Intian koulutusjärjestelmä
Tutkintojen tunnustaminen -yksikön seminaarit syksyllä 2019
Sinikka Tamminen, erityisasiantuntija

Intia – muutamia lukuja ja tietoja
(Unesco 2016/2017)
• Intian väkiluku on lähes 1,4 mrd
15-24-vuotiaita 244 490 000
14-vuotiaita ja nuorempia 372 061 000 (maailman laajin)
• Korkeakoulussa opiskelee
v. 2009 16%
v. 2017 27%
• Kolmannes nuorista ei koulutuksessa eikä töissä; suurin osa intialaisista töissä
maataloudessa tai vaarallisissa töissä
• Keskiluokan kymmenkertaistuminen, nopeimmin kasvava talous, vs. työttömyys
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Intian koulutusasioiden hallinto
Hallinto jakautuu kansallisen tason ja osavaltioiden kesken

Osavaltiot: department of education, board of education
Ministry of Human Resource Development https://mhrd.gov.in/
• Department of School Education & Literacy
•

Osallisuuden ja osallistumisen lisääminen

•

Opettajien kouluttaminen

• Department of Higher Education
•

University Grants Commission

•

Technical Education
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Kansainvälisen korkeakoulutuksen Intia
• Korkeakoulutuksen perässä matkustettu Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja nyt
Kanadaan
• Intiassa kymmeniä tuhansia erilaisia koulutuksen tarjoajia: yliopistoja, collegeja,
yrityksiä

• Distance education: Intiassa, muista maista
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Intian
koulutusjärjestelmä
•

Korkeakoulutus
▪

Tutkijakoulutus

▪

Toisen vaiheen korkeakoulututkinto

▪

Ensimmäisen vaiheen
korkeakoulututkinto

•

Toinen aste

•

Perusaste
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Oppivelvollisuus
• Oppivelvollisuusikä on 8-14v.:
lower primary (Classes/Standards I – V)
higher primary (Classes/Standards VI – VIII)
• Opetuksen kieli on hindi, jota puhuu 80% väestöstä, tai muu paikallinen
virallinen kieli
• Koulutukseen osallistuminen vaihtelee valtavasti. Joissakin osavaltioissa jopa
puolet lapsista ei käy koulua (maaseutu, tytöt). Vuonna 2011 suoritetun
koulutuksen keskipituus yli 25-vuotiaiden keskuudessa oli 5,4 vuotta. Kaksi
osavaltioita osallistui Pisa-tutkimukseen v. 2009 , ja ne olivat toiseksi viimeisiä 74
osallistujan joukossa.
• Yksityisten (maksullisten) koulujen määrä kasvussa (osa ”unlicensed”)
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Toisen asteen koulutus
Opetuskieli yleensä on hindi tai jokin paikallinen kieli, ja englantia opetetaan
toisena kielenä; englantia opetuskielenä käyttävien koulujen määrä on nousussa.
Toisen asteen koulutuksessa vain puolet ikäluokasta (Lower 66%; Higher 44%).
• State examination boards
Yleissivistävä tai ammatillinen koulutus 15-18 v.
• Lower secondary school (Classes/Standards IX – X)
Secondary school leaving certificate Class/Standard X
- valikoiva sisäänpääsy ->
Higher secondary school (Classes/Standards XI – XII): academic / vocational
Senior Secondary Certificate (Year 12, Class/Standard XII)
• Toisen asteen ammatillinen koulutus (MHRD:n alla /AICTE)
Certificate, Diploma, Post Diploma, 2-4 vuotta, mahdollisuus aloittaa 2. v. BEng.
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Kelpoisuus korkeakouluopintoihin
• 12 vuoden koulutuksen lopuksi suoritettavan kokeen todistus vaaditaan:
- All India Senior Secondary School Certificate / Delhi Senior School Certificate
- Indian School Certificate / Certificate of Vocational Education
- Higher Secondary Certificate

