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ÜLDKESKHARIDUS



Üldhariduse struktuur

Ülemastme keskharidus kokku 12 aastat: 6+3+3 (alates 1982. aastast)

Alamastme keskharidus (Junior Secondary) on Nigeerias kohustuslik.

Juurdepääsuks ülemastme keskharidusele tuleb sooritada 
sisseastumiseksamid, mida korraldab eksamikeskus National Examinations
Council (NECO). 
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Ülemastme keskharidus: 
lõpueksamid

Lõpueksameid on võimalik sooritada kaks korda aastas: 

• mais/juunis  - samal aastal 12. klassi lõpetajatel (School Candidate)

• novembris/detsembris - eksternina (varasemad lõpetajad, iseseisvalt õppekava läbinud 
jne, Private Candidate)

Võimalus vabalt valida, millise eksamikeskuse (WAEC või NECO) poolt korraldatavad 
eksamid abiturient sooritab (võib sooritada ka mõlema keskuse poolt korraldatavad 
eksamid). 

Mõlema eksamikeskuse poolt on kehtestatud nõuded, et minimaalselt tuleb registreeruda 
8-le eksamile, maksimaalselt 9-le. 

Kohustuslikud eksamid on: 

1. matemaatika

2. inglise keel

3. kohalik Nigeeria keel

4. üks eksam valikust füüsika, keemia või bioloogia

5. üks eksam valikust kirjandus, ajalugu või geograafia 

6. põllumajandus või eksam kutseõppega seotud õppeaines (valikuline)

7. 2-3 eksamit vabalt valitud õppeainetes
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Hindamissüsteem

Hinne (kuni 
2009)

Hinne (alates
2005)

Protsendid Kirjeldus

1 A1 75-100% Excellent

2 B2 70-74% Very Good

3 B3 65-69% Good

4 C4 60-64% Credit

5 C5 55-59% Credit

6 C6 50-54% Credit

7 D7 45-49% Pass

8 D8 40-44% Pass

9 F9 0-39% Fail
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Vaid need eksamid, mille tulemus on vähemalt "D8", on märgitud 
eksamitunnistusele.



Ülemastme keskharidust 
tõendavad kvalifikatsioonid

Keskhariduse ülemastme õppekava täitmisel ning nõutavate eksamite 
sooritamisel antakse kvalifikatsioon: 

• West African Senior School Certificate

(väljastab West African Examinations Council - WAEC)

või

• Senior School Certificate

(väljastab National Examinations Council - NECO)

Vaid nimetatud kahe eksamikeskuse poolt väljastatud tunnistused on 
Nigeerias ametlikud ning keskhariduse ülemastme kvalifikatsiooni tõendavad.
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Eksamitunnistused
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WAEC’i eksamitunnistus

Sisaldab eksamid sooritanud isiku fotot ja tema 
sünnikuupäeva. Tunnistuse seerianumbri kaks 
esimest tähte tähistavad riiki (NG – Nigeeria).

NECO eksamitunnistus 



Senior School Certificate
(WAEC) formaat kasutusel kuni 
1998
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Statement of Result

Kooli poolt väljastatud tunnistus. 

Ei ole ametlik ülemastme 
keskhariduse kvalifikatsiooni 
tõendav haridusdokument. 
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Juurdepääs kõrgharidusele 
Nigeerias ülemastme 
keskhariduse baasil

Juurdepääsuks kõrgharidusele Nigeerias on vaja sooritada 
eksamid vähemalt viies õppeaines (sh kohustuslikud eksamid 
inglise keeles ja matemaatikas) vähemalt tulemusele "C6" („6“ / 
Credit).

Kahe eksamisessiooni korral on vaja sooritada eksamid vähemalt 
kuues õppeaines. Kahe eksamisessiooni kombineerimise 
võimalus kehtib kahe WAECi või kahe NECO, aga ka NECO + 
WAEC juhul.
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Juurdepääs kõrgharidusele 
Nigeerias (WAEC)
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Näide 1:
Viis eksamit on sooritatud tulemustele 
vähemalt „6“.

