to the professional higher education programme must apear in the text of the diploma
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24. Rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist  
       tõendav diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendav diplom
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: gümnaasiumi lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 3 kuni 4 aastat
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “E”.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: rakenduskõrgharidus
Märkused: viide rakenduskõrgharidusõppe õppekavale peab kajastuma diplomile kantud teksti sees

Name of qualification: diploma of professional higher education
Access qualification: gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 3…4 years
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked “E”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: professional higher 
education
Remarks: an indication to the professional higher education programme must appear in the text of the diploma
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25. Diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom

Kvalifikatsiooni nimetus: Diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 4 kuni 6 aastat (valdavalt 5 aastat)
Dokumendi tunnused: kuni 1994. aastani puudus ühtne riiklik diplomi vorm, diplomi kujundas ülikool
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: magistrikraadile vastav 
kvalifikatsioon
Märkused: Diplom anti õppekava, kursuse või kõrgkooli/teaduskonna lõpetamise kohta. Mõned ülikoolid andsid 
kutse. 

Name of qualification: university-level specialist´s diploma
Access qualification: keskkooli lõputunnitus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 4…6 years (predominantly 5 years)
Characteristic features of the credential: until 1994 there was no diplomas of state standard, the diplomas were 
issued in the format designed by the university
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: corresponds to the 
magistrikraad (Master´s Degree)
Remarks: The diploma certificed the completion of a study programme, or graduation from a higher education 
institution or a faculty. Some universities conferred professional titles.
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26. Bakalaureusediplom ilma bakalaureusekraadita

Kvalifikatsiooni nimetus: bakalaureuse diplom ilma bakalaureusekraadita
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli või gümnaasiumi lõputunnistus või nendele vastav 
kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 4 kuni 5,5 aastat (anti ka arstiõppe lõpetajatele kuni 1997 – nominaalaeg 6 aastat)
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “B”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: magistrikraadile vastav 
kvalifikatsioon
Märkused: Bakalaureusekraadi ei antud. Üldjuhul on diplomil märge õppekava täitmise kohta. Ülikooli poolt võidi 
anda ka nimetus, näiteks “ökonomisti nimetus”, “inseneri nimetus” vm. 

Name of qualification: bakalaureuse diplom not awarding bakalaureusekraad
Access qualification: keskkooli lõputunnitus or gümnaasiumi lõputunnitus (Upper Secondary School Leaving 
Certificate) or a corresponding qualification
Nominal lenght of study: 4…5.5 years (also awarded to graduates of medical studies until 1997 – nominal length 
of study of 6 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the diploma is marked “B”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: corresponds to the 
magistrikraad (Master´s Degree)
Remarks: The degee of bakalaureusekraad was not awarded. Generally, the diploma certified that the study 
programme had been completed. The university could also confer a title, such as ökonomisti nimetus or inseneri 
nimetus, etc.
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27. Bakalaureusekraadi tõendav diplom  
      (enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud 
      õppekava täitmisel)

Kvalifikatsiooni nimetus: bakalaureusekraad
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: gümnaasiumi lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 3 kuni 5 aastat (valdavalt 4 aastat)
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “B”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: Vähemalt 4-aastatse 
nominaalkestvusega õppekava korral magistrikraadile vastav kvalifikatsioon. Õppekava nominaalkestvusega alla 
4 aastat – bakalaureusekraadile vastav kvalifikatsioon.
Märkused: diplomil esineb kraadi nimetus eestikeelsena (näiteks: bakalaureusekraad, bakalaureuse kraad, 
bakalaureus) või ladinakeelsena (näiteks: baccalaureus artium). 

