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Alg- ja keskhariduse struktuur 

(5+3+5 aastat) 
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12                   Ülemastme keskkool – Scuola secundaria di secondo grado                                                       

11                            (ka „Scuola superiore“)                                       

10                            Üldkeskkoolid (Liceo) ja kutsekeskkoolid (Istituti) 

9 

8  

7           Alamastme keskkool – Scuola secundaria di primo grado 

6 

5 

4 

3                 Algkool – Scuola primaria 

2              
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Ülemastme üldkeskharidus 
 Klassid 9-13 

Õppeasutused: 

Liceo classico (klassikaline, tavakool)  

 itaalia keel, ladina keel, kreeka keel, võõrkeel, ajalugu, filosoofia, matemaatika/informaatika, 
füüsika, loodusteadused, kunstiajalugu 

Liceo scientifico (loodusteaduse suunaga) 

 itaalia keel, ladina keel, võõrkeel, ajalugu, filosoofia, matemaatika, füüsika, loodusteadus (keemia ja 
geograafia), kunstiajalugu 

Liceo artistico (kunsti ja humanitaarsuunaga) 

 itaalia keel ja kirjandus, võõrkeel, kunstiajalugu, ajalugu, matemaatika, füüsika, filosoofia, 
geomeetria, perspektiiviõpe, graafiline disain jt kunstiained 

Liceo linguistico (kaasaja keelte ja humanitaaria suund) 

 lisaks üldjuhul veel kaks võõrkeelt ja kultuur 

Liceo delle scienze umane (inimeseõpetuse suunaga) 

 lisaks pedagoogika, antropoloogia, psühholoogia, sotsioloogia 

Liceo musicale e coreutico (muusika ja tantsu suunaga) 

 lisaks muusika ja koreograafia 

 



Kutsekeskharidus 

 Klassid 9-13 

Õppeasutused:  

Istituti tecnici (tehnikakoolid) – kaubandus, tööstus, 
 põllumajandus, transport, turism, sotsiaaltöö jm. 

Istituti professionali (kutsekoolid) – põllumajandus, 
 agrotööstus, majandus, ettevõtlus, moetööstus, 
 ehitus, elektroonika, elektrotehnika, teenindus jm. 

Istituti d’arte (kunstikoolid) – maalikunst, keraamika, 
 graafika, skulptuur jm. 

 

 Lisaks erialaainetele sisaldavad õppekavad üldaineid – itaalia keel, 

võõrkeel, ajalugu, matemaatika, informaatika. 



Hindeskaala 

 Koolis 10-palli skaala. Madalaim positiivne hinne 
on 6: 

 

 9,0 – 10 Ottimo /suurepärane 

 8,0 – 8,9  Distinto / väljapaistev 

 7,0 – 7,9 Buono / hea 

 6,0 – 6,9 Sufficiente / piisav 

 

Hinded antakse täisarvuna. Keskmise hinde 
arvutamisel tekivad kümnendikud ja sajandikud. 

 



Riigieksamid (nii üld- kui kutsekeskkoolis) 

2013-2018 

 Ülemastme keskkooli lõpus kohustuslikud riigieksamid – 
kolm kirjalikku ja üks suuline eksam: 

 

Kolm kirjalikku eksamit (itaalia keel, test ühes aines, 
küsimustik 3-4 muus aines). 

Suuline intervjuu viimase aasta õppekavas olnud ainete osas. 

 
Kirjalikud eksamid 45 punkti (3 x 15 punkti). 

Suuline intervjuu – 35 punkti (2009 kuni 2012 – 30 punkti). 

Lisaks antakse kuni 20 punkti (2009 kuni 2012 – 25 punkti) viimase kolme 
aasta õpingute eest. 

Eksamikomisjon võib anda 5 lisapunkti. 

 

Kokku on võimalik saada 100 punkti, madalaim positiivne on 60 punkti ehk 
60/100. 



