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Doctor of Philosophy
(2 – 3 aastat)

Master
(1,5 – 2 aastat)

Bachelor
(3 – 5,5 aastat)

Postgraduate Diploma/ 
Certificate (0,5 – 2 aastat)

Diploma in ….
(3 aastat)

Higher/Senior Secondary School Certificate (10+2 aastat)

Secondary School Certificate (10 aastat)

MPhil
(1 – 2 aastat)

Postgraduate 
Bachelor
(1-3 aastat)

Haridussüsteem



Üldine administreerimine

Kõrgharidust koordineerib Inimressursside arengu ministeeriumi (Ministry 
of Human Resource Develoopment) kõrghariduse osakond 
(Department of Higher Education).

Kõrghariduse pädev asutus University Grants Commission (UGC)
https://www.ugc.ac.in

- Üldine kõrghariduse valdkonna koordineerimine.
- Erinevate kõrghariduse ja teadusga seotud nõuete ja 

standardite väljatöötamine ja üleriigiline kehtestamine. 
- Kõrgkoolide litsenseerimine – üldine kvaliteedi 

hindamine – kas kõrgkoolidel on õigus kvalifikatsioone 
(kraade anda).

- Kõrghariduse rahastamine.
- Järelvalve kvaliteedi hindamise osas.
- Koordineeriv vahelüli keskvalitsuse ja kõrgkoolide vahel.

- Ei ole õppekavade kvaliteedi hindamise ega akrediteerimise 
pädev asutus.



Kõrgharidust andvad õppeasutused

Riiklikud ülikoolid (Central universities) 
Asutatud parlamendi seadustega ja finantseeritakse valitsuse poolt läbi UGC.
- Institutions of National Importance (National Institutes of Technology).

Osariigiülikoolid (State universities)
Asutatud osariigi seaduse alusel, finantseeritakse nii osariigi eelarvest, kui 
ka UGC vahenditest.

Ülikoolitüüpi kõrgkoolid (Deemed universities) 
Iseseisva kõrgkooli saatus antakse MHRD poolt vastavalt UGC aktile. Puudub 
õigus kasutada nimes sõna University.

Eraülikoolid (Private universities)
Asutatud seadusandliku kogu poolt, u. 1/3 India tudengitest õpib 
erakõrgkoolides.

Iseseisvad kolledžid (Autonomous Colleges) õigus ise oma õppekava 
koostada, kvalifikatsiooni annab ülikool.

Kolledžid (Colleges) kuuluvad ülikoolide koosseisu (affiliated), õppekavad 
koostatud ülikoolide poolt, kes annavad kvalifikatsioone. Enamasti 
kõrghariduse esimese astme õpe. 75% India tudengitest õpib kolledžites.

Ebaseaduslikult tegutsevad kõrgkoolid (Fake Universities), loetelu olemas UGC 
kodulehel http://www.ugc.ac.in/page/Fake-Universities.aspx



Akrediteerimise nõue 

19.01.2013 hakkas kehtima kohustuslik lisa-akrediteeringu nõue.

Kaks pädevat akrediteerimisagentuuri: 

National Assessment and Accreditation Council (NAAC)
National Board of Accreditation (NBA)

Kõrgkoolidel on kohustus taotleda ühe pädeva akrediteerimisasutuse
poolset akrediteeringut, kui kõrgkooli asutamisest ning UGC poolsest
tunnustamisest on möödas vähemalt 6 aastat või on lõpetanud
vähemalt kaks “komplekti” bakalaureuseõppe lõpetajaid. 

Kõrgkoolidel on kohustus taotleda korduvat akrediteeringut hiljemalt 6 
kuud enne kehtiva akrediteeringu lõppu. 

Vaid need kvalifikatsioonid, mis on antud akrediteeritud
kõrgkooli poolt/ õppekava täitmisel omavad ametlikku

tunnustust Indias.  



Akrediteerimise pädevad asutused

2016. a vaid u. 26% ülikoolidest ja ja 
u. 15% kolledžitest omasid NAAC 
akrediteeringut. 

Akrediteeritud kõrgkoolide 
andmebaas: 
https://assessmentonline.naac.go
v.in/public/hei_dashboard



National Accreditation Board

National Board of Accreditation (NBA) http://www.nbaind.org, 
asutatud AICTE poolt 1987.

Akrediteerimine on õppekavapõhine, mitte institutsionaalne. 