Name of qualification: bakalaureusekraad
Access qualification: gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 3…5 years (predominantly 4 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the diploma is marked “B”
Correspondence education or qualification according to the Government Regulation: In case of the 
study programme with the nominal length of study of at least 4 years the qualification corresponds to the 
magistrikraad (Master´s Degree). In case of the study programme with the nominal length of study of less than 4 
years the qualification corresponds to the bakalaureusekraad (Bachelor´s Degree).
Remarks: the name of the degree on the diploma is in Estonian (e.g., bakalaureusekraad, bakalaureuse kraad, 
bakalaureus) or in Latin (e.g., baccalaureus artium)
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28. Kõrgharidusel põhineva õpetajakoolituse tunnistus või  
      diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: Õpetajakoolituse tunnistus või diplom
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: kõrgharidust tõendav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: vähemalt 1 aasta (üldjuhul 1 aasta)
Dokumendi tunnused: Diplomil ja tunnistusel puudub riiklik vorm. Dokumendi on kujundanud ja vormistanud 
kõrgkool.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: magistrikraadile vastav 
kvalifikatsioon
Märkused: Kuni 1996. aastani kasutas mõni ülikool dokumendi nimetusena “diplom” või “täiendõppe diplom”. 
Alates 10.12.1996 võib õpetajakoolituses antava dokumendi nimetus olla ainult “tunnistus”. Dokument on kehtiv 
koos kõrgharidust tõendava dokumendiga. 

Name of qualification: certificate or diploma of teacher training
Access qualification: higher education qualification
Nominal lenght of study: at least 1 year (predominantly 1 year)
Characteristic features of the credential: no state standard for the diploma or the certificate, the document was 
issued on the format designed by the higher education institution
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: corresponds to the 
magistrikraad (Master´s Degree)
Remarks: Until 1996 some universities used the names diplom or täiendõppe diplom. Since 10.12.1996 the name 
of the document has been tunnistus only. It is valid as a supplement to a document certifying the completion of 
higher education.
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29. Magistrikraadi tõendav diplom (enne 1. juunit 2002  
      Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õppekava täitmisel)

Kvalifikatsiooni nimetus: magistrikraad
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õppekava 
bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon (näiteks: NSV Liidu süsteemi spetsialisti diplom)
Nominaalkestvus: 1 kuni 2 aastat (valdavalt 2 aastat)
Dokumendi tunnused: Riiklikul diplomi vormil alates 1994. aastast seerianumbri tähistuse esimene täht on “C”. 
Kuni 1994. aastani riiklik diplomi vorm puudus, diplomi kujundas ja vormistas ülikool.
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: Vastavus puudub, 
magistri- ja doktorikraadi vahel olev kvalifikatsioon. Kraadi omaniku magistriõpinguid ja magistritööd võib 
ülikool arvestada osana doktoriõppe õppekava täitmisel.
Märkused: kraad anti kutse- või teaduskraadina 

Name of qualification: magistrikraad
Access qualification: bakalaureusekraad awarded upon completion of a study programme entered in the Estonian 
Education Information System before 1 June 2002 or a corrsponding qualification (e.g., specialist´s diploma of a 
higher professional qualification)
Nominal lenght of study: 1…2 years (predominantly 2 years)
Characteristic features of the credential: The serial number of the diploma is marked “C”. Until 1994 there was 
no state standard for the diploma, the document was issued on the format designed by the university.
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: Not determined. The 
qualification falling between the magistrikraad (Master´s Degree) and the doktorikraad (Doctor´s Degree). A 
university may accept the magister-study and the magister-thesis as part of doctoral studies.
Remarks: the degree awarded was either a professional or a research degree
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30. Bakalaureusekraadi tõendav diplom  
      (pärast 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi  
      kantud õppekava täitmisel)

Kvalifikatsiooni nimetus: bakalaureusekraad
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: gümnaasiumi lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 3 kuni 4 aastat (üldjuhul 3 aastat)
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “L”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: bakalaureusekraad
Märkused:

Name of qualification: bakalaureusekraad (Bachelor´s Degree)
Access qualification: gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate) or a corresponding 
qualification
Nominal lenght of study: 3…4 years (predominantly 3 years)
Characteristic features of the credential: the serial number of the diploma is marked “L”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: bakalaureusekraad 
(Bachelor´s Degree)
Remarks:
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31. Magistrikraadi tõendav diplom (pärast 1. juunit 2002  
      Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õppekava täitmisel)