Kolm eksamit on sooritatud tulemusele 
alla 50%, sh kohustuslik inglise keele 
eksam.

Nõue ei ole täidetud  – ei võimalda 
juurdepääsu kõrgharidusele!

Juurdepääsuks kõrgharidusele on vaja 
sooritada eksamid vähemalt viies
õppeaines (sh kohustuslikud eksamid 
inglise keeles ja matemaatikas) 
vähemalt tulemusele „C6“ ehk üle 50% 
maksimaalsest võimalikust.

- (kohustuslik!)

OK
OK
OK

OK (kohustuslik!)

OK

-

-



Juurdepääs kõrgharidusele 
Nigeerias (NECO)
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Näide 2:
Seitse eksamit on sooritatud tulemustele 
vähemalt „C6“, sh kohustuslikud inglise 
keele ja matemaatika eksamid.

Nõue on täidetud  – võimaldab 
juurdepääsu kõrgharidusele!

Juurdepääsuks kõrgharidusele on vaja 
sooritada eksamid vähemalt viies
õppeaines (sh kohustuslikud eksamid 
inglise keeles ja matemaatikas) 
vähemalt tulemusele „C6“ ehk üle 50% 
maksimaalsest võimalikust.

-
-



Dokumentide autentsuse 
kontroll

1. PIN-koodide abil vastava eksamikeskuse kodulehel. 
Haridusdokumendi omanik esitab koos eksamitunnistusega PIN-koodid 
Scratch Card´il või tellib need elektrooniliselt vastuvõtva õppeasutuse 
e-posti aadressile (WAEC e-PIN või NECO Result Checker Token).

2. Eksamikeskus saadab otse vastuvõtvale õppeasutusele kinnituse 
Confirmation of Result (haridusdokumentide omanik teeb vastava 
taotluse ja tasub väljastamise kulu).

13



14https://www.waecdirect.org/

mai/juuni  -
School 
Candidate
Results

nov/dets -
Private 
Candidate
Results

WAEC’i tulemuste verifitseerimine 
eksamikeskuse kodulehel



15Tulemused olemas alates 1980. a

WAEC’i tulemuste verifitseerimine
(väljavõte andmebaasist)

https://www.waecdirect.org/
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NECO tulemuste verifitseerimine 
eksamikeskuse kodulehel

https://result.neco.gov.ng/ Registration Number = Candidate No.
(eksamitunnistusel)

Tulemused olemas alates 2000. a



Confirmation of Result
(WAEC)
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Eksamikeskus saadab haridusdokumendi omaniku taotlusel otse vastuvõtvale 
õppeasutusele kinnituse Confirmation of Result.

Tuleb taotleda, kui: eksamitunnistus on kadunud või hävinud; tunnistusel on vale 

sünnikuupäev; tulemusi ei ole võimalik verifitseerida eksamikeskuse kodulehel; 

tunnistusel on käsitsi tehtud parandused.
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Confirmation of Result
(NECO)



KUTSEHARIDUS



Kutsehariduse üldine 
struktuur
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Ei võimalda 
juurdepääsu 
kõrgharidusele

Kõrgharidus

Üldharidus



Kutseharidust tõendavad 
kvalifikatsioonid

• Junior Secondary School (9 kl) → National Business Certificate
või National Technical Certificate (3 aastat: üldkeskharidus + 
kutseõpe) → Bachelor

– National Business/Technical Certificate (NBC/NTC) on võrreldav 
kutsekeskharidusega Eestis, võimaldab juurdepääsu kõrgharidusele

• Senior Secondary School (12 kl) → National Diploma (2 aastat) →
Bachelor

– National Diploma (ND) on võrreldav kutseõppega keskhariduse baasil Eestis, 
võimaldab juurdepääsu kõrgharidusele

• National Diploma (2 aastat) → Higher National Diploma (2 aastat) 
→ Bachelor (lühendatud) või Postgraduate Diploma

– võimalik arvestada osana kõrghariduse esimese astme õppekava täitmisel; ei
anna juurdepääsu magistriõpingutele
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National Business Certificate
(eksamitunnistuse näidis)

22

Ametlik kvalifikatsiooni tõendav 
haridusdokument on väljastatud National 
Business and Technical Examinations Board
(NABTEB) poolt.

