
 
 

Het onderwijssysteem van  
 

Georgië 
 

beschreven en vergeleken met   
het Nederlandse systeem 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Stroomschema  | Niveaus van diploma’s   

 

Onderwijssysteem Georgië 

Onderwijssysteem Georgië | Nuffic | 1e editie, december 2019 | versie 3, mei 2022 2 
 
 
 

Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Georgië. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Georgië met als doel: toelating tot het Nederlands hoger onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als 
gevolg van fouten of onvolledige informatie in deze documenten. 
 
Copyright 
  

 
 
Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar onze website voor meer informatie over het hergebruik van 
deze publicatie. 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/copyright
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl


 Stroomschema  | Niveaus van diploma’s   

 

Onderwijssysteem Georgië 

Onderwijssysteem Georgië | Nuffic | 1e editie, december 2019 | versie 3, mei 2022 3 
 
 
 

 Achtergrond 

• Land: Georgië, in het Georgisch: საქართველო/Sakartvelo. Het Georgisch 
gebruikt een eigen alfabet. In deze beschrijving gebruiken we dat alfabet 
alleen voor de belangrijkste termen. 
Georgië is sinds 1991 een zelfstandige republiek en maakte daarvoor deel uit 
van de Sovjet-Unie. In die tijd werd ook het onderwijssysteem van de Sovjet-
Unie gebruikt.  
Let op: over de gebieden Zuid-Ossetië en Abchazië is strijd tussen Georgië en 
Rusland. Accreditatie van instellingen in deze regio’s is moeilijk. 

• Verantwoordelijk voor onderwijs: het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport. Het National Center for Educational Quality Enhancement 
(NCEQE) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van procedures voor 
kwaliteitszorg en accreditatie van instellingen en opleidingen.  

• Lid Europese Unie: geen lid van de EU. Associatieverdrag met de Europese 
Unie sinds 2015. Het land is formeel geen kandidaat-lidstaat. 

• Bolognaproces: Georgië is sinds 2005 lid van het Bolognaproces en de 
Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA). Zie ook de pagina over Georgië op 
de EHEA-website. 

• Internationale verdragen: Georgië heeft in 1999 de Lissabon 
Erkenningsconventie geratificeerd en ingevoerd.  

• Leerplicht: 6-14/15 jaar (tot en met de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs, 9 jaar in totaal). 

• Voertaal onderwijs: Georgisch, maar in de regio Abchazië is er keuze tussen 
Abchazisch en Georgisch.  

• Schooljaar: van september tot juni. Voor de meeste klassen duurt het 
schooljaar 34 weken (33 weken voor klas I en XII).  

• Schoolexamens: meestal in mei.  
• Academisch jaar: van september tot mei/juni, meestal verdeeld in 2 

semesters. 
  

http://www.mes.gov.ge/
http://www.mes.gov.ge/
http://www.ehea.info/page-georgia
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 Stroomschema: onderwijssysteem Georgië 
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 Niveaus van diploma’s 

Met welke Nederlandse diploma’s kun je dipoma’s uit Georgië vergelijken? We 
geven een overzicht van diploma’s die Nederlandse hogescholen en 
universiteiten vaak zien als Georgische studenten zich aanmelden voor een 
opleiding. 
 

Diploma 
 

Vergelijkbaar met  NLQF-
niveau 

EQF-
niveau 

General Education Diploma havodiploma 4 4 

Diploma of Associate degree  Neem contact met ons op 
voor een diplomawaardering 

  

Bachelor’s Diploma hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6 

Master's Diploma hbo-master of wo-master 7 7 

 
Let op: 
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk, EQF = Europees 

kwalificatieraamwerk. 
• Het EQF/NLQF-niveau geeft aan wat iemand kan en weet als een bepaald 

leerproces is afgerond.  
• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: 

onderwijs en diploma’s Nederland. 
  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
https://www.europass.nl/eqfnlqf/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/diploma/diplomawaardering
http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Veranderingen 
In 2006 startte Georgië met belangrijke veranderingen in het onderwijs. Het basis- 
en voortgezet onderwijs duurt sinds 2008-2009 een jaar langer: klas XII is 
toegevoegd als 12de jaar. Het onderwijs is sindsdien ook actiever. De nadruk ligt 
niet meer alleen op het overbrengen van kennis. En er is meer aandacht voor 
natuur, techniek en talen.  
 