Kvalifikatsiooni nimetus: magistrikraad
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist 
tõendav diplom või nendele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 1 kuni 2 aastat (valdavalt 2 aastat), koos bakalaureuseõppega vähemalt 5 aastat
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “M”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: magistrikraad
Märkused:

Name of qualification: magistrikraad (Master´s Degree)
Access qualification: bakalaureusekraad (Bachelor´s Degree), a professional higher education diploma or a 
corresponding qualification
Nominal lenght of study: 1…2 years (predominantly 2 years), together with bakalaureus-study no less than 5 
years
Characteristic features of the credential: the serial number of the diploma is marked “M”
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: magistrikraad 
(Master´s Degree)
Remarks:
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32. Bakalauruse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval  
      põhineva õppe magistridiplom

Kvalifikatsiooni nimetus: arstiõppe, hambaarstiõppe, proviisoriõppe, loomaarstiõppe, arhitektiõppe ja 
ehitusinseneriõppe lõpetamist tõendavad diplomid
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: keskkooli lõputunnistus, gümnaasiumi lõputunnistus või nendele vastav 
kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 5 kuni 6 aastat
Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistus sama, mis magistridiplomitel
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: magistrikraadile vastav 
kvalifikatsioon
Märkused:

Name of qualification: diplomas in medicine, dentistry, pharmacy, veterinary medicine, architecture and civil 
engineering
Access qualification: keskkooli lõputunnistus or gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving 
Certificate) or corresponding qualification
Nominal lenght of study: 5…6 years
Characteristic features of the credential: the serial number of the document is marked as on the diplomas of 
magister-study
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: corresponds to the 
magistrikraad (Master´s Degree)
Remarks:
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33. Doktorikraadi tõendav diplom

Kvalifikatsiooni nimetus: doktorikraad
Juurdepääsu võimaldav kvalifikatsioon: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
Nominaalkestvus: 3 kuni 4 aastat (kuni 2002/2003 õppeaasta vastuvõtuni – 4 aastat)
Dokumendi tunnused: Enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õppekava täitmisel antava diplomi 
seerianumbri tähistuse esimene täht on “D”. Pärast 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õppekava 
täitmisel antava diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “O”
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või kvalifikatsioonile: doktorikraad
Märkused:

Name of qualification: doktorikraad (Doctor´s Degree)
Access qualification: magistrikraad (Master´s Degree) or a corresponding qualification
Nominal lenght of study: 3…4 years (until 2002/2003 admission 4 years)
Characteristic features of the credential: The serial number of diplomas certifying the completion of a study 
programme entered into the Estonian Education Information system before 1 June 2002 contains “D” as the first 
letter. After 1 June 2002 the first letter of the serial number is “O”.
Correspondence to education or qualification according to the Government Regulation: doktorikraad (Doctor´s 
Degree)
Remarks:
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Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a 
antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus 

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määrus nr 120

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 
78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316; 56, 404; 75, 524) § 28 lõike 22 alusel. 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala 

(1) Määrusega kehtestatakse kuni 16. juunini 1940. a ning alates 20. augustist 1991. a antud Eesti Vabariigi 
kvalifikatsioonide vastavus haridustasemetele ja kõrgharidusastmetele Eesti Vabariigi haridussüsteemis. 

(2) Määrusega kehtestatakse enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu (edaspidi NSV Liit) 
kvalifikatsioonide vastavus haridustasemetele ja kõrgharidusastmetele Eesti Vabariigi haridussüsteemis. 

(3) Isikule antud akadeemilise kraadi, diplomi või mõne muu kvalifikatsiooni nimetust kasutatakse originaalis 
või translitereerituna, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kvalifikatsiooni nimetusele lisatakse vajadusel 
tõlge ja viide käesoleva määrusega sätestatud vastavale Eesti Vabariigi kvalifikatsioonile, tehes määratud 
kvalifikatsiooni nimetuse järele märke «(kvalifikatsiooni nimetusele vastav kvalifikatsioon)». 