Juurdepääsuks kõrgharidusele on vaja 
sooritada kõik eksamid kutseõppe ainetes ja 
vähemalt viies üldaines (sh matemaatikas ja 
inglise keeles) vähemalt hindele „C6“.

Koos tunnistusega tuleb esitada PIN-koodid 
eksamitulemuste verifitseerimiseks: 

https://eworld.nabtebnigeria.org/in
dex.htm  
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National Diploma
(haridusdokumendi näidis)

NB! National Diploma puhul esitatakse 
hinneteleht saadetuna otse õppeasutusest.
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Higher National Diploma

Higher National Diploma puhul esitatakse 
hinneteleht saadetuna otse õppeasutusest.
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Higher National Diploma
(akadeemilise õiendi näidis)



KÕRGHARIDUS



Nigeeria kõrgharidussüsteemi 
üldine struktuur
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National Diploma,
National Technical/
Business Certificate

Higher National Diploma



Kõrghariduse kvaliteedi hindamise eest vastutab Nigeeria 
haridusministeeriumi allasutus National Universities Commission
(NUC).

NUC sätestab minimaalsed kvaliteedinõuded õppekavadele ning 
kõrgkoolide asutamiseks. Kõrgkoolid peavad iga uue õppekava 
avamise NUC’iga kooskõlastama. 

Ametlikku tunnustust omavad vaid NUC’i kvaliteedi kontrolli 
läbinud kõrgkoolide kvalifikatsioonid. 
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Kvaliteedihindamine ja 
akrediteerimine



Kvaliteedihindamine ja 
akrediteerimine

Kõrghariduse esimese astme (Undergraduate) õppekavade võimalikud 
hindamisetulemused:
• täisakrediteering (Full Accreditation) kehtib 6 aastat,
• tingimisi akrediteering (Interim Accreditation) kehtib 2 aastat.

Kõrghariduse esimese astme (Undergraduate) õppekavade hindamisotsused:
http://nuc.edu.ng/undergraduate-accreditation-results

Kui kõrgkool on ametlikult tunnustatud, ei tähenda see, et ta omab automaatselt 
õigust kõrghariduse teise ning kolmanda astme tasemel (Postgraduate) õppetöö 
läbiviimiseks. Vaid teatud arv tunnustatud ülikoole omab õigust Master ja PhD
tasemel õppetöö läbiviimiseks ning vastavate kvalifikatsioonide andmiseks.

Õppeasutuste nimekiri, kes omavad õigust kõrghariduse Postgraduate tasemel 
õppetöö läbiviimiseks: http://nuc.edu.ng/approved-universities-to-run-postgraduate-
programmes/

29



Kõrgharidust andvad 
õppeasutused

• Föderaalsed ülikoolid (Federal Universities) – 43 (30*)

• Riiklikud ülikoolid (State Universities) – 52 (30*)

• Eraülikoolid (Private Universities) – 79 (33*)

*Ülikoolide arv, mis omavad õigust õppetöö läbiviimiseks Postgraduate-tasemel ning 
vastavate kvalifikatsioonide andmiseks Nigeerias.
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Õppetöö

Tavapäraselt koosneb õppeaasta 2-st semestrist (First, Second
Semester või Harmattan, Rain Semester), kuid võib koosneda ka 
3-st. 

Kõrghariduse õppekavade maht on määratud ainepunktides 
(Credits). Ühtset üleriigilist ainepunktisüsteemi ei ole. Enamus 
kõrgkoole kasutavad USA kõrgharidussüsteemil baseeruvat 
ainepunktisüsteemi. 

Olenevalt ülikoolist ning teaduskonnast on ühe õppeaasta maht 
enamasti 30-40 ainepunkti.
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Hindamissüsteem

Hindamissüsteem on segu Briti ning USA-s kasutusel olevast süsteemist. 
Hindamissüsteem on alati kirjeldatud õppeasutuse poolt väljastatud 
akadeemilisel õiendil.

Enamlevinud hindamisskaala:

Hinne Protsendid GPA

A 70-100% 5

B 60-69% 4

C 50-59% 3

D 45-49% 2

E 40-44% 1

F 0-40% 0

Hinne Protsendid GPA

A 70-100% 7

A- 65-69% 6

B+ 60-64% 5

B 55-59% 4

B- 50-54% 3

C+ 45-49% 2

C 40-44% 1

D 0-39% 0
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Hindamisskaala ülikoolis 
Ibadan University:

Hinne Protsendid GPA

A 95-100% 4.0

A- 90-94% 3.7

B+ 87-89% 3.3

B 84-86% 3.0

B- 80-83% 2.7

C+ 75-79% 2.3

C 70-74% 2.0

D 60-69% 1.0

F 0-59% 0

Hindamisskaala ülikoolis 
American University of
Nigeria:



Hindamissüsteem

Bachelor kraad antakse märkega* klassifikatsioonile (Classification of 
Degree), mis sõltub kõikide läbitud ainete keskmisest hindest (CGPA -
Cumulative Grade Points Average).

Bachelor kraadi klassifikatsioon CGPA vahemik

First Class Honours 4.50 - 5.00

Second Class Honours (Upper Division) 3.50 - 4.49

Second Class Honours (Lower Division) 2.40 - 3.49

Third Class Honours 1.50 - 2.39

Bachelor märkega Third Class ei võimalda üldjuhul juurdepääsu Master
tasemel õpingutele Nigeerias.

Kraad märkega First Class Honours on pigem erand (alla 2% lõpetajatest).
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Märge klassifikatsioonile enamlevinud 5-palli hindamisskaala korral:

* Meditsiinivaldkonna kvalifikatsioone (nt. Bahelor of Medicine and Bachelor
of Surgery; Bachelor of Pharmacy; Doctor of Veterinary Medicine) ei anta 
üldjuhul koos märkega klassifikatsioonile. 



Bachelor

Kvalifikatsioonid: Bachelor of Arts, Bachelor of Science

Nominaalkestus: 4 aastat

Kutsealane Bachelor: Bachelor of Agriculture, Bachelor of Engineering, Bachelor 
of Technology jt

Nominaalkestus: 5-6 aastat

Õpingute alustamise tingimus: 

1. ülemastme keskharidus WAEC või NECO + tsentraliseeritud vastuvõtueksam 
Unified Matriculation Examination (UME, kehtib vaid siseriigiliselt)

2. kutseharist tõendav kvalifikatsioon ND, HND, NBC või NTC (Direct Entry ehk 
ilma tsentraliseeritud vastuvõtueksamita)

Kvalifikatsioon Bachelor võimaldab juurdepääsu Master või Master of Philosophy
õpingutele Nigeerias. 

34



35

Bachelor (diplomide
näidised)



Nigeeria puhul on suureks 
probleemiks võltsingute rohkus. 

Haridusdokumendi autentsuse 
kinnituseks tuleb alati esitada ak. 
õiend saadetuna otse ülikoolist.

Hinnetelehega kaasneb 
tavaliselt kaaskiri.

“Please note that this document 
is sent to you in strict confidence 
and should not be released to 
the above named individual for 
his/her personal use”.
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Ak. õiend on konfidentsiaalne 
dokument, mis on mõeldud 
ainult asutusesiseseks 
kasutamiseks!