Basisonderwijs  
Het basisonderwijs duurt 6 jaar en is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar (klas I-klas VI). 
Het onderwijs volgt voor het grootste deel het landelijk curriculum met de 
volgende vakken: 
• taal  
• rekenen 
• een vreemde taal 
• natuur en techniek 
• maatschappijvakken 
• kunst 
• muziek en sport 

 
Leerlingen krijgen al vanaf klas I les in een vreemde taal en in het vak natuur en 
techniek. Vanaf klas V krijgen ze les in een 2e vreemde taal. De leerplicht bestaat 
uit klas I tot en met klas IX (zie ‘Voortgezet onderwijs’). 

 
Voortgezet onderwijs 
Voortgezet onderwijs bestaat uit 2 fasen van elk 3 jaar:  
• onderbouw van het voortgezet onderwijs (in Georgische termen: 

basisonderwijs), klas VII tot en met IX; 
• bovenbouw van het voortgezet onderwijs (in Georgische termen: voortgezet 

onderwijs), klas X tot en met XII. 
 
In Georgië zijn er voor het voortgezet onderwijs meer dan 2000 openbare scholen 
en iets meer dan 200 privéscholen. Beide soorten scholen volgen het landelijke 
curriculum.  

 
De onderbouw van het voortgezet onderwijs 
De onderbouw van het voortgezet onderwijs bestaat uit klas VII tot en met IX voor 
leerlingen van 12 tot 15 jaar. 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: scholen volgen voor het grootste deel het voorgeschreven landelijke 

curriculum, er is een beetje ruimte voor eigen invulling. Het vakkenpakket is 
breed: Georgische taal en literatuur, wiskunde, een 1e en 2e vreemde taal, 
geschiedenis, aardrijkskunde; in klas VII nog een algemeen vak natuur en 
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techniek, en daarna verdeeld in de vakken biologie, natuurkunde en 
scheikunde. Verder is er aandacht voor creatieve vakken, muziek en sport. 
Leerlingen sluiten de onderbouw af met een landelijk examen. 

• Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs en tot beroepsopleidingen. 

• Diploma: Basic General Education Diploma, საბაზო ზოგადი განათლების 
ატესტატი/sabazo zogadi ganatlebis atestati. 

 
De bovenbouw van het voortgezet onderwijs  
De bovenbouw van het voortgezet onderwijs bestaat uit klas X tot en met XII voor 
leerlingen van 15 tot 17 jaar. 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: het ministerie van Onderwijs en Wetenschap stelt het landelijk 

curriculum vast, waaraan de scholen zich moeten houden. Leerlingen sluiten 
de bovenbouw af met een examen. Zie ook de paragrafen Landelijk 
curriculum en Landelijk examen.  

• Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs. 
• Diploma: General Education Diploma, სრული ზოგადი განათლების 

ატესტატი/sruli zogadi ganatlebis atestati. Als een leerling hoge cijfers heeft 
gehaald, staat er ‘Golden Medal Award’ op het diploma. 
Let op: als leerlingen niet slagen voor het examen, dan krijgen ze een 
‘certificaat van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs’. Dit certificaat 
geeft geen toegang tot hoger onderwijs. 

 
 

 
Landelijk curriculum  
Het curriculum is voor het grootste deel hetzelfde voor alle leerlingen. Het bereidt 
hen voor om te gaan werken of om verder te studeren. Het vakkenpakket is 
breed: Georgische taal en literatuur, wiskunde, een 1e en 2e  vreemde taal, 
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en sport. Er is 
ook aandacht voor kunst, muziek en sport. Leerlingen kunnen 1 of 2 keuzevakken 
kiezen.  
 
Landelijk examen 
Sinds 2011 deden de leerlingen aan het eind van de bovenbouw een landelijk 
examen per computer, de Computerised Adaptive Test (CAT). Leerlingen deden 
dit examen in 8 verschillende vakken: Georgisch, een vreemde taal (meestal 
Engels), geschiedenis, wiskunde, biologie, scheikunde, aardrijkskunde en 
natuurkunde.  
Let op: dit landelijke CAT-examen is met ingang van mei 2020 vervangen door 
het schoolexamen. 

