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Johdanto
Opetushallitus julkaisi vuonna 2006 yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkoston
kanssa englanninkielisen oppaan Higher Education in the
People's Republic of China.
Oppaassa kuvataan Kiinan kansantasavallan korkeakoulututkintojen järjestelmä. Käsilläoleva suomenkielinen julkaisu
pohjautuu kyseiseen englanninkieliseen oppaaseen, mutta
lisäksi on käytetty muita lähteitä. Aineiston kokosi valt. yo.
Reetta Kasurinen. Toimitustyö on tehty Opetushallituksen
Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikössä ja toimitustyöstä on vastannut opetusneuvos Raija Timonen.
Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva
Kiinan kansantasavallan koulutusjärjestelmästä. Julkaisussa
kuvataan koulutuksen hallintoa, yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, aikuiskoulutusta, korkea-asteen koulutusta
ja opettajankoulutusta. Julkaisussa annetaan kaikille käsitteille suomenkielinen käännös. Lisäksi on annettu yleisimmin käytössä olevat englanninkieliset termit. Julkaisu on
suunnattu helpottamaan erityisesti tutkintojen tunnustamisen ja kansainvälisen vertailun parissa työskentelevien
työtä. Todistusesimerkkien lisäksi julkaisun lopussa on
suppea kiina-englanti -sanasto.
Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta
kelpoisuudesta valtion tai kunnan virkaan tai tehtävään.
Yleensä ulkomaisesta koulutuksesta annettu todistus ei
sellaisenaan anna kelpoisuutta, vaan ulkomailla opiskellut
tarvitsee Opetushallituksen päätöksen koulutuksensa
tunnustamisesta. Opetushallitus antaa myös mm. korkeakouluille tietoa ulkomaisesta koulutuksesta. Lisätietoa löytyy
Opetushallituksen verkkosivuilta
www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen.
Opetushallitus toivoo julkaisun auttavan kaikkia, jotka
tarvitsevat tietoa Kiinan koulutusjärjestelmästä.
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National Adult College Entrance Examination* (since 1986)

*Adult Education Sector (length of programs is full-time unless marked ”PT”)

Kiinan koulutusjärjestelmä

1. Koulutusjärjestelmän 		
hallinto
Kiinan kansantasavallan koulutusjärjestelmän
hallinto on neliportainen:
• keskushallinto, Kiinan opetusministeriö,
(Ministry of Education of PRC)
• aluehallinto (maakunnat)
• kunnallinen hallinto
• oppilaitoksen hallinto.
Paikallishallinnolla on merkittävä rooli yleissivistävän koulutuksen hallinnoinnissa, kun
taas korkea-asteen koulutuksessa keskus- ja
aluehallinto ovat määräävässä asemassa. Eri
hallintotasojen tehtävät ovat joiltakin osin päällekkäisiä.
Korkeinta hallintovaltaa käyttää Kiinan
opetusministeriö. Sen vastuualueisiin kuuluvat
muun muassa koulutuslainsäädäntö, toimialansa aluehallinnon rahoittaminen, oppikirjojen
suunnittelu, yliopistojen pääsykoe, rahoitus,
opetussuunnitelma ja laadunvalvonta sekä korkeakoulujen tutkintotodistukset.
Aluehallinto vastaa koulutuslainsäädännön
toteutumisesta omassa maakunnassaan, minkä
lisäksi sillä on valta toimia alueellisena lainsäätäjänä. Aluehallinto valvoo kaikkia maakuntansa oppilaitoksia, rahoittaa paikallishallintoa,
järjestää lukioiden päättökokeen, hallinnoi
maakunnallisia korkeakouluja, päättää yleissivistävän opetuksen standardeista sekä järjestää
pääsykokeet toisen asteen koulutukseen ja joihinkin korkeakouluihin.
Kunnallisen hallinnon tehtävänä on toimeenpanna keskus- ja aluehallinnon lainsäädäntöä paikallisesti. Lisäksi se valvoo ja
rahoittaa oman kuntansa oppilaitoksia sekä
toimii alueellaan yliopistojen pääsykokeen järjestäjänä. Paikallishallinto vastaa myös kunnan
yleissivistävästä ja toisen asteen koulutuksesta
sekä järjestää yläasteen päättökokeen.
Kiinan koulutus voidaan jakaa neljään osaalueeseen:
• Yleissivistävä koulutus:
• esikoulu (Preprimary/Preschool)
• ala-aste (Primary School)
• yläaste (Junior/Lower Middle School,
Junior Secondary)
• lukio (Senior/Upper Middle School).

• Ammatillinen toisen asteen koulutus:
• ala- tai yläasteen oppimäärään perustuva koulutus (Toisen asteen erikoisoppi-laitokset/Specialised Secondary
School, Ammatilliset toisen asteen
oppilaitokset/Vocational Secondary 		
School, Ammattitaitoisten työntekijöiden
oppilaitokset/Skilled Worker School,
joskus myös Polytechnic School).
• Korkea-asteen koulutus:
• yliopistot1)
• toisen asteen jälkeiset erikoisinstituutit,
(mm. opettajankoulutuslaitokset)
• ammatilliset yliopistot.
• Aikuiskoulutus:
• koulumuotoinen koulutus,
(kaikki koulutustasot)
• lukutaitokoulutus
• muut ohjelmat.