(4) Määrusega ei määrata kvalifikatsiooni vastavust järgmiste NSV Liidus väljaantud haridust tõendavate 
dokumentide alusel:
1) diplom, mis on välja antud NSV Liidu Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kõrgkooli poolt ja mis tõendab 

kõrgema kutsekvalifikatsiooni andmist;
2) diplom, mis on välja antud kõrgema sõjaväelise õppeasutuse poolt. 

§ 2. Kvalifikatsioonide vastavuse määramise ja tunnustamise põhimõtted 

(1) Kvalifikatsioonide vastavuse määramisel juhindutakse «Kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele 
juurdepääsu võimaldavate tunnistuste Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni» (RT II 1998, 7, 14) 
põhimõtetest, selle konventsiooniga seotud dokumentidest ning käesolevast määrusest. 

(2) Määruses sätestatud kvalifikatsioonide vastavuse määramise aluseks on haridust tõendavale dokumendile 
antav hinnang, mis lähtub läbitud õppe eesmärgist ja õigustest, mida õppe läbimine annab isikule tööturul ja 
õpingute jätkamisel. 

(3) Määruses käsitatakse haridust tõendavate dokumentidena dokumente, mida Eesti Vabariik peab oma 
haridussüsteemi osaks, ja dokumente, mida NSV Liit pidas oma haridussüsteemi osaks. 

(4) Paragrahvi 1 lõigete 1 ja 2 tingimustele vastava, kuid määruses nimetamata kvalifikatsiooni, ning § 1 lõikes 4 
nimetatud kvalifikatsiooni vastavuse kohta hinnangu saamiseks on õigus pöörduda Akadeemilise Tunnustamise 
Infokeskuste Koostöövõrgu Eesti Keskuse poole. 

(5) Paragrahvi 1 lõigete 1 ja 2 tingimustele vastava, kuid määruses nimetamata kvalifikatsiooni tunnustamise 
pädevaks asutuseks on õpingute jätkamisel õppeasutus ja tööle asumise korral tööandja, kui õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti.
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2. peatükk 
NSV LIIDU HARIDUSSÜSTEEMIS OMANDATUD KVALIFIKATSIOONIDE VASTAVUS

§ 3. NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus põhiharidusele 

Põhiharidusele vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab 
kaheksaklassilise kooli lõputunnistus. 

§ 4. NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus keskharidusele 

Keskharidusele vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab: 
1) keskkooli lõputunnistus; 
2) diplom kutseõppeasutuse lõpetamise kohta. 

§ 5. NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus magistrikraadile 

Magistrikraadile vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis saadud spetsialisti diplom kõrgema 
kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta. 

§ 6. NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus doktorikraadile 

Doktorikraadile vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab: 
1) kandidaadikraadi tõendav diplom Kandidat nauk; 
2) doktorikraadi tõendav diplom Doktor nauk. 

§ 7. NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus vabaharidusele 

Vabaharidusele vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab partei ja 
nõukogude ülesehitustöö alast kvalifikatsiooni tõendav diplom. 

3. peatükk 
EESTI VABARIIGIS OMANDATUD KVALIFIKATSIOONIDE VASTAVUS

§ 8. Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus põhiharidusele 

Põhiharidusele vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab 
põhikooli lõputunnistus. 

§ 9. Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus keskharidusele 

Keskharidusele vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab: 
1) keskkooli lõputunnistus; 
2) gümnaasiumi lõputunnistus; 
3) lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta; 
4) lõputunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta; 
5) lõputunnistus kutse- ja keskhariduse omandamise kohta; 
6) lõputunnistus või diplom põhiharidusel põhineva keskerihariduse omandamise kohta. 

§ 10. Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus rakenduskõrgharidusele 

Rakenduskõrgharidusele vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida 
tõendab: 
1) kutsekõrghariduse diplom; 
2) diplomiõppe diplom; 
3) rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendav diplom. 