Riigieksamid (nii üld- kui kutsekeskkoolis) 

alates 2019 

 Ülemastme keskkooli lõpus kohustuslikud 
riigieksamid – kaks kirjalikku ja üks suuline eksam: 

 

Kirjalikud (itaalia keel ja ained viimase aasta ainete osas) 

Suuline intervjuu viimase aasta õppekavas olnud ainete 
osas. 

 
Kirjalikud eksamid 40 punkti (2 x 20 punkti). 

Suuline eksam – 20 punkti. 

Lisaks antakse kuni 40 punkti viimase kolme aasta õpingute eest. 

Eksamikomisjon võib anda 5 lisapunkti. 

 

Kokku on võimalik saada 100 punkti, madalaim positiivne on 60 punkti 
ehk 60/100. 

 



Kvalifikatsioon (nii üld- kui kutsekeskhariduses) 

Diploma di Superamento dell’Esame di State 
conclusivo del corso di studio di…. 
 

….Indirizzo classico 

….Liceo classico 

….Liceo scientifico 

….Istituto tecnico 

….Tecnico grafico 

….Istruzione Secondaria Superiore 

….jpt. 

 

(Diplomi nimi võib rahvakeeles olla ka „Diploma di 
Maturità“ või lihtsalt „Maturità “) 

 



Diploma di Superamento dell’Esame di State conclusivo del corso di studio di… 

Tecnico 
Liceo classico 

Eksamid kokku 99/100 
Eksamid kokku 75/100 



Diploma di Superamento dell’Esame di State conclusivo del corso di 

studio di… (Trento (Trentino) autonoomse provintsi koolid) 

Provincia autonoma 

di Trento 



Riigieksamitulemuste tunnistus 

Kokku 75/100 



Kooli poolt kinnitus eksamite sooritamise kohta enne diplomi väljastamist (aktsepteeritav) 

61/100 95/100 

Näited erinevatest tunnistustest. Dokumendi 

nimed võivad varieeruda lähtudes koolist jm. 



Kooli poolt kinnitus eksamite sooritamise kohta enne diplomi väljastamist (aktsepteeritav) 



Näide koolitunnistusest koondhinnetega (kooli õppetöö hinded) 



Kõrgharidussüsteem 

Kõrgharidusele juurdepääsu kvalifikatsioon: 

 

Diploma di Superamento dell’Esame di 

State conclusivo del corso di studio di…. 

 

 



Kõrgkoolide tüübid 

ÜLIKOOLID 

 Riigi ülikoolid – Universita statali 

 Mitteriiklikud ülikoolid – Universita non statali 

 Tehnikaülikoolid – Politecnici  

 Ülikoolid välismaalastele – Universita per stranieri 

 Kõrgkoolid – Scuole Superiori 

 On-line ülikoolid – Universita telematiche 
 

MUUD KÕRGKOOLID (AFAM-kõrgkoolid) 

 Kunstiakadeemiad – Accademie di Belle Arti 

 Disainikõrgkoolid – Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 

 Tantsuakadeemia – Accademia Nazionale di Danza 

 Teatriakadeemia – Accademia Nazionale di arte Drammatica 

 Konservatooriumid jt muusikakõrgkoolid – Conservatori di 
Musica / Istituti Musicali Pareggiatti 



Kõrgharidusastmete süsteem 
 

Ülikoolide kvalifikatsioonid 
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Dottorato di Ricerca 

(min. 3 aastat) 

Laurea Magistrale 

(2 aastat – 120 ECTS ainepunkti) 

Laurea 

(3 aastat – 180 ECTS ainepunkti) 



Ülikoolide kvalifikatsioonid 

Üleminek „Bologna“ (nn 3+2) süsteemile alates 1999 

 

Laurea 

3 aastat / 180 CFU* (ECTS) ainepunkti 

Antav kraad: Laurea, tiitel: Laurea di Dottore/Dottoressa või Dottore/Dottoressa 

 