2. Yleissivistävä koulutus
Koulunkäynti aloitetaan Kiinassa 5–6 vuoden
iässä. Sitä ennen lapsen on mahdollista ottaa
osaa vapaaehtoiseen ja maksulliseen esiopetukseen kolmen vuoden iästä alkaen. Pakolliseen yleissivistävään koulutukseen kuuluu
yhdeksänvuotinen peruskoulu, joka jakaantuu
ala- ja yläasteeseen. Sen jälkeen oppilas voi
suorittaa kolmivuotisen lukion, jonne jatkaa
46 % yläasteen päättävistä. Viime vuosina Kiinaan on perustettu runsaasti yksityiskouluja
julkisten koulujen rinnalle.
Lukuvuosi jakaantuu Kiinassa kahteen lukukauteen. Ala-asteella yhden lukuvuoden pituus
on 38 (+1) viikkoa, yläasteella 39 (+1) viikkoa
ja lukiossa 40 (+1–2) viikkoa. Koulua käydään
viitenä päivänä viikossa. Koulupäivän jälkeen
oppilaille on tarjolla runsaasti kehittävää kerhotoimintaa.
2.1 	Esiopetus
(Preprimary/Preschool)

Noin 28 % ikäluokasta käy vapaaehtoista ja maksullista lastentarhaa, joka on tarkoitettu 3–6

1)

Korkea-asteen koulutusta antavat vain tavalliset yliopistot
(regular universities). Aikuiskoulutusinstituutit, vaikka niiden
nimessä olisi sana yliopisto (university), eivät kuulu korkea-asteen
koulutukseen.
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-vuotiaille. Suurin osa esiopetukseen osallistuvista lapsista asuu kaupungeissa, maaseudulla
osallistuminen on vähäisempää. Esiopetuksen
kesto vaihtelee lastentarhasta riippuen muutamasta tunnista koko päivään, osa lastentarhoista on sisäoppilaitoksia. Myös opetuksen sisältö
ja tavoitteellisuus vaihtelevat.
Opetus voi sisältää esimerkiksi tapa- ja terveyskasvatusta, ideologista ja moraalista tietoutta, kieliä, matematiikkaa, kuvaamataitoa,
tanssia, musiikkia ja liikuntaa.
Esiopetusta tarjoavat lastentarhat ovat esimerkiksi kuntien, suurten yritysten, yksityisten kansalaisten tai yhdistysten ylläpitämiä.
Ne perivät opetuksesta erisuuruisia maksuja,
jotka vaihtelevat alueen ja opetuksen sisällön
mukaan.
2.2 	Ala-aste (Primary School)

Koulunkäynti aloitetaan Kiinassa 5–6 vuoden
iässä. Useimmat käyvät kuusivuotisen alaasteen, mutta maaseudulla ala-aste on usein
vain viisivuotinen. Yleensä lapset käyvät omaa
paikallista kouluaan, mutta vanhemmat voivat
lähettää heidät myös yksityiskouluun.
Opetussuunnitelma ja oppikirjat päätetään
kansallisesti, mutta niitä voidaan kuitenkin
osittain mukauttaa paikallisesti. Vuonna 2001
Kiinassa astui voimaan uusi kansallinen perusopetussuunnitelma, johon kuuluvat seuraavat
oppiaineet:
Luokat 1–3:
• etiikka ja yhteiskunta
• kiinan kieli
• matematiikka
• liikunta
• kuvaamataito
• musiikki.
Luokat 4–6:
• etiikka ja yhteiskunta
• kiinan kieli
• matematiikka
• vieras kieli (yleensä englanti)
• tiede
• liikunta
• kuvaamataito
• musiikki.
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Pakollisten oppiaineiden lisäksi koululaiset
harjoittelevat esimerkiksi ATK- ja työelämätaitoja.
Koululaisten oppimista kontrolloidaan lukukausi- ja vuositentein, joiden perusteella
heille annetaan todistus jokaisen lukukauden
jälkeen. Ala-asteen lopuksi paikalliset opetusviranomaiset järjestävät päättökokeen, jonka
läpäiseminen on edellytyksenä yläasteelle
pääsyyn. Koululaiset suorittavat päättökokeen
kiinan kielessä ja matematiikassa, mahdollisesti
myös vieraassa kielessä. Ala-asteen päättävistä
noin 73 % jatkaa yläasteelle.
2.3

Yläaste
(Junior/Lower Middle School,
Junior Secondary School)

Yläastetta käydään Kiinassa yleensä kolme
vuotta, mutta se on nelivuotinen, jos ala-aste
on kestänyt ainoastaan viisi vuotta. Koululaiset
käyvät tavallisesti paikallista koulua, mutta osa
valitsee yksityiskoulun. Suurin osa yläasteista
tarjoaa yleisopetusta, mutta pieni määrä kouluista on erikoistunut ammatilliseen perusopetukseen.
Kuten ala-asteella, myös yläasteella opetussuunnitelma ja oppikirjat päätetään kansallisesti, vaikka paikalliset muutokset ovat
mahdollisia. Uuden kansallisen perusopetussuunnitelman mukaan yläasteella opetetaan
seuraavia oppiaineita:
• etiikka ja yhteiskunta
• kiinan kieli
• matematiikka
• vieras kieli
• fysiikka
• kemia
• biologia
• historia
• maantieto
• fysiologia ja hygienia
• liikunta
• musiikki
• kuvaamataito.
Tämän lisäksi opetusohjelmaan voi kuulua
esimerkiksi ATK- ja työelämätaitoja sekä työharjoittelua.
Koululaiset suorittavat joka lukukauden ja
-vuoden päätteeksi oppiainekohtaiset tentit.
Niiden lisäksi arviointiin kuuluvat oppilaan moraalinen, ideologinen ja poliittinen itsearviointi

sekä luokkatoverin ja opettajan arvio.
Yläasteen loppukokeen läpäisseet saavat
Certificate of Graduation (Diploma) -todistuksen ja voivat pyrkiä toisen asteen koulutukseen. Noin 46 % yläasteen päättävistä jatkaa
opintojaan.
2.4 	Lukio
(Senior/Upper Middle School)