§ 11. Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus bakalaureusekraadile 

Bakalaureusekraadile vastavaks loetakse kvalifikatsioon, mida tõendab 3-aastase nominaalkestusega õppekava 
läbimisel või 4-aastase nominaalkestusega ja pärast 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud 
õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusekraadi tõendav diplom. 
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§ 12. Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus magistrikraadile 

(1) Magistrikraadile vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida 
tõendab: 
1) vähemalt 4-aastase nominaalkestusega ja enne 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud 
bakalaureuseõppe õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusekraadi tõendav diplom; 
2) vähemalt 4-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusediplom ilma 
bakalaureusekraadita; 
3) ülikooli kraadita diplom; 
4) diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom; 
5) kõrgharidusel põhineva õpetajakoolituse tunnistus või diplom, mis on välja antud vähemalt 1-aastase 
nominaalkestusega õppekava läbimisel; 
6) magistridiplom, mis on välja antud pärast 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud magistriõppe 
õppekava läbimisel; 
7) magistridiplom, mis on välja antud vähemalt 5-aastase nominaalkestusega bakalaureuse- ja magistriõppe 
integreeritud õppekavadel põhineva õppe õppekava läbimisel. 

(2) Magistrikraad on teadus- või kutsekraad, kui ta on omandatud enne 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse 
Infosüsteemi kantud õppekava läbimisel. Sellist magistrikraadi kui teadus- või kutsekraadi kvalifikatsiooni 
arvestab õppeasutus ja tööandja kui magistrikraadi ja doktorikraadi vahel olevat kvalifikatsiooni. 

(3) Isiku magistriõpinguid ning magistritööd, mis on kas sooritatud või kaitstud enne 1. juunit 2002. a Eesti 
Hariduse Infosüsteemi kantud magistriõppe õppekava läbimisel, võib õppeasutus arvestada doktoriõppe õppekava 
täitmise osana «Ülikooliseaduses» (RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206; 58, 387; 2004, 5, õiend; 45, 316; 53, õiend; 
56, 404; 2005, 13, 65; 29, 215) sätestatud tingimustel ja korras. 

§ 13. Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus doktorikraadile 

Doktorikraadile vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab 
doktoriõppe õppekava läbimisel väljaantud doktorikraadi tõendav diplom. 

4. peatükk 
ÜLDKESKHARIDUSEL PÕHINEVA KESKERIHARIDUSE OMANDANUD ISIKU KVALIFIKATSIOONI VASTAVUS

§ 14. Üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse omandanud isiku kvalifikatsiooni vastavus 

(1) Üldkeskharidusel põhinev keskeriharidus loetakse kesk- ja kõrghariduse vahepealseks hariduseks. 

(2) Õppeasutus võib õigusaktides sätestatud korras arvestada isiku üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse 
omandamisel saavutatud õpitulemusi kõrghariduse esimese astme õppekava täitmisel. 

(3) Üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse õppekava, mille nominaalkestus on vähemalt 2 aastat ja 6 kuud, 
läbinud isikul on õigus kandideerida rakenduskõrgharidust eeldavale töö- või ametikohale. 
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Correspondence of qualifications issued in Republic of Estonia and qualifications  
issued in former Union of Soviet Socialist Republics prior to 20 August 1991

Government of the Republic Regulation No. 120 of 6 June 2005

This Regulation is established on the basis of subsection 28 (22 ) of the Republic of Estonia Education Act (RT 1992, 
12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 and 276; 45, 316; 56, 404; 75, 524).

Chapter 1
General Provisions

§ 1. Scope of application of Regulation

(1) The correspondence of the qualifications issued in the Republic of Estonia until 16 June 1940 and from 20 August 
1991 to levels of education and levels of higher education in the education system of the Republic of Estonia is 
established by this Regulation.