Laurea Magistrale (lühikest aega ka Laurea Specialistica) 

2 aastat / 120 CFU (ECTS) ainepunkti 

5-6 aastat pika tsüklina / 300…360 CFU (ECTS) ainepunkti 

Antav kraad: Laurea Magistrale, tiitel: Dottore/Dottoressa Magistrale 

 

Dottorato di Ricerca 

Nominaalkestus määratlemata (min. 3 aastat) 

Antav kraad: Dottorato di Ricerca, tiitel: Dottore/Dottoressa di Ricerca 

* Crediti formativi universitari  



Laurea 

Laurea in … 



Laurea 

Laurea di Dottore in… 



Laurea 

Dottore in… 



Laurea (kehtiv kvalifikatsiooni tõendav dokument, väga sage või valdav) 

Laurea in… 



Näiteid Laurea kraadi sõnastusest tunnistustel  



Laurea Magistrale 



Laurea Magistrale / Laurea Specialistica näidised (võrdsed magistritaseme kraadid) 

Laurea magistrale / Dottore 

magistrale (2015) 

Laurea specialistica / 

Dottore magistrale (2007) 



Dottore di Ricerca (võib tõendada nii diplom, kui ka muu tõend/tunnistus) 



Ülikoolide teised kvalifikatsioonid  

Teised, süvendatud õppe kvalifikatsioonid: 
Master universitario di primo livello* (60 CFU/ECTS) 

 Juurdepääs: kõrghariduse esimese astme kvalifikatsioon 

 Eesmärk: kutsealase pädevuse tõstmiseks peamiselt tööturule 

 

Master universitario di secondo livello* (60 CFU/ECTS) 

 Juurdepääs: kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon 

 Eesmärk: kutsealase pädevuse tõstmiseks peamiselt tööturule 

 

Diploma di specializzazione (2-6 aastat) 

 Juurdepääs: kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon 

 Eesmärk: peamiselt meditsiini alal kõrgtasemel oskuste ja teadmiste 

andmine kvalifitseeritud kutsealaseks tegevuseks. Kaasneb tiitel: Specialista 

 

 
* Ei anna juurdepääsu kõrghariduse järgmisele astmele, vaid täiendavad eelmist. 



Ülikoolide kvalifikatsioonid 

Varasem süsteem (põhikvalifikatsioonid) kuni1999+ 

 

Diploma Universitario 

2-3 aastat (tavaliselt kutsealase suunaga) 

   Vastab: võrreldav lühitsükliga 

 

Laurea 

4-6 aastat pika tsüklina 

Antav kraad: Laurea, tiitel: Laurea di Dottore/Dottoressa 

   Vastab: magistrikraadile 

 

Dottorato di Ricerca 

Nominaalkestus määratlemata (min. 3 aastat) 

Antav kraad: Dottorato di Ricerca, tiitel: Dottore/Dottoressa di Ricerca 

   Vastab: doktorikraadile 



Vana ja uue kraadi tuvastamine 

Vana ja uue Laurea / Laurea di Dottore / Dottore 
eristamine: 

 

- Uue Laurea nominaalkestus on alati 3 aastat 
ja maht 180 ECTS/CFU ainepunkti. Alati 
määratletud ainepunktides. 

 

- Vana Laurea õppe korral on kas 
ainepunktide maht vähemalt 240 ECTS/CFU 
ainepunkti või puuduvad mahud ainepunktides 
üldse. 

 



Uus Laurea Vana Laurea 

CFU ainult hinded 



Itaalia „dottore“ erinevad tasemed 

 

 Kõrghariduse esimese astme kraad või vana pika tsükli 
kraad – Laurea. Kraadi Laurea omanikele antakse tiitel – 
Dottore in ..... (eriala nimetus). Diplomil võib esineda 
ka Laurea di Dottore in... või Dottore in… 

 

 Vana pika tsükli Dottore = magistrikraad 

 Uue esimese astme Dottore = bakalaureusekraad 

 

 

 Teaduskraad / doktorikraad on Dottore di ricerca in ... 

 

 Dottore di ricerca = doktorikraad 



Dottore in ... (bakalaureusekraadile vastav kvalifikatsioon 

Laurea / Bachelor 

Dottore in ... 



Dottore di Ricerca (doktorikraad) 

Dottore di Ricerca 



Dottore di Ricerca (doktorikraad) 



Mis on sellel pildil valesti? (vasakul originaal, paremal tõlge) 

Dottore in Giurisprudenza 

Doctor in Law 



AFAM kvalifikatsioonid (1) 

Allikas: Itaalia kõrgkooli Diploma Supplement 



AFAM kvalifikatsioonid (1) 

Kunsti-, disaini, tantsu, teatri ja muusikakõrgkoolide poolt antavad 
kvalifikatsioonid 

 

Diploma accademico di primo livello 

3 aastat / 180 CFA* (ECTS) ainepunkti 

Vastab kraadile Laurea 

 

Diploma accademico di secondo livello 

2 aastat / 120 CFA (ECTS) ainepunkti 

Vastab kraadile Laurea Magistrale 

 

Diploma accademico di formazione alla ricerca 

Nominaalkestus määratlemata (min. 3 aastat) 

Vastab kraadile Dottorato di Ricerca 

* Crediti formativi accademici 



AFAM kvalifikatsioonid (2) 

Teised, süvendatud õppe kvalifikatsioonid*: 
Diploma accademico di specializzazione I 

 Juurdepääs: kõrghariduse esimese astme kvalifikatsioon 

 Eesmärk: kõrgtasemel kutsealase pädevuse tõstmiseks 

 

Diploma accademico di specializzazione II 

 Juurdepääs: kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon 

 Eesmärk: kõrgtasemel kutsealase pädevuse tõstmiseks 

 

Diploma di perfezionamento o Master I (60 CFA/ECTS) 

 Juurdepääs: kõrghariduse esimese astme kvalifikatsioon 

 Eesmärk: süvendatud õpe kutsealase pädevuse tõstmiseks 

 

Diploma di perfezionamento o Master I (60 CFA/ECTS) 

 Juurdepääs: kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon 

 Eesmärk: süvendatud õpe kutsealase pädevuse tõstmiseks 

 

 * Ei anna juurdepääsu kõrghariduse järgmisele astmele, vaid täiendavad eelmist. 



Diploma accademico di primo livello 



Diploma accademico di secondo livello (II Level Academic Diploma) 



Hindamissüsteem 

Hindamisel 30-palli skaala. Madalaim positiivne 
hinne on 18: 

 29 – 30  Ottimo / suurepärane 

 27 – 28  Molto Bene / väga hea 

 24 – 26 Buono / hea 

 19 – 23  Soddisfacente / rahuldav 

 18 Sufficiente / piisav 

 

Väga silmapaistva tulemuse eest võidakse anda hinne 30 e lode (suurepärane 
kiitusega). 

Õpingute koontulemust hinnatakse 110-palli süsteemis, mis kujuneb kõigi 
sooritatud eksamite ja lõputöö kalkuleeritud tulemusena. Madalaim 
koondtulemus on 66. Eriti väljapaistvate tulemuste korral võidakse kraad 
anda koondtulemusega 110 e lode. 

 



Kasulikud lingid 

 

Tunnustatud kõrgkoolid, õppekavad ja kvalifikatsioonid: 

https://www.universitaly.it/index.php/maps/ 
 

Kõrgkoolide õppekavade register:  

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi  

 
Itaalia kvalifikatsiooniraamistik: 

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1  

https://www.universitaly.it/index.php/maps/
https://www.universitaly.it/index.php/maps/
https://www.universitaly.it/index.php/maps/
https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi
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https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1