• Certificate of Vocational Education: antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin
samalla tai läheisellä alalla
• Todistuksen lisäksi korkeakoulu voi vaatia myös minimiarvosanan
• Suosituimmille aloille (esim. arkkitehtuuri, tietotekniikka) voi olla lisäksi
korkeakoulun oma, yhteinen tai osavaltiotason valintakoe
• Kuten myös arvostetuimpiin tai suosituimpiin korkeakouluihin (IIT, IIS)
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Korkeakoulutus
• Valtava tarve: opiskelijoita 5,7 milj. (v.1996) -> 36,6 milj. (v. 2017)
• Jatkossa vaaditaan lisää satoja yliopistoja ja tuhansia collegeja (maailman suurin
yliopistoikäinen väestö)
• Yliopistojen opetuskieli on englanti, tosin hindinkielisillä alueilla usein hindi
• University Grants Commission India
•

Valvoo korkeakoulujen laatua

•

Jakaa valtion korkeakoulujen rahoituksen

• Korkeakoulutuksen ammatillinen koulutus: MSDE -> AICTE
• Ammatillinen korkea-aste (polytechnics): Post Diploma, Advance Diploma
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Ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinto
• Ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinto on Bachelor
• Valtaosa tutkinto-opiskelijoista suorittaa Bachelor-tutkinnon (lähes 80%)
• Term-based - > credit based
• Tutkinnon suorittaminen kestää vähintään kolme vuotta

• Bachelor-tutkintoja on erilaisia (General, Honours, professional) ja erisisältöisiä
• Postgraduate Bachelor:
Bachelor of Education (1 vuosi),
Bachelor of Laws (3 vuotta), nyt myös 5-vuotinen Bachelor of Law
• Etäopiskelu: enemmän opintoja etänä kuin tavanomaisesti
Distance Education Bureau laadunvalvojana
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Toisen vaiheen korkeakoulututkinto
• Toisen vaiheen korkeakoulututkinto on Master

• Tutkinnon suorittaminen kestää useimmiten 2 vuotta
• Toisen vaiheen tutkinnon jälkeen suoritettava Master of Philosophy
Tutkijakoulutusaste
• Kolmannen vaiheen korkeakoulututkinto on Doctor
• Tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta
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Korkeakoulututkinnoista annettavat todistukset
• Tutkintotodistuksille ei yhtenäisiä malleja/pohjia

• Tutkintotodistus: hieno asiakirja, jossa yliopiston (university/institute) nimi ja logo
ylhäällä, tutkinnon nimi ja opintojen päättämisen ajankohta keskellä sekä allekirjoitus
(Vice-Chancellor) ja asiakirjan antamisen päivämäärä (Convocation) alhaalla.
- useimmiten englanninkielinen, joskus myös paikallista kieltä lisäksi
• Provisional certificate (Contoller of examinations)
• Opintosuoritusote (Statement of marks, Consolidated statement of marks) listaa kaikki
suoritetut kurssit ja niiden arvosanat
• True Copy, India http://www.truecopy.in/
National Academic Depository NAD; CVL NAD http://nad.gov.in/
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Tietoa Intiasta ja koulutusjärjestelmästä
• World Education Services: Education in India
https://wenr.wes.org/2018/09/education-in-india
• Ministry of Human Resource Development https://mhrd.gov.in/
• University Grants Commission India https://www.ugc.ac.in/
- listoja yliopistoista, collegeista
- Distance Education Bureau DEB
• All India Council for Technical Education https://www.aicte-india.org/

07/11/2019 Opetushallitus

13

Kansainvälisiä tietolähteitä
Julkiset lähteet:
Hollantilaisen NUFFICin maatieto Education system India
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-india/
World Higher Education Database www.whed.net
UNESCO, International Association of Universities

Anabin https://anabin.kmk.org
Maksulliset tai käyttöoikeuden vaatimat lähteet:
Online Database, Country information, India. UK NARIC. https://www.naric.org.uk
CEP Online. Australian Government, Department of Education and Training.
https://internationaleducation.gov.au
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Kiitos!
recognition@oph.fi