Toisen asteen koulutus Kiinassa käsittää lukion ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen.
Lukio-opiskelu kestää kolme vuotta. Oppilaat
valitaan lukioihin yläasteen opintomenestyksen
sekä pääsykokeen perusteella. Hyvämaineisten koulujen opiskelupaikoista käydään kovaa
kilpailua.
Kuten alemmilla kouluasteilla, myös lukioissa opetussuunnitelma ja oppikirjat ovat kansallisia. Lukiotasolla niissä on alempia kouluasteita vähemmän paikallisia eroja. Lukion uusi
opetussuunnitelma otettiin asteittain käyttöön
vuodesta 2004 alkaen. Se sisältää muuten samat oppiaineet kuin yläasteella, mutta lukiossa oppilaat valitsevat erikoisalakseen joko
humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet
(ideologia ja politiikka, historia, maantieto)
tai luonnontieteet (fysiikka, kemia, biologia,
maantieto). Opetussuunnitelma sisältää myös
valinnaisia aineita, kuten tietotekniikan, toisen
vieraan kielen, astronomian ja klassisen kiinan
kielen.
Ainekohtaiset kokeet järjestetään joka lukukauden ja -vuoden lopussa. Lukion päätteeksi
oppilaat suorittavat päättökokeen, jonka järjestävät alueelliset kouluviranomaiset. Yhteiseen
lukion päättökokeeseen on siirrytty asteittain
vuodesta 1988 alkaen. Kaikkia oppiaineiden
kokeita ei suoriteta samana vuonna, vaan päättökoe suoritetaan osissa:
• kiinan kieli, matematiikka ja vieras kieli
lukion kolmannen opiskeluvuoden
päätteeksi
• ideologia ja politiikka, historia, maantieto,
fysiikka, kemia, biologia ja tietotekniikka
ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden
päätteeksi.

hyväksytysti suorittanut saa Certificate of Graduation (Diploma) -todistuksen. Useimmat lukio-opiskelijat pitävät opiskelunsa päämääränä
kansallista yliopistojen pääsykoetta (gao-kao,
National University/College Entrance Examination). Kansalliseen yliopistojen pääsykokeeseen
osallistumiseen vaaditaan tietyn tasoinen tulos
lukion päättökokeessa.
2.4.1 	Lukion suorittaneen
asiakirjat

Kiinassa lukion suorittaneelle myönnetään
seuraavat asiakirjat:
• valmistumistodistus lukiosta
(Certificate of Graduation/Diploma, todistus 1);
ei kansallista standardia, maakunnilla omat
mallinsa, todistuksessa 1–3 leimaa
• transkripti (todistus 2); kultakin lukiovuodelta kaikkien aineiden arvosanat asteikolla 100–90=excellent, 89–80=fairly good,
79–70=good, 69–60=pass, 59–0=fail;
valinnaisaineet, poliittiset aineet, kalligrafia
ja päättötyö asteikolla P=pass, F=fail.
• todistus kansallisen lukion päättökokeen
suorittamisesta (Certificate of the Joint
Academic Senior Middle School
Graduation Examination, todistus 3).
Tutkinnon arvostelu asteikolla:
A=excellent, B=fairly good, C=good,
D=pass, E=fail; yksittäisten testien
arvostelu asteikolla: P=pass, F=fail.
Asiakirjoja tarkasteltaessa on syytä huomioida,
että koulujen nimistä esiintyy muun muassa
seuraavia käännöksiä: Middle School, Senior
Middle School, Regular Senior Middle School,
High School ja Senior High School.

Arvostelussa huomioidaan myös oppilaan itsearviointi omasta moraalisesta, ideologisesta ja
poliittisesta kehityksestään sekä koulutoverin ja
opettajan arviot. Tämän lisäksi oppilaan yleisen
terveydentilan on oltava riittävän hyvä. Lukion
9

3. 	Toisen asteen
ammatillinen koulutus
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen pääsyvaatimuksena Kiinassa on oppilaitoksesta
riippuen joko ala- tai yläasteen oppimäärän
suorittaminen. Oppilaitokset valitsevat opiskelijansa pääsykokein.
Ammatillista toisen asteen opetusta Kiinassa
tarjoavat oppilaitokset voidaan jakaa kolmeen
ryhmään: toisen asteen erikoisoppilaitokset,
ammatilliset toisen asteen oppilaitokset ja ammattitaitoisten työntekijöiden oppilaitokset. Joskus tämän tasoisista oppilaitoksista käytetään
myös nimitystä Polytechnic School. Ammatillista koulutusta on uudistettu Kiinassa 2000-luvulta alkaen ja muutokset ovat edelleen osittain
käynnissä.
Toisen asteen ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten nimistä esiintyy vaihtelevia
käännöksiä, joten koulutuksen taso voi olla
vaikea tunnistaa. Valmistuneet saavat Certificate of Graduation (Diploma) -todistuksen,
johon on yleensä merkitty koulutuksen tyyppi
(specialised secondary, vocational secondary
tai skilled worker).
3.1 	Toisen asteen
erikoisoppilaitokset
(Specialised
Secondary Schools)