(2) The correspondence of the qualifications issued in the former Union of the Soviet Socialist Republics 
(hereinafter the Soviet Union) before 20 August 1991 to levels of education and levels of higher education in the 
education system of the Republic of Estonia is established by this Regulation.

(3) The name of an academic degree, diploma or other qualification is used in the original or transliterated form, 
unless otherwise provided for in legislation. If necessary, the translation of the name of the qualification and 
reference to a corresponding qualification recognised in the Republic of Estonia provided for in this Regulation 
shall be added to the name of the qualification by making a notation «(qualification corresponding to the 
kvalifikatsioon)» after the name of the qualification.

(4) The correspondence of qualifications shall not be determined on the basis of the following documents certifying 
education issued in the Soviet Union:
1) a diploma issued by an institution of higher education within the area of administration of the Ministry of 
Internal Affairs of the Soviet Union which certifies the award of higher professional qualification;
2) a diploma issued by an institution of military higher education.

§ 2. Principles for determining correspondence and for recognition of qualifications

(1) The determining of the correspondence of qualifications shall be based on the principles of the Convention on 
the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region (RT II 1998, 7, 14), documents 
related to the Convention and this Regulation.

(2) The assessment given to a document certifying education based on the purpose of the studies completed and 
the rights the completion of the studies grants to the person in the labour market or in the continuation of studies 
shall be the basis for the determination of the correspondence of the qualifications provided for in this Regulation.

(3) For the purposes of this Regulation, documents which are deemed to be part of the education system of the 
Republic of Estonia and documents which were deemed to be part of the education system of the Soviet Union are 
documents certifying education.

(4) A person has the right to turn to the Estonian National Academic Recognition Information Centre in order to have 
the correspondence of a qualification which is in correspondence with the conditions provided for in subsections 1 
(1) and (2) but is not listed in this Regulation or the correspondence of a qualification specified in subsection 1 (4) 
assessed.
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(5) The educational institution where the person continues his or her studies, and in case of a person who 
commences work, the employer, are competent authorities for the recognition of a qualification which is in 
correspondence with the conditions provided for in subsections 1 (1) and (2) but is not listed in this Regulation, 
unless otherwise provided for in legislation.

Chapter 2
Correspondence of qualifications acquired in education system of Soviet Union

§ 3. Correspondence of qualification acquired in Soviet Union to basic education

Qualification acquired in the education system of the Soviet Union and certified by kaheksaklassilise kooli 
lõputunnistus (Eight-year School Leaving Certificate) is deemed to correspond to basic education.

§ 4. Correspondence of qualification acquired in Soviet Union to secondary education

Qualification acquired in the education system of the Soviet Union and certified by one of the following documents 
is deemed to correspond to secondary education:
1) keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate);
2) vocational school leaving diploma.

§ 5. Correspondence of qualification acquired in Soviet Union to magistrikraad (Master’s Degree)

Qualification acquired in the education system of the Soviet Union and certified by specialist’s diploma of a higher 
professional qualification is deemed to correspond to magistrikraad (Master’s Degree).

§ 6. Correspondence of qualification acquired in Soviet Union to doktorikraad (Doctor’s Degree)

Qualification acquired in the education system of the Soviet Union and certified by one of the following documents 
is deemed to correspond to doktorikraad (Doctor’s Degree):
1) a candidate’s degree diploma Kandidat nauk (Candidate of Science);
2) a doctor’s degree diploma Doktor nauk (Doctor of Science).

§ 7. Correspondence of qualification acquired in Soviet Union to informal education

Qualification acquired in the education system of the Soviet Union and certified by a diploma in the field of Party 
and Soviet construction is deemed to correspond to informal education.

Chapter 3
Correspondence of qualifications acquired in Republic of Estonia

§ 8. Correspondence of qualification acquired in Republic of Estonia to basic education

Qualification acquired in the education system of the Republic of Estonia and certified by põhikooli lõputunnistus 
(Basic School Leaving Certificate) is deemed to correspond to basic education.

