
 
 
 
 
RAHVUSVAHELISE KAITSE SAAJATE JA RAHVUSVAHELSE KAIT SE TAOTLEJATE 

NING SARNASES OLUKORRAS OLEVATE VÄLISMAALASTE KVALI FIKATSIOONIDE 
HINDAMINE 

 
 
EESMÄRK, KÄSITLUSALA 
 
Rahvusvahelise kaitse saajate ja rahvusvahelise kaitse taotlejate ning sarnases olukorras olevate 
välismaalaste (edaspidi pagulane) kvalifikatsioone hindab Sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus 
Akadeemilise tunnustamise agentuur ehk Eesti ENIC/NARIC keskus. 
 
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, „Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise 
konventsioonist“ (Lissaboni konventsioon, 1997) ja selle lisadokumentidest. 
 
Pagulaste kvalifikatsioonide ja õppeperioodide hinnatakse ka juhul, kui isikul ei ole võimalik esitada 
osaliselt või täielikult kvalifikatsiooni või õppeperioodi tõendavaid dokumente. 
 
 
TEGEVUSE KIRJELDUS 
 
1. HINDAMISE TAOTLEJA  
 
Hindamise taotlejaks võib olla iga pagulane, kellele on antud välisriigi kõrgharidust või 
kõrgharidusele juurdepääsu tõendav kvalifikatsioon või kes on läbinud osa kõrghariduse taseme 
õppekavast välisriigi või rahvusvahelises õppeasutuses ka juhul, kui isikul ei ole võimalik oma 
haridust või õpinguid dokumentaalselt tõendada või saab neid tõendada osaliselt. 
 
2. NÕUTAVAD DOKUMENDID  
 
Hindamiseks esitab taotleja järgmised dokumendid: 
• vormikohane avaldus; 
• isikut tõendav dokument; 
• rahvusvahelise kaitse saamist, rahvusvahelise kaitse taotlemist või sarnases olukorras olevat 

staatust tõendav dokument. 
 

Lisaks esitab taotleja võimalusel õpinguid, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. 
 
3. HARIDUSTAUSTA KIRJELDUS  
 
Pagulase kvalifikatsiooni hindamiseks koostab Eesti ENIC/NARIC keskus haridustausta kirjelduse, 
mis sisaldab järgmisi andmeid: 
 
• kvalifikatsiooniomaniku isikuandmed; 
• kvalifikatsiooni nimetus; 
• kvalifikatsiooni andnud asutuse nimetus; 
• kvalifikatsiooni andnud asutuse staatus; 



• õppekava nimetus; 
• kvalifikatsiooni tase; 
• õppekava nominaalkestus ja/või maht ainepunktides; 
• kvalifikatsiooni väljaandmise aeg; 
• ettepanek kvalifikatsiooni vastavuse kohta Eesti kehtivas haridussüsteemis. 
 
Lisaks loetletakse haridustausta kirjelduses, milliste dokumentide või muul moel saadud teabe alusel 
on haridustaustas toodud andmed kajastatud. 
 
Haridustausta kirjeldus väljastatakse eesti ja inglise keeles. 
 
4. HINDAMISE EESMÄRK  
 
Punktis 3 nimetatud haridustausta andmete alusel viib Eesti ENIC/NARIC keskus läbi 
kvalifikatsiooni või õppeperioodi hindamise. 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 piisavat teavet isiku õpingute ja/või 
kvalifikatsiooni kohta, mis on dokumentaalselt tõendamata või tõendatud osaliselt. 
 
5. 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, nominaalkestust, 
mahtu, spetsialiseerumist, õppetöö tulemusi, lõpetamise tingimusi. Hinnatakse 
kvalifikatsiooniomaniku õigusi õpingute jätkamiseks ja töötamiseks süsteemis, milles 
kvalifikatsioon välja anti. Võrdlemisel arvestatakse Eesti haridussüsteemi sama või lähedase 
õppekava läbimisel antava kvalifikatsiooni saamiseks esitatud nõudeid. 

 
6. HARIDUSTAUSTA KIRJELDUSE STAATUS  
 
Eesti ENIC/NARIC keskuse antud haridustausta kirjelduse eesmärk on anda õppeasutustele ja 
tööandjatele piisavat teavet õppeasutuse, läbitud või läbimisel oleva õppekava ning omandatud või 
omandatava kvalifikatsiooni kohta, mis on dokumentaalselt tõendamata või tõendatud osaliselt. 
 
Haridustausta kirjelduses tehtud ettepanek kvalifikatsiooni tunnustamiseks ja vastavuse kohta on 
õppeasutusele ja tööandjale nõuandev. Lõpliku otsuse välisriigi kvalifikatsiooni tunnustamiseks teeb 
õppeasutus või tööandja. 
 
7. TASU 
 
Haridustausta kirjelduse koostamine ja kvalifikatsiooni hindamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on 
tasuta. 
 



8. VASTUSE ANDMISE AEG 
 
Eesti ENIC/NARIC keskus annab taotlejale kirjaliku vastuse 60 päeva jooksul avalduse esitamisest. 
Tähtaja ületamisel teavitatakse hindamise taotlejat kirjalikult vastuse viibimisest ja selle põhjusest. 
 
9. HINDAMISE VAIDLUSTAMINE  
 
Hindamise taotleja võib vaidlustada Eesti ENIC/NARIC keskuse välisriigi kvalifikatsioonile antud  
hinnangu, kui: 
 
• hindamise protseduurireegleid on rikutud; 
• vaidlustab haridustausta kirjelduses kajastuva informatsiooni; 
• ei ole nõus hinnanguga antud vastavuses Eesti haridustasemele või kõrgharidusastmele. 
 
Taotlejal on õigus esitada Eesti ENIC/NARIC keskusele kirjalikult põhjendatud vaie ühe kuu jooksul 
hinnangu teatakse tegemise päevast. 
 
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 9214 
e-post: enic-naric@archimedes.ee 
www.archimedes.ee/enic  
 
 
 
                            