Opiskelu toisen asteen erikoisoppilaitoksessa
kestää kolmesta neljään vuoteen. Koulut tarjoavat erikoistunutta teknistä ja ammatillista
toisen asteen koulutusta esimerkiksi seuraavilla
aloilla:
• tekniikka ja teollisuus
• maatalous ja metsänhoito
• terveyden- ja sairaanhoito (sairaanhoitajat)
• varhaiskasvatus ja perusopetus (lastentarhanopettajat ja ala-asteen opettajat)
• kauppa ja rahoitus
• politiikka ja laki
• liikunta
• taide.
Toisen asteen erikoisoppilaitoksia on perustettu Kiinaan vuodesta 1950 alkaen. Niiden
esikuvana on pidetty entisen Neuvostoliiton
tekhnikum-kouluja. Opetussuunnitelman näille
oppilaitoksille laatii Kiinan opetusministeriö,
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mutta muutoin ne kuuluvat alueellisten ja paikallisten viranomaisten vastuulle. Osa oppilaitoksista toimii yritysten yhteydessä. Opiskelu
on käytännönläheistä; opintoihin kuuluu harjoittelu joko koulussa tai varsin usein oppilaitosta tukevassa yrityksessä.
Toisen asteen erikoisoppilaitosten nimistä
käytetään muun muassa seuraavia käännöksiä: ”School”, ”College”, ”Institute”, ”Vocational
School” ja ”Technical School”.
3.2 	Ammatilliset
toisen asteen oppilaitokset
(Vocational
Secondary Schools)

Ammatillisten toisen asteen oppilaitosten määrä
on kasvanut Kiinassa viime vuosien aikana.
Opiskelu näissä oppilaitoksissa kestää kolme
vuotta. Koulutuksen vaativuustaso on alhaisempi kuin toisen asteen erikoisoppilaitoksissa.
Niiden tarkoituksena on etupäässä kouluttaa
työntekijöitä esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:
• lastenhoito ja avustava terveydenhoito
• kirjanpito
• pienyrittäjyys
(räätälit, kellosepät, kodinkonekorjaajat)
• rakennusteollisuus
• tietotekniikka.
Paikalliset koulutusviranomaiset laativat oppilaitosten opetussuunnitelman ja vastaavat
oppilaitoksen hallinnoinnista yhdessä työmarkkinaviranomaisten kanssa. Opetussuunnitelmat sisältävät usein suunnilleen saman
verran yleissivistäviä ja ammatillisia oppiaineita.
Kaupalliset yritykset voivat tukea oppilaitoksia
esimerkiksi tarjoamalla opiskelijoille työharjoittelumahdollisuuksia. Suurin osa ammatillisista
toisen asteen oppilaitoksista valmistuneista
siirtyy työelämään, mutta viime aikoina ko.
tutkinnon suorittaneet ovat myös voineet saada opiskelupaikan korkeakoulussa, yleensä
ammatillisessa yliopistossa.
3.3 	Ammattitaitoisten
työntekijöiden oppilaitokset
(Skilled Workers Schools)

Ammattitaitoisten työntekijöiden oppilaitokset
tarjoavat 2–3 vuotta kestävää kapea-alaista koulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä paikallisten yritysten tarpeisiin. Oppilaitokset ovat opetusministeriön valvonnassa.

Rahoituksesta vastaavat keskus- ja aluehallinto,
minkä lisäksi oppilaitokset saavat varoja omista
tehtaistaan, joissa opiskelijat työskentelevät.
Monet oppilaitoksista ovat yritysten tai valtionhallinnon johtamia. Useimmiten opiskelijat
suorittavat työharjoittelunsa oppilaitosta tukevassa yrityksessä.

4. Korkea-asteen koulutus
Korkea-asteen koulutuksesta puhuttaessa on
huomattava, että yliopistoiksi voidaan Kiinassa kutsua myös sellaisia oppilaitoksia, joissa
voi suorittaa 2–3 -vuotisia koulutusohjelmia,
mutta ei korkea-asteen tutkintoa. Tässä oppaassa korkea-asteen koulutuksen yhteydessä
käsitellään ainoastaan sellaisia oppilaitoksia,
joissa voidaan suorittaa korkea-asteen tutkinto
(degree-granting institutions). Muita yliopistonimitystä käyttäviä oppilaitoksia käsitellään
aikuiskoulutuksen yhteydessä.
Korkea-asteen koulutuksella on Kiinassa
seuraavat piirteet:
1. Pääsy koulutukseen perustuu kansalliseen
yliopistojen pääsykokeeseen.
2. Opetussuunnitelman pääpiirteet päätetään
kansallisesti. Opiskelijamäärä tietyn oppilaitoksen koulutusohjelmassa perustuu
keskushallinnon johtamaan suunnitelmatalouteen.
3. Osa valmistuneista palkataan valtion palvelukseen. Aiemmin suurin osa valmistuneista meni töihin valtionhallintoon, mutta
tämä on muuttunut viime vuosien aikana.
Korkea-asteen koulutusta on uudistettu Kiinassa mittavasti 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Opiskelijamäärä on kasvanut, hallintoa
on hajautettu, oppilaitosten organisaatiota ja
rahoitusta on muutettu sekä yksityisen korkeaasteen koulutuksen määrää on lisätty. Uudistusten seurauksena korkeakoulutus on Kiinassa
mahdollista yhä useammalle. 1980-luvun alkupuolella vain noin 2–3 % 18–22-vuotiaiden ikäluokasta osallistui korkea-asteen koulutukseen,
kun vuonna 2002 luku oli 14 %. Tavoitteena on,
että vuonna 2010 18–22-vuotiaiden ikäluokasta
20 % ottaa osaa korkea-asteen koulutukseen.