§ 9. Correspondence of qualification acquired in Republic of Estonia to secondary education

Qualification acquired in the education system of the Republic of Estonia and certified by one of the following 
documents is deemed to correspond to secondary education:
1) keskkooli lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate);
2) gümnaasiumi lõputunnistus (Upper Secondary School Leaving Certificate);
3) lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary 
Education Based on Basic Education);
4) lõputunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary 
Education Based on Secondary Education);
5) lõputunnistus kutse- ja keskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational and Secondary Education);
6) certificate or diploma of secondary specialized education based on basic education.

§ 10. Correspondence of qualification acquired in Republic of Estonia to professional higher education

Qualification acquired in the education system of the Republic of Estonia and certified by one of the following 
documents is deemed to be equivalent to professional higher education:
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1) a diploma of vocational higher education;
2) a diploma of diploma study;
3) a diploma of professional higher education.

§ 11. Correspondence of qualification acquired in Republic of Estonia to bakalaureusekraad (Bachelor’s Degree)

A bakalaureusekraad awarded upon completion of a study programme with a nominal length of study of three years 
or a study programme entered in the Estonian Education Information System after 1 June 2002 with the nominal 
length of study of four years is deemed to correspond to bakalaureusekraad (Bachelor’s Degree).

§ 12. Correspondence of qualification acquired in Republic of Estonia to magistrikraad (Master’s Degree)

(1) Qualification acquired in the education system of the Republic of Estonia and certified by one of the following 
documents is deemed to correspond to magistrikraad (Master’s Degree):
1) a bakalaureusekraad awarded upon completion of a bakalaureus-study programme entered in the Estonian 
Education Information System before 1 June 2002 with the nominal length of study of at least four years;
2) a bakalaureuse diplom issued upon completion of a study programme with the nominal length of study of at least 
four years not awarding a bakalaureusekraad;
3) a university diploma;
4) a university-level specialist’s diploma; 
5) a certificate or diploma of teacher training based on higher education issued upon completion of a study 
programme with the nominal length of study of at least one year;
6) a Master’s diploma issued upon completion of a Master’s study programme entered in the Estonian Education 
Information System after 1 June 2002;
7) a Master’s diploma issued upon completion of a study programme based on the long-cycle study with the nominal 
length of study of at least five years.

(2) A magistrikraad is a research or professional degree if it was acquired by completing a study programme 
entered in the Estonian Education Information System before 1 June 2002. An educational institution or employer 
shall deem such magistrikraad as a research or professional degree qualification to be a qualification falling 
between a magistrikraad (Master’s Degree) and doktorikraad (Doctor’s Degree).

(3) Educational institutions may deem the magister-studies and magister-thesis completed or defended by persons 
upon completion of magister-study programmes entered in the Estonian Education Information System before 
1 June 2002 to be part of the completion of Doctoral studies on the conditions and pursuant to the procedure as 
provided for in the Universities Act (RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206; 58, 387; 2004, 5, correction notice; 45, 316; 
53, correction notice; 56, 404; 2005, 13, 65; 29, 215).

§ 13. Correspondence of qualification acquired in Republic of Estonia to doktorikraad (Doctor’s Degree)

Qualification acquired in the education system of the Republic of Estonia and certified by a Doctor’s degree diploma 
issued upon completion of a Doctoral study programme is deemed to correspond to doktorikraad (Doctor’s Degree).

Chapter 4
Correspondence of qualification of persons who have acquired secondary specialized education  

based on general secondary education

§ 14. Correspondence of qualification of persons who have acquired secondary specialized education based on 
general secondary education

(1) Secondary specialized education based on general secondary education is deemed to be education falling 
between secondary education and higher education.

(2) An educational institution may, pursuant to the procedure as provided for in legislation, take the study results 
of a person in the acquisition of secondary specialized education based on general secondary education into 
consideration upon the completion of his or her studies during the first cycle of higher education.

(3) A person who has completed a study programme of secondary specialized education based on general secondary 
education with the nominal length of study of at least two years and six months has the right to apply for a 
position requiring professional higher education.
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