We vergelijken het General Education Diploma met een havodiploma. 

http://www.mes.gov.ge/


 Stroomschema  | Niveaus van diploma’s   

 

Onderwijssysteem Georgië 

Onderwijssysteem Georgië | Nuffic | 1e editie, december 2019 | versie 3, mei 2022 8 
 
 
 

Beroepsgericht onderwijs 
Georgisch beroepsonderwijs bestaat sinds 2019 uit 3 soorten beroepsopleidingen: 
• Basisberoepsonderwijs, met een gemiddelde duur van 1 jaar (of 3 jaar als het 

om een combinatie gaat van algemeen en beroepsgericht onderwijs). 
• Middelbaar beroepsonderwijs, met een gemiddelde duur van 1½ jaar. 
• Postsecundair beroepsonderwijs (upper level vocational education), met een 

gemiddelde duur van 2 jaar. 
  
Studenten kunnen zich inschrijven voor: 
• basisberoepsopleidingen, na 9 jaar basis- en voortgezet onderwijs; 
• middelbaar beroepsonderwijs, na het afsluiten van 9 jaar basis- en voortgezet 

onderwijs, na het afsluiten van 12 jaar basis- en voortgezet onderwijs, of na 
het afsluiten van basisberoepsopleidingen; 

• postsecundaire beroepsopleidingen, na het afsluiten van 12 jaar algemeen 
onderwijs of na het afronden van middelbaar beroepsonderwijs. 

 
Studenten sluiten elk niveau af met een diploma. Het Secondary Vocational 
Education Diploma, behaald in het middelbaar beroepsonderwijs, geeft toegang 
tot hoger onderwijs in Georgië als ze ook het toelatingsexamen voor de 
universiteit (Unified National Examination) succesvol afronden.  

 
Soorten instellingen 
Leerlingen kunnen beroepsgericht onderwijs volgen aan verschillende soorten 
instellingen: 
• beroepscolleges: middelbaar beroepsonderwijs; 
• scholen voor algemeen vormend voortgezet onderwijs die ook 

beroepsgerichte opleidingen aanbieden; 
• hogeronderwijsinstellingen die ook beroepsgericht onderwijs mogen 

aanbieden.  
 
Wil je meer weten? 
Heb je vragen over het beroepsonderwijs in Georgië? Neem contact op met SBB. 
SBB vergelijkt buitenlandse mbo-diploma’s voor mensen die op zoek zijn naar 
werk. 

  

https://www.s-bb.nl/onderwijs/diplomawaardering/
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 Toelating tot hoger onderwijs 

Het General Education Diploma en Secondary Vocational Education Diploma 
geven toelating tot het hoger onderwijs in Georgië. Daarnaast moeten leerlingen 
het centrale universitaire toelatingsexamen (Unified National Examination) doen.  
 
Toelatingsexamen 
Het Unified National Examination is in 2005 ingevoerd. Het bestaat uit een 
algemene kennistest (General Aptitude Test, GAT) en 3 verplichte vakken:  
• Georgisch; 
• een vreemde taal (meestal Engels); en 
• een keuzevak (afhankelijk van de gekozen vervolgstudie).  
 
Universiteiten bepalen aan de hand van resultaten van dit centrale 
toelatingsexamen wie ze toelaten. Schoolcijfers spelen geen rol voor toelating tot 
een Georgische universiteit.  
 
Aanvullende eisen 
Er kunnen extra toelatingseisen zijn voor bepaalde studies, zoals kunst-, sport- en 
militaire opleidingen. 
 

 Hoger onderwijs 

In 2005 begonnen Georgische hogeronderwijsinstellingen met het invoeren van 
bachelor- en masteropleidingen. Sinds studiejaar 2007-2008 bieden alle 
instellingen de opleidingen volgens de 3 fases: bachelor-master-doctor. 
 
In Georgië zijn geen aparte onderwijsinstellingen voor hoger beroepsonderwijs of 
universitair onderwijs, zoals in Nederland. Ook de opleidingsnamen of 
diplomanamen maken vaak niet duidelijk of het om wetenschappelijk of 
beroepsgericht onderwijs gaat. 
 
Soorten hogeronderwijsinstellingen 
Er zijn 3 soorten hogeronderwijsinstellingen in Georgië: 
• universiteiten, die bachelor- en masteropleidingen en promotietrajecten 

(doctor/PhD) aanbieden; 
• teaching universities, die bachelor- en masteropleidingen aanbieden; en 
• colleges, die alleen bacheloropleidingen aanbieden. 
 
Sinds januari 2020 zijn er 19 openbare en 45 particuliere instellingen voor hoger 
onderwijs in Georgië.  
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 Universitair en hoger beroepsonderwijs 

In het hoger onderwijs in Georgië kunnen studenten deze diploma’s behalen:  
• Diploma of Associate degree  
• Bachelor’s diploma 
• Master’s diploma 
• Doctor’s diploma 
 
Diploma of Associate degree 
• Duur: 2 jaar (120 ECTS). 
• Inhoud: beroepsgerichte opleidingen binnen of gekoppeld aan een 

bacheloropleiding.  
• Toelatingseisen: het General Education Diploma of Secondary Vocational 

Education Diploma, en de resultaten van het centrale universitaire 
toelatingsexamen (Unified National Examination).  

• Diploma: ასოცირებული ხარისხის დიპლომი/Asocirebuli khariskhis 
diplomi/Diploma of Associate degree. 

 
 

 
Bachelor’s diploma 
• Duur: 4 jaar (240 ECTS). 
• Inhoud: meestal verschillende modules: eerst algemene inleidende vakken, 

dan verdiepende vakken en daarna specialistische vakken. Er is ruimte voor 
minors en/of keuzevakken. Instellingen zijn vrij om onderwijs- en 
tentamenmethodes te kiezen. Studenten doen bijvoorbeeld een project of 
stage en/of schrijven een scriptie, maar dat laatste is lang niet altijd het geval. 

• Toelatingseisen: het General Education Diploma of Secondary Vocational 
Education Diploma, en de resultaten van het centrale universitaire 
toelatingsexamen (Unified National Examination). 

• Diploma: ბაკალავრის დიპლომი/Bakalavris diplomi/Bachelor’s diploma. 
 

 
Master’s diploma 
• Duur: 2 jaar (120 ECTS). 

Het niveau van een Diploma of Associate degree verschilt per opleiding. 
Neem contact met ons op voor een diplomawaardering. 

We vergelijken een Bachelor’s Diploma met een hbo-bachelor of een wo-
bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding. 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/diploma/diplomawaardering
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• Inhoud: wetenschappelijk of beroepsgericht, het vervolg op de 
bacheloropleiding. Meestal schrijven studenten een scriptie (30 ECTS). Een 
deel van de vakken ligt vast, maar er is ook ruimte voor keuzevakken.   

• Toelatingseisen: een Bachelor’s diploma plus het behalen van een 
toelatingsexamen (Unified Master’s examination).  

• Diploma: Master’s diploma, მაგისტრის დიპლომი/Magistris diplomi. 
 

 
Doctor’s diploma 
• Duur: minstens 3 jaar (180 ECTS). 
• Inhoud: studenten besteden maximaal 60 ECTS aan vakken, de rest moeten 

ze aan onderzoek besteden. Ze schrijven en verdedigen van een proefschrift. 
• Toelatingseisen: een Master’s diploma. 
• Diploma: დოქტორის დიპლომი/Doktoris diplomi/Doctor’s Diploma/PhD. 
 
Andere diploma’s en certificaten  
Er zijn ook geïntegreerde opleidingen (op masterniveau) met een werklast van 
300-360 ECTS-studiepunten. Toelatingseisen voor studenten zijn hetzelfde als voor 
bacheloropleidingen (het General Education Diploma of het Secondary 
Vocational Education Diploma en de resultaten van het Unified National 
Examination). In de praktijk zijn geïntegreerde opleidingen gecombineerde 
bachelor- en masteropleidingen. 
 
Geïntegreerde opleidingen  
• Medische opleidingen van 6 jaar (360 ECTS). 
• Tandheelkundige en diergeneeskundige opleidingen van 5 jaar (300 ECTS). 
• Lerarenopleidingen van 5 jaar (300 ECTS). Let op: deze geïntegreerde 

opleidingen werden in 2017 geïntroduceerd. Er is ook een 1-jarige 
undergraduate-lerarenopleiding, een opleiding die studenten volgen na een 
bacheloropleiding. 

 
Staatsexamen 
Aan het einde van deze medische en lerarenopleidingen moeten studenten 
staatsexamen doen. Na afronding van alle vakken en het staatsexamen krijgen 
ze het masterdiploma. Voor de medische opleidingen is dit masterdiploma 
meestal niet vergelijkbaar met een Nederlandse master in een medische richting. 
Lerarenopleidingen zijn wel vergelijkbaar met een Nederlandse hbo-master. 
 
In Georgië geven deze geïntegreerde opleidingen, zoals hierboven beschreven,  
toegang tot het promotietraject.  

We vergelijken een Master’s Diploma met een hbo-master of een wo-
master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding. 
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 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 
In Georgië gebruiken middelbare scholen een 10-punten systeem. Het hoogste 
punt is een 10 en het laagste punt is een 1. Een 5 is de laagste voldoende, zoals is 
aangegeven in deze tabel:  

 
Cijfers Betekenis 

10, 9 hoog 

8, 7 boven het gemiddelde 

6, 5 gemiddeld 

4, 3, 2, 1 onder het gemiddelde, onvoldoende 

 
Hoger onderwijs 
Instellingen voor hoger onderwijs gebruiken een 100-punten systeem, waarbij 51 
de laagste voldoende is en 100 het hoogste cijfer. Soms komt het systeem met de 
letters A tot en met E voor, waarbij A de hoogste score aangeeft en E nog net 
voldoende is. Het komt ook voor dat scholen en instellingen zowel cijfers als letters 
gebruiken. 
 
ECTS 
Georgië gebruikt sinds 2007 het European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS). 1 ECTS staat voor 25 uur werk.  
 
Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de 
Engelstalige ECTS Users’ Guide van de Europese Commissie. 
 

 Kwalificatieraamwerken 

Sinds 2010 heeft Georgië een nationaal kwalificatieraamwerk (NQF). Het volgt de 
indeling en niveaus van het Europees kwalificatieraamwerk. De kwalificaties 
(qualifications) voor basis- en voortgezet onderwijs en beroepsgericht onderwijs 
zijn geplaatst op niveau 1 tot en met 5 in het NQF. De kwalificaties voor hoger 
onderwijs zijn geplaatst op niveau 5 tot en met 8. In 2019 waren er enkele 
wijzigingen.  
 
Op de volgende pagina staan de 8 niveaus van het Georgisch NQF met de 
bijbehorende certificaten en diploma’s.  
 
Voor meer informatie over de niveaus, zie NQF: Level of Qualifications. 

  

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/ects-users-guide_en
https://eqe.ge/en/page/parent/787/erovnuli-kvalifikatsiebis-charcho
https://eqe.ge/res/NewFolder/NewFolder/NewFolder/NewFolder/20191007105945NQFofGeorgia%20%281%29.pdf
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NQF level Qualifications 

1 Level 1 Georgian language certificate  

2 Basic general education diploma 
Level 2 Georgian language certificate 

3 Basic vocational education diploma 
Level 3 Georgian language certificate 

4 General education diploma 
Secondary vocational education diploma 
Level 4 Georgian language certificate 

5 Higher vocational education diploma 
(upper level vocational education) 
Diploma of Associate degree 

6 Bachelor’s diploma 
Teacher training certificate 

7 Master’s diploma 
Diploma of Doctor of Dental Medicine 
Diploma of Medical doctor  
Diploma of Master of Education  
Diploma of Master of Veterinary Medicine  
Veterinary training certificate 

8 PhD/Doctor’s diploma 

 
Bron: NCEQE, National Qualification Framework - Levels of Qualification and Qualifications. 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg  

De Legal Entity of Public Law – het National Center for Educational Quality 
Enhancement (NCEQE) – is verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. Dit centrum is 
onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. 
 
NCEQE verzorgt 2 soorten accreditatie: 
• accreditatie (autorisatie) van instellingen; 
• accreditatie van opleidingen. 

 
Accreditatie van instellingen 
De autorisatie van een openbare of privéinstelling is 6 jaar geldig. Normen en 
procedures staan op de NCEQE-website. Engelstalige informatie kun je er vinden 
onder ‘Authorization of higher education institutions’. Zie ook de online EQAR-
database. 
 

 

https://eqe.ge/res/NewFolder/NewFolder/NewFolder/NewFolder/20191007105945NQFofGeorgia%20%281%29.pdf
https://eqe.ge/eng/
https://eqe.ge/eng/
https://eqe.ge/en
https://eqe.ge/en/page/parent/517/avtorizatsia
https://www.eqar.eu/qa-results/search/by-institution/?limit=20&ordering=name_sort&query=&country=Georgia
https://www.eqar.eu/qa-results/search/by-institution/?limit=20&ordering=name_sort&query=&country=Georgia
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Accreditatie van opleidingen 
Accreditatie van opleidingen is in principe vrijwillig. De accreditatie van de 
opleiding is alleen verplicht voor gereglementeerde beroepen, zoals arts, 
tandarts, dierenarts en docent, en voor promotietrajecten. 
 
Een nieuwe accreditatie is 4 jaar geldig. Een hernieuwde accreditatie is 7 jaar 
geldig. Op de Engelstalige NCEQE-website staat meer informatie, zie de pagina: 
Accreditation.  

 
 Documenten controleren 

Voortgezet onderwijs 
Diploma’s van het voortgezet onderwijs (en het beroepsonderwijs) hebben een 
vast format. Dit format is wettelijk vastgelegd. Als het diploma dit vaste format 
heeft, is meteen duidelijk dat het een diploma van een erkende school is. 
 
Voor de beoordeling van een diploma van het voortgezet onderwijs is in ieder 
geval nodig: 
• het General Education Diploma of het Secondary Vocational Education 

Diploma; 
• de cijferlijst van klas X tot en met XII van het voortgezet onderwijs. 

 
Hoger onderwijs 
Diploma’s van het hoger onderwijs hebben geen vast format, maar er zijn wel 
wettelijke regels over welke tekst er op het diploma moet staan. Deze tekst is in 
het Georgisch en in het Engels. 
 
Voor beoordeling van een diploma van het hoger onderwijs is nodig: 
• het diploma; en 
• meestal het diplomasupplement, in andere gevallen de cijferlijst. 

 
Diplomasupplement 
Georgië gebruikt het Europese model van het diplomasupplement. Het 
diplomasupplement geeft een overzicht van de afgelegde examens, cijfers en 
behaalde ECTS-credits.  
 
Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website. 
 
Diplomawaardering 
Nuffic beoordeelt een diploma volgens de principes van de Lissabon 
Erkenningsconventie (1997). Een praktische uitwerking van deze uitgangspunten is 
het Europese EAR handboek (manual).  
 

https://eqe.ge/en/page/parent/519/akreditatsia
https://europa.eu/europass/en/diploma-supplement
http://ear.enic-naric.net/emanual/
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 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Het National Center for Educational Quality Enhancement (NCEQE) onderhoudt 
een Engelstalig overzicht van erkende hogeronderwijsinstellingen:  
• Higher educations institutes, HEIs 
 
Op de NCEQE-website staan ook Engelstalig overzichten van: 
• middelbare scholen, General Education Institutions; 
• instellingen voor beroepsonderwijs, VET institutions. 
 

 Handige websites 

• Het National Center for Educational Quality Enhancement (NCEQE) is de 
ENIC-NARIC in Georgië.  

• Het Georgische ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. 
 

 Begrippenlijst 

• Accreditatie: een organisatie controleert en beoordeelt de kwaliteit van 
onderwijs. Meestal is de accreditatie voor een paar jaar geldig. In sommige 
landen is accreditatie verplicht, in andere landen is het vrijwillig. De overheid 
van een land wijst vaak 1 of meerdere organisaties aan die verantwoordelijk 
zijn voor het accrediteren van instellingen en/of opleidingen. Daarnaast zijn er 
ook particuliere accreditatieorganisaties. Wij vermelden en raadplegen (bij 
diplomawaarderingen) alleen accreditatieorganisaties die door de overheid 
van dat land aangewezen zijn. Lees meer over accreditatie in het EAR 
manual (alleen in het Engels). 

• Duur: de nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de 
voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging. 

• Graduate-opleiding: een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van 
een bachelor.  

• Lissabon Erkenningsconventie: het verdrag over de erkenning van 
kwalificaties in het hoger onderwijs in de Europese regio, werd in 1997 
opgesteld door de Raad van Europa en Unesco. Het doel is om eerlijke 
erkenning te bevorderen tussen de partijen die de conventie hebben 
bekrachtigd. Lees meer op de website van de Raad van Europa. 

• Undergraduate-opleiding: een 1e opleiding in het hoger onderwijs, 
bijvoorbeeld een opleiding voor een bachelor.  
 

  

https://eqe.ge/en/page/static/89/umaghlesi-saganmanatleblo-datsesebulebebi
https://eqe.ge/en/page/static/93/zogadsaganmanatleblo-datsesebulebebi
https://eqe.ge/en/page/static/91/profesiuli-saganmanatleblo-datsesebulebebi
https://eqe.ge/eng
http://www.mes.gov.ge/
http://ear.enic-naric.net/emanual/
http://ear.enic-naric.net/emanual/
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_en.asp
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