4.1 	Hallinto ja rahoitus

Opetusministeriö on korkein koulutuksesta
vastaava taho, mutta useat muutkin viranomaiset valvovat korkea-asteen koulutusta.
Opetusministeriölle kuuluu yleinen vastuu
kaikista korkea-asteen oppilaitoksista, joista
osa kuuluu ministeriön suoran valvonnan alle.
Opetusministeriön toimiala kattaa keskushallinnon lakien, säännösten ja poliittisten linjausten toteuttamisen korkeakoulusektorilla.
Lisäksi opetusministeriö suunnittelee korkeakoulutuksen kehittämistä, koordinoi valtakunnallisia koulutuspoliittisia aloitteita sekä ohjaa
korkeakoulujärjestelmän kansallista uudistusta.
Opetusministeriö vastaa yliopistojen pääsykokeesta ja -vaatimuksista sekä uusien opiskelijoiden sisäänottomääristä. Ministeriö valvoo
myös tutkintotodistusten (kandidaatti, maisteri,
tohtori) myöntämistä sekä koulutusohjelmien
sisältöä. Opetusministeriön lisäksi muut ministeriöt valvovat ja rahoittavat oman alansa
oppilaitoksia.
Opetusministeriön alaisuuteen kuuluu
vuonna 2003 perustettu China Academic Degrees and Graduate Education Development
Center (CDGDC). Sen vastuulla ovat muun
muassa tutkintotodistusten aitouden valvonta
ja tutkintojen kansainvälinen vertailu.
Opetusministeriön ohella korkea-asteen
koulutusta valvoo kansallisella tasolla Academic Degrees Committee of the State Council
(ADCSC) sekä sen alaisuuteen kuuluva The
Disciplines Appraising Group. ADCSC vastaa
yhdessä opetusministeriön kanssa tutkintojen
arvioinnista sekä valvoo akateemisten tutkintojen myöntämistä valtakunnallisesti. ADCSC
ylläpitää luetteloa korkea-asteen oppilaitoksista, joilla on oikeus myöntää tutkintoja. Lisäksi
ADCSC hyväksyy kunniatohtoreiden nimitykset. The Disciplines Appraising Group puolestaan koostuu eri tieteenalojen asiantuntijoista,
jotka valvovat tutkinto-ohjelmien ja tieteenalojen laatua.
Vaikka opetusministeriö on Kiinassa edelleen merkittävä koulutuspoliittinen toimija,
1990-luvun alusta alkaneessa korkea-asteen
koulutuksen uudistuksessa sen tehtäviä on siirretty alueellisille ja paikallisille viranomaisille.
Niille on annettu enemmän valtaa esimerkiksi
koulutuspoliittisten ohjelmien toteuttamisen
ja laadunvalvonnan suhteen. Myös yksittäisillä
korkeakouluilla on nykyään aiempaa enemmän
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mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaansa paikallisia tarpeita vastaavaksi. Useat korkeakoulut
ovat lisänneet yhteistyötä esimerkiksi yritysten
kanssa.
Korkea-asteen oppilaitokset saivat aiemmin
kaiken rahoituksensa valtiolta, mutta 1990-luvun uudistusten myötä ne ovat voineet hankkia
tuloja vapaammin esimerkiksi lukukausimaksuja keräämällä. Lukukausimaksut ovatkin joissakin oppilaitoksissa Kiinan kustannustasoon
nähden huomattavia. Pääasiallisesti Kiinan
korkea-asteen koulutuksen rahoituksesta vastaa kutakin oppilaitosta valvova viranomainen
– keskushallinto rahoittaa valvomiaan oppilaitoksia ja aluehallinto omiaan. Korkeakoulut
saavat kuitenkin edelleen suurimman osan varoistaan valtiolta.
4.2 	Pääsy korkea-asteen
koulutukseen

Korkea-asteen koulutuspaikoista on Kiinassa
aiemmin käyty erittäin kovaa kilpailua, mutta
aloituspaikkojen lisääntymisen myötä opiskelemaan on päässyt helpommin. Siitä huolimatta
opiskelupaikka etenkin arvostetuimmissa yliopistoissa on edelleen vaikea saada
Korkea-asteen koulutukseen hakevan on
Kiinassa täytettävä seuraavat edellytykset:
1. Hakija tukee Kiinan neljää perusperiaatetta: rakastaa kotimaataan, noudattaa kuria,
noudattaa lakia ja osoittaa päättäväisyyttä
opiskellakseen ahkerasti sosialistisen
uudistusohjelman hyväksi.
2. Hakija on valmistunut lukiosta tai vastaavasta oppilaitoksesta.
Pääsy korkea-asteen koulutukseen (kandidaattiohjelmaan) edellyttää valmistumista lukiosta
sekä tarpeeksi hyvää tulosta vuosittain järjestettävässä kansallisessa yliopistojen pääsykokeessa. Lukion ohella toisen asteen erikoisoppilaitoksesta (Specialised Secondary School)
valmistuneet saavat osallistua pääsykokeeseen,
mikäli he pyrkivät ammatilliseen yliopistoon.
Käytännössä heitä ei kuitenkaan kannusteta
tähän, sillä toisen asteen ammatillinen koulutus
on luonteeltaan työelämään tähtäävää. Sen tarkoituksena on kouluttaa sellaisiin työtehtäviin,
joissa akateemista tutkintoa ei tarvita.
Maisteriohjelman pääsyvaatimuksena on
kandidaatin tutkinto hyvin arvosanoin sekä
12

pääsykokeen (Post Graduate Entrance Examination, PGEE) hyväksytty suorittaminen. Myös
2–3 vuotta kestäneen toisen asteen jälkeisen
koulutuksen suorittanut, jolla on vähintään
kahden vuoden työkokemus, on hakukelpoinen. Lisäksi sellaiset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon oppimäärän,
mutta eivät ole täyttäneet tutkintotodistuksen
myöntämiseksi asetettuja kriteereitä, voivat hakea maisteriohjelmiin. Pääsy on kuitenkin epätodennäköistä, sillä kilpailu opiskelupaikoista
on kova.
Tohtorin tutkinnon pääsyvaatimuksena on
maisterin tutkinto tai vastaava, enintään 40 vuoden ikä ja suositus kahdelta alan professorilta.
Jos hakijalla ei ole maisterin tutkintoa, vaaditaan pääsykokeen suorittaminen. Tohtoriohjelmaan voi hakea myös ilman maisterin tutkintoa,
mutta sisäänpääsy on varsin epätodennäköistä. Ilman maisterin tutkintoa tohtoriopintoihin
hyväksytyn opinnot kestävät pidempään kuin
maisterin tutkinnon suorittaneella.
4.2.1

Kansallinen yliopistojen
pääsykoe

Kansallinen yliopistojen pääsykoe (gao-kao,
National University/College Entrance Examination) on opetusministeriön suunnittelema
ja alueellisten viranomaisten organisoima valtakunnallinen koe, joka järjestetään Kiinassa
koko maassa samaan aikaan vuosittain kesäkuussa. Pääsykokeeseen osallistuvat kaikki ne,
jotka hakevat tavallisiin yliopistoihin (Regular
Universities) tai muihin korkea-asteen oppilaitoksiin (Postsecondary Specialised Institutions,
Vocational Universities).
Vuodesta 2001 alkaen pääsykokeeseen on
kuulunut kolme pakollista ja kolme valinnaista
ainetta. Pakollisia aineita ovat kiinan kieli, matematiikka ja vieras kieli (englanti).
Valinnaiset aineet vaihtelevat haetun alan
mukaan: humanistisiin opintoihin pyrkivä suorittaa lisäksi kokeen politiikasta, historiasta ja/
tai maantiedosta, luonnontieteellisiin opintoihin
pyrkivä fysiikasta, kemiasta ja/tai biologiasta.
Pääsykokeen maksimipistemäärä on 750
pistettä. Sisäänpääsyrajat vaihtelevat vuosittain,
alueittain ja ohjelmittain (240–600 pistettä). Pääsykokeen tulokset lähetetään paitsi opiskelijalle
itselleen, myös siihen toisen asteen kouluun,
josta hän on valmistunut, sekä siihen yliopistoon, johon hänet on hyväksytty opiskelijaksi.

Näistä oppilaitoksista on mahdollista tarkistaa
opiskelijan saama pistemäärä. Vuonna 2002
noin puolet hakijoista hyväksyttiin aloittamaan
korkeakouluopinnot.
4.3

Korkea-asteen oppilaitokset

Vuonna 2004 Kiinassa oli 2 236 korkea-asteen
oppilaitosta, joista 1 731 oli tavallisia korkeakouluja (yliopistoja ja ammatillisia yliopistoja)
ja loput 505 erilaisia aikuiskoulutusinstituutteja.
Koska aikuiskoulutusinstituuteissa ei voi suorittaa varsinaisia korkeakoulututkintoja, vaan
niistä saa ainoastaan päättötodistuksen, näitä
oppilaitoksia käsitellään erikseen aikuiskoulutuksen yhteydessä.
Kiinan korkeakouluja on uudistettu merkittävästi 1990-luvulta lähtien. Tavoitteena on ollut
saada aikaan vahvoja monialaisia korkeakouluja pienempiä oppilaitoksia yhdistämällä tai
niitä suurempaan oppilaitokseen sulauttamalla.
Sen lisäksi yksityisten korkeakoulujen (minban) määrä on kasvanut Kiinassa huomattavasti
sitten 1980-luvun, jolloin yksityisten korkeakoulujen perustaminen jälleen tuli mahdolliseksi. Yritykset, järjestöt, yhteisöt sekä yksityiset
henkilöt voivat perustaa korkeakoulun. Osa
yksityisten korkeakoulujen koulutusohjelmista
järjestetään yhdessä ulkomaisten yliopistojen
kanssa. Yksityiset korkeakoulut ovat opiskelijoille maksullisia.
Osalla yksityisistä korkeakouluista on oikeus myöntää Kiinan opetusministeriön hyväksymiä korkeakoulututkintoja. Nämä korkeakoulut löytyvät muiden korkeakoulujen
ohella englanniksi Kiinan opetusministeriön
Internet-sivuilta: www.moe.edu.cn/english/list.
htm. Vuonna 2006 Kiinassa oli 275 yksityistä
korkeakoulua, jotka ovat opetusministeriön
akkreditoimia. Näistä oppilaitoksista 28:lla on
oikeus myöntää kandidaatin tutkinto. Muut
oppilaitokset järjestävät kaksi- tai kolmivuotista
toisen asteen jälkeistä koulutusta, jonka päätteeksi myönnetään valmistusmistodistus.
Päätoimisten opiskelijoiden akateeminen
vuosi on jaettu Kiinassa yleensä kahteen lukukauteen, mutta muutamissa korkeakouluissa
on käytössä kolmen lukukauden järjestelmä.
Ensimmäinen lukukausi alkaa syyskuussa ja toinen helmikuussa. Molemmat lukukaudet ovat
noin 20 viikon pituisia, ja opetusta on kuutena päivänä viikossa. Pakollisten talvi- ja kesälomien lisäksi opiskelijoilla on viikon loma

toukokuussa kansainvälisen työn päivän yhteydessä ja lokakuussa kansallispäivän yhteydessä. Myös kiinalaisen uuden vuoden aikaan
opiskelijoilla on viikon loma joko tammi- tai
helmikuussa.
Osa korkea-asteen oppilaitoksista järjestää
koulutusohjelmia myös etä- tai iltaopetuksena.
Sisällöltään ja pääsyvaatimuksiltaan ne ovat
periaatteessa samanlaisia kuin tavalliset koulutusohjelmat.
4.3.1

Yliopistot ja muut tutkintoja
myöntävät instituutit
(Universities and other
Degree-granting Institutions)

Yliopistoissa ja muissa tutkintoja myöntävissä
instituuteissa on mahdollista suorittaa Kiinan
opetusministeriön tunnustamia virallisia korkeakoulututkintoja 11 eri koulutusalalla:
• humanistiset tieteet
• liikunta
• luonnontieteet
• lääketiede
• maatalous
• metsätalous
• kasvatustiede (opettajankoulutus)
• taide
• talous- ja kauppatiede
• tekniikka
• yhteiskunta- ja oikeustiede.
Jokainen koulutusala on jaettu edelleen erikoistumisaloihin ja oppiaineisiin. Osa yliopistoista
tarjoaa opiskelumahdollisuuksia hyvin monella
koulutus- ja erikoistumisalalla.
4.3.2 	Ammatilliset yliopistot
(Vocational Universities)

Ammatilliset yliopistot ovat osa Kiinan kansantasavallan korkeakoulujärjestelmää. Ne on
perustettu 1980-luvulla tarkoituksena kouluttaa
työntekijöitä alueellisiin tarpeisiin. Osa ammatillisista yliopistoista on ollut ennen itsenäistä
yliopistostatusta joko ammatillisia oppilaitoksia
tai osa suurta yliopistoa. Ammatilliset yliopistot
ovat kaupunkien tai yksityisten yritysten hallinnoimia ja rahoittamia.
Ammatilliset yliopistot tarjoavat lähinnä
kolmivuotisia ammatillisia koulutusohjelmia,
mutta 1990-luvun puolivälistä lähtien osa niistä
on saanut opetusministeriöltä luvan myöntää
kandidaatin tutkintoja tietyillä aloilla. Useimmat
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ammatilliset yliopistot ovatkin viime vuosina
alkaneet myöntää korkeakoulututkintoja tai
yhdistyneet tavalliseen yliopistoon. On kuitenkin syytä huomata, että ammatilliset yliopistot
käyttävät usein nimeä ”university” tai ”college”,
vaikkei niissä olisikaan mahdollista suorittaa
korkeakoulututkintoa. Sen sijaan sanaa ”vocational” ei välttämättä yliopiston nimessä mainita.
4.3.3 	Toisen asteen jälkeiset
erikoisinstituutit
(Post-secondary Specialised
Institutions)

Toisen asteen jälkeisten erikoisinstituuttien
nimistä esiintyy monenlaisia englanninkielisiä käännöksiä, esimerkiksi ”Junior College”,
”College”, ”Institute” tai ”School”. Osa näistä
erikoisinstituuteista on perustettu jo 1920-luvulla, ja niitä pidetään Kiinassa arvostettuina
oppilaitoksina.
Toisen asteen jälkeiset erikoisinstituutit tarjoavat 2–4 vuotta kestävää koko- tai osa-aikaista
ammatillista koulutusta, mutta niissä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta suorittaa korkea-asteen
tutkintoa. Toisen opiskeluvuoden jälkeen hyvin
menestyneet opiskelijat voivat kuitenkin hakea
kolmanneksi vuodeksi jonkin yliopiston kandidaattiohjelmaan.
Toisen asteen jälkeisissä erikoisinstituuteissa on mahdollista opiskella muun muassa
seuraavilla aloilla: maatalous, eläintenhoito,
liiketalous, tekniikka, lääketiede, merenkulku,
silkinviljely, kasvatustiede ja matkailu.
Pääsyvaatimuksina näihin erikoisinstituutteihin on yleensä valmistuminen lukiosta sekä
kansallinen yliopistojen pääsykoe. Valmistumistodistuksia myönnetään joko 2–3 vuoden
kokoaikaisen tai 3–4 vuoden osa-aikaisen opiskelun jälkeen. Useimmiten opinnot erikoisinstituutissa kestävät kolme vuotta.
4.4

Korkea-asteen tutkinnot

Kiinan korkeakoulut tarjoavat suuren määrän
erilaisia koulutusohjelmia, joiden suorittaminen
johtaa korkeakoulututkintoon. Kuitenkin ainoastaan Kiinan opetusministeriön (Academic Degree Committeen) hyväksymät tutkinnot ovat
virallisesti tunnustettuja.
Kiinassa on korkea-asteen koulutusohjelmia, jotka eivät johda korkeakoulututkintoon.
Englannin kielellä näistä puhutaan yleensä
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”diploma”, ”sub-degree” tai ”non-degree” -ohjelmina. Näistä ohjelmista zhuanke kestää 2–3
vuotta ja benke 4 vuotta. Molemmat ovat ammatillisesti suuntautunutta koulutusta, mutta
benke on zhuankea hieman akateemisempi.
Koulutusta järjestävät toisen asteen jälkeiset
erikoisinstituutit sekä ammatilliset yliopistot.
Zhuanke- ja benke-ohjelmiin saattaa kuulua akateeminen lopputyö. Koulutusohjelman
hyväksytysti suorittaneelle myönnetään valmistumistodistus, Certificate of Graduation tai
Graduation Diploma. Näiden koulutusohjelmien laajuuden määrittely voi olla todistuksen
perusteella vaikeaa, sillä aina todistuksissa ei
ole mainintaa esimerkiksi siitä, onko kyseessä
koko- vai osa-aikainen koulutus. Tällöin on
kiinnitettävä huomiota kunakin vuonna opiskeltujen aineiden määrään, mikä kokoaikaisissa
ohjelmissa on 7–9 ainetta vuodessa.
Kun benke-ohjelmassa opiskeleva täyttää
määrätyt lisävaatimukset (mm. opinnäyteyön
laatiminen ja tietty vähimmäisarvosana tietyissä
kursseissa) myönnetään hänelle valmistumistodistuksen lisäksi kandidaatin tutkintotodistus
(Degree Certificate).
Korkea-asteen tutkintoja säätelee Kiinassa
opetusministeriön lisäksi Academic Degrees
Committee of the State Council. Periaatteessa
kaikki tutkinnot ja tutkintovaatimukset ovat
maanlaajuisesti samanlaiset. Korkeakouluopintojen laajuutta kuvaavaa opintopistettä ei ole
määritelty kansallisesti, joten tutkintoon vaadittava pistemäärä vaihtelee oppilaitoksittain.
Myös eri korkeakoulujen tarjoamien kurssien
nimet ja sisällöt vaihtelevat huomattavasti.
4.4.1

Kandidaatin tutkinto

Kandidaatin tutkinnon (Xueshi xuewei) suorittaminen edellyttää yleensä neljän vuoden
kokoaikaista opiskelua. Lääketieteen, hammaslääketieteen, arkkitehtuurin ja joissakin yliopistoissa tekniikan koulutusohjelmien suorittaminen kestää kuitenkin useimmiten 5–6 vuotta. Kandidaatin tutkinnon voi suorittaa myös
zhuanke- tai benke-opintojen pohjalta. Tällöin
kandidaattiohjelma kestää 2–3 vuotta.
Kandidaatin tutkinnon suoritusaika on vaihdellut historian saatossa useita kertoja. Vuosina
1949–1966 kandidaatin tutkinto perustui nelivuotiseen kokoaikaiseen opiskeluun kuten
nykyisinkin. Kulttuurivallankumouksen aikana
(1966–1971/1972) yliopistot olivat suljettuina.

Kun ne avautuivat jälleen, opiskelu kesti vain
kahdesta kolmeen vuotta. Tutkintoja ei kuitenkaan ollut, vaan valmistuneet saivat osallistumistodistuksen (Certification of Attendance), jossa
lueteltiin opiskellut aineet, muttei arvosanoja.
Tällaisen koulutuksen saaneita ei varsinaisesti
pidetty akateemisesti koulutettuina, joten heille järjestettiin vuosina 1978–1981 täydentäviä
opintoja ja tenttejä sekä myönnettiin Certificate
of Graduation (Diploma) -todistus.
Etenkin aiemmin kandidaatin tutkinto oli
vahvasti akateeminen, mutta nykyään on olemassa myös ammatillisesti suuntautuneita kandidaattiohjelmia. Vieras kieli (yleensä englanti)
sekä poliittiset ja yhteiskunnalliset aineet ovat
kaikille opiskelijoille pakollisia. Kandidaatin
tutkintoon kuuluu myös päättötyö, joka tosin on
luonteeltaan lähinnä enemmän pitkä essee kuin
varsinainen tutkielma. Yleisesti ottaen kandidaatin opinnoissa on Kiinassa enemmän luentoja ja
ulkoa opettelua kuin tieteellistä tutkimusta.
Kandidaatin tutkinnon hyväksytysti suorittaneille myönnetään kaksi todistusta: tutkintotodistus ja valmistumistodistus. Tutkintotodistus
ja valmistumistodistus olivat yhdistettynä vuosina 1984–1993, jolloin sai vain yhden todistuksen. Tämän lisäksi todistusten formaatti on
vaihdellut usein.
4.4.2 	Maisterin tutkinto

Maisterin tutkinto (Shuoshi xuewei