Akadeemiline õiend



Akadeemilise õiendi näidis
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Doctor of Veterinary Medicine
(meditsiinivaldkonna 
kvalifikatsioon – ei ole märget 
klassifikatsioonile: with ---)

NB! Kõrghariduse esimese astme 
kvalifikatsioon (õppekava 
nominaalkestus on 6 a), mis 
võimaldab Nigeerias juurdepääsu 
Master tasemel õpingutele.
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Postgraduate Diploma

Kvalifikatsioon: Postgraduate Diploma (PGD)

Õpingute alustamise tingimus: Bachelor (võib olla Third Class Honors) või
Higher National Diploma (eelnevale haridusele samal või lähedasel erialal).

Nominaalkestus: 1 - 2 aastat

Tase: võrreldav rakenduskõrgharidusõppega Eestis, võimaldab juurdepääsu 
magistriõpingutele.

Õppe eesmärk: lisaeriala omandamiseks või Master tasemel õpingutele 
juurdepääsu saamiseks, kui Postgraduate Diploma kvalifikatsioonile eelnev 
Bachelor seda ei võimalda kas madalate õppetulemuste (Third Class) või 
ebasobiva eriala tõttu. 
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Postgraduate Diploma
(näidis)



Master’s degree

Kvalifikatsioonid: Master of Arts, Master of Science, Master of Business
Administration jt

Nominaalkestus: 1-2 aastat 

Juurdepääsu nõudeks on: kvalifikatsioon Bachelor märkega vähemalt
Second Class Lower Division või Postgraduate Diploma samal või lähedasel 
erialal.

Õppekavad on nii lõputöö (Master Thesis; Research Project) nõudega kui 
ilma. 

Kvalifikatsioon Master võimaldab juurdepääsu PhD või Master of Philosophy
õpingutele.  
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Master of Philosophy
(MPhil)

Juurdepääsu nõudeks on kvalifikatsioonid Bachelor või Master. 

Nominaalkestus: 1-2 aastat

Õppekava sisaldab nii kohustuslikke ainekursusi (esimene aasta) ning 
uurimistööd ja dissertatsiooni (teine aasta)

Õppe eesmärk: õpingute jätkamiseks doktoriõppes (PhD) või töötamiseks 
õppejõuna kõrgkoolis

NB! Enamikes ülikoolides Master of Philosophy tasemel õpet ei toimu. 
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Master of Science (1 a)

43
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Master of Geographic Information 
Systems (ak. õiendi näidis 2)

Isik on vastuvõetud Postgraduate
Diploma baasil, millele eelneb kas 
Bachelor või Higher National
Diploma.



Doctor of Philosophy (PhD)

Juurdepääsu nõudeks on
kvalifikatsioon Master või 
Master of Philosophy

Nominaalkestus: 2-3 aastat, 
MPhil baasil tavaliselt 2 
aastat

NB! Enamikes ülikoolides 
doktoriõppe tasemel õpinguid 
ei toimu. 
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Kasulikud lingid

• WAEC’i eksamite verifitseerimine
https://www.waecdirect.org/

• NECO eksamite verifitseerimine
https://result.neco.gov.ng/

• Kutsekeskhariduse (NABTEB) eksamite verifitseerimine (National
Technical/Business Certificate) 

https://eworld.nabtebnigeria.org/index.htm

• Tunnustatud (polü)tehnikumid (National Diploma, Higher National Diploma)
https://net.nbte.gov.ng/directory

• Akrediteeritud Bachelor õppekavad
http://nuc.edu.ng/undergraduate-accreditation-results/

• Õppeasutused, kellel on õigus Postgraduate tasemel õppetöö läbiviimiseks
http://nuc.edu.ng/approved-universities-to-run-postgraduate-programmes/

• Illegaalsed „ülikoolid“
https://nuc.edu.ng/2224-2/

• Erinevad statistilised andmed kõrghariduse kohta
http://nuc.edu.ng/wp-content/uploads/2019/10/2018%20Statistical%20Digest%20Full%20version.pdf
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