NBA akrediteerib vaid teatud valdkonde õppekavu: 
 Engineering & Technology
 Management
 Pharmacy
 Architecture, Applied Arts and Crafts
 Computer Applications
 Hospitality and Tourism Management

Õppekava peab eelnevalt olema tunnustatud AICTE (all India Council for 
Technical Education) poolt. 

Akrediteering antakse 5 aastaks või 2 aastaks (provisional).



All India Council for Technical Education
(AICTE)

AICTE asutatud 1945 India ministeeriumi Ministry for Human Resource 
Development poolt. 

Keshtib kohustuslik õppekavapõhine akrediteering kõigile tehnika valdkonna
õppekavadele – nii Diploma, Bachelor kui ka Master tasemel. 

 Engineering & Technology
 Hotel Management
 Pharmacy
 Architecture, Applied Arts and Crafts
 Computer Applications
 Hospitality and Tourism Management

Õppeasutus peab igale õppekavale igal aastal taotlema uue tunnustuse – välja
arvatud kui juba on olemas NBA poolne akrediteering – sellisel juhul iga 3 aasta
tagant. Iga õppekava peab vastama kehtestatud nõuetele. 

Tunnustatud õppekavad https://www.facilities.aicte-
india.org/dashboard/pages/angulardashboard.php#!/approved



Kaugõpe (Distance Education and Open 
Learning)

Ligikaudu 20% kõikidest India tudengitest õpib kaugõppes. 

Kaugõppe koordineerimise ja kvaliteedi hindamise pädev asutus on UGC koosseisu
kuuluv Distance Education Bureau (DEB).

Kugõpet võivad pakkuda kõik kõrgkoolid (olenemata tüübist), juhul kui nad
omavad DEB poolset tunnustust . Lisaks intitutsionaalsele akrediteeringule peab
ka iga õppekava olema DEB poolt tunnustatud. Tunnustatud õppeasutuste ja 
õppekavade andmebaas http://www.ugc.ac.in/deb/

PIIRANGUD:
- Osariigi tasemel loodud ülikoolid (State Universities) tohivad kaugõpet läbi viia

vaid oma osariigi piires. 
- Eraülikoolid ja Deemed Universities tohivad kaugõpet pakkuda ja läbi viia vaid

oma peakontorites – erinevad õppekeskused ning filiaaldid on keelatud ja 
ebaseaduslikud. 

On teada, et mitmete kõrgkoolide (näit. Birla Institute of Technology & Science, 
Tata Institute of Fundamental Research jne) juures tegutsevad ebaseaduslikud
kaugõppe õppekeskused.



Ainepunktisüsteem

2009. a tutvustas UGC kõrgkoolideleainepunktidel põhinevat semestrite süsteemi. 
Choice Based Credit System (CBCS)

Alates 2015/2016 õ/a muudeti uus süsteem õppekorralduses kohustuslikuks.
Tegelikkuses endiselt üleminekuaeg, mõned osariigid on keeldunud (Haryana, 

Bihar) jne.

- Semestrite süsteem
- Rohkem valikaineid 
- Õppekava paindlikum täitmine
- Ühtne hindamissüsteem 



Hindamissüsteem

Traditsiooniliselt on hindamine 100-palli süsteemis, kus hinne tähistab % 
maksimaalsest nõutavast ning kus madalaim positiivne hinne on sõltuvalt 
kõrgkoolist vahemikus 33 ja 40 (erandina ka 50). Mõnedes kõrgkoolides on 
kasutusel USA hindesüsteemile sarnane hindamissüsteem või muu.

Sõltuvalt õppetöö tulemustest jagunevad Bachelor ja (harvem Master) kraadid 
divisionideks/klassideks.

Sagedasem kasutusel olev klassifikatsioon:

Vähemalt 70% - First Division/Class with Distinction
Vähemalt 60% - First Division/Class
45-59% - Second Division/Class
33-44% - Third Division/Class (või Pass)

Kutseala Master, MPhil antakse enamasti ilma klassifikatsioonita.



Üldine kõrgharidusastmete süsteem

Kõik kvalifikatsioonide nimed, mida kõrgkoolid võivad anda ning õpingute 
nominaalkestus on alates 05.07.2014 UGC poolt reguleeritud ja 
kinnitatud.

General Bachelor (Arts, Science, Commerce) – 3 aastat

Bachelor of Vocation - uus kvalifikatsioon alates 2014/2015 õ/a – 3 aastat, 
õppekava enamus koosneb tööalasest praktikast. 1. aasta – Diploma, 2. aasta 
- Advanced Diploma, 3. aasta - Bachelor of Vocation.

Bachelor (kutsealane) – 4-5,5 aastat. Põllumajandus, tehnika ja 
tehnoloogia, arstiõpe. Õigusteadus 5 aastat või 3 aastat General Bachelor 
baasil

Master – tavaliselt 2 aastat pärast General Bachelor õpet

Master of Philosophy – 1-2 aastat pärast Master õpet, sageli ettevalmistus 
PhD-õppeks

Doctor of Philosophy – tavaliselt 3 aastat Master baasil või 2 aastat Master 
of Philosophy baasil



(General) Bachelor

Nominaalaeg: 3 aastat (10+2+3)

Tavaliselt Pass või General Degree. Mõned ülikoolid annavad ka Honours või Special 
Degree. Need on enam „akadeemilised“ ja süvendatumad. Kraadi nimetuse järel on 
ka vastav viide, näit Bachelor of Arts (Pass); Bachelor of Arts (Honours). Kui viide 
puudub on „Pass“.

Bachelor of Arts (BA)
Bachelor of Science (B.Sc.)
Bachelor of Commerce (B.Com)

Mõned teised kraadid: Bachelor of Business Administration (BBA); Bachelor of 
Business Management (BBM); Bachelor of Computer Application (BCA); jt

Nii Pass/General kui Honours/Special võimaldavad juurdepääsu 2 aastase 
nominaalkestusega Master õppele.

Mõned ülikoolid West Bengali osariigis pakkusid kuni 1999/2000 õppeaastani ka 2-
aastase nominaalajaga Bachelor-õpet. See kraad ei võimalda juurdepääsu Master
õppele.



Bachelor of Computer Application (3 aastat)

Õppekava on 
täidetud 
koontulemusega 
72,91% - First 
Class



Bachelor of Arts (Honours)



Bachelor of Sciencce (3 aastat)



Bachelor of Science (näide esialgsest tunnistusest)



Bachelor of Commerce



Statement of Marks



Kutsealane Bachelor (Bachelor in a professional 
field)

Nominaalaeg: 4 kuni 5,5 aastat

4 aastat: Bachelor of Fine Arts; Bachelor of Engineering; Bachelor of 
Technology; Bachelor of Pharmacy; Bachelor of Nursing; Bachelor of 
Science in Architecture; jt

4,5 aastat: Bachelor of Dental Surgery

5 aastat: Bachelor of Architecture; Bachelor of Veterinary Science; 
Bachelor of Law; jt

5,5 aastat: Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery

Postgraduate Bachelor:
1 aasta: Bachelor of Education; Bachelor of Library and Information 

Science; Bachelor of Library Science; Bachelor of Physical Education
2 või 3 aastat: Bachelor of Laws



Gujarat Technological University AICTE Approval? 

https://www.facilities.aicte-india.org/dashboard/pages/angulardashboard.php#!/approved



Bachelor of Technology (4 aastat)



Statement of Marks



Hindamissüsteemi kirjeldus



Bachelor of Architecture 5-aastat



Bachelor of Fine Arts (4 aastat)



Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (5,5 aastat)



Post-Graduate Certificate/Post-Graduate Diploma 

Õpingute alustamise tingimus: Bachelor (3-4 aastat)

Nominaalaeg: 6 kuud kuni 2 aastat

Õpe tpimub: ülikoolides, kõrgkoolides, kolledžites või ka kautsealastes 
organistasioonides. Peamiselt (äri)juhtimise, rahanduse, tehnika 
valdkondades   

Akrediteering: võimalik tunnustada osana kõrghariduse teise astme 
õpingutest, juhul kui õppekava on akrediteeritud mõne india pädeva 
asutuse (AICTE, NBA) poolt. 

Kui akrediteering puudub on õpingud käsitletavad erialase 
täienduskoolitusena väljaspool formaalharidussüsteemi. 

Post-Graduate Diploma in Management (2 aastat) – 66 India kõrgkooli 
poolt antavad kvalifikatsioonid on ametlikult tunnustatud võrdseks India 
kõrghariduse teise astme kvalifikatsiooniga Master of Business 
Administration. Võimaldab juurdepääsu doktoriõppele. 

http://www.aiu.ac.in/evaluation/list_of_Institute_of_PGDM_with_address_a
s_on_29.02.2016.pdf



Post Graduate Diploma

Erialane 
täienduskoolitus



Master

Kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon.
Juurdepääsu nõudeks Bachelor üldjuhul samas valdkonnas.

Nominaalaeg 2 aastat (kui õpingud on 3-aastase Bachelor baasil on nominaalaeg alati 2 
aastat).

Master of Arts; Master of Science ja Master of Commerce on tavaliselt ilma lõputöö 
nõudeta, st on coursework kava.

Eksamid iga õppeaasta lõpus: Part I Examination ja Part II Examination

Bachelor ja Master võivad olla ka integreeritud (kokku 5-aastane õpe), nimetatud kui 
„Integrated programme“ või „Dual programme“

Master of Computer Application - nominaalaeg 3 aastat.

Kutsealane Master nominaalajaga 1,5 kuni 2 aastat, millele asumise tingimuseks 
kutsealane Bachelor (4-aastane õppekava). Valdavalt eelistatum nii tööturul kui 
doktoriõppesse asumisel.
Master of Engineering; Master of Technology; Master of Science in 
Technology; Master of Computer Application; Master of Agriculture; Master 
of Education; Master of Business Administration; jt



Master of Science (Research)



Master of Science (2 aastat)



Statement of Marks

Ilma lõputöö nõudeta  
magistri õppekava



Integrated Master (5-aastat)



Statement of Marks and Grades



Master of Engineering (1,5 aastat) – kutsealane Master



Master of Technology (2 aastat) – kutsealane Master



Master of Philosophy

Alates 05.05.2016 kehtestas UGC tsentraliseeritud nõuded nii juurdepääsule 
kui ka õppekava täitmiseks. 

Juurdepääsu nõudeks on kraad Master keskmise hindega vähemalt 55% 
maksimaalsest võimalikust. 

Nominaalaeg 1-2 aastat

Õppekava sisaldab nii ainekursusi kui ka uurimustöö (teadustöö) koostamist. 
Kõigi sooritatud õpingute keskmine tulemus peab olema vähemalt 55% 
maksimaalsest võimalikust.

Õppe eesmärk: PhD vastuvõtuks ettevalmistus või töötamiseks õppejõuna 
kõrgkoolis.

Õpingute jätkamise korral võib arvestada sooritatud ainekursuseid osana 
doktoriõppekava täitmisel. 



Master of Philosophy (2 aastat)



MPhil Transcript



MPhil Transcript



Doctor of Philosophy

Juurdepääsu nõudeks kraad Master (ülikoolide poolt on kehtestatud 
minimaalne keskmine kaalutud hinne Master astmes, näiteks 55%. 
Samuti võidakse nõuda testi National Educational Test sooritamist, mida 
korraldab UGC)

Nominaalaeg 3 aastat, MPhil baasil tavaliselt 2 aastat.

Õppekava sisaldab lisaks doktoritööle ka ainekursusi. Doktoritöö ja suuline 
eksam (viva voce) komisjoni ees.

Lisaks kraadile Doctor of Philosophy ka Doctor of Education; Doctor 
of Engineering.

Kraadid Doctor of Literature (Doctor of Letters) ja Doctor of Science
on käsitletavad audoktori nimetustena, ei ole kõrghariduse kolmanda 
astme kvalifikatsioonid.



Doctor of Philosophy



Doctor of Philosophy



Hindamiseks ja 
tunnustamiseks vajalikud 

dokumendid

Diplom või esialgne kinnitus Provisional Certificate, millel selge 
viide, et kõik nõuded kraadi saamiseks on täidetud või kraad 
on antud või kraadieksam on sooritatud vms.

Hinnetelehed (Statement of Marks vm nimetusega) kõigi 
õppeaastate (semestrite) kohta. Sageli on kõigi aastate 
eksamitulemused ühel dokumendil.

Tunnustamiseks Eestis tuleb esitada kõik dokumendid, mis on 
saadud pärast ülemastme keskkooli (10+2) lõpetamist. 
Graduate diploma / Graduate Certificate puhul ka 
keskharidust tõendav (10 või 10+2), et tuvastada õpingutele 
asumise nõue ja sellest tulenevalt kvalifikatsiooni tase.

Autentsuse kinnituseks apostille või akadeemiline õiend otse 
kõrgkoolist või kinnitus (kiri) kvalifikatsiooni andnud 
õppeasutuselt saadetuna otse vastuvõtvale asutusele.



Lingid ja statistika

http://mhrd.gov.in – Ministry of Human Resource Development

http://www.naac.gov.in/ National Assessment and 
Accreditation Council

http://www.nbaind.org/ National Board of Accreditation

http://www.aicte-india.org/ All India Council for Technical 
Education

www.ugc.ac.in – University Grant Commission 

http://www.aiu.ac.in/index.asp Association of Indian 
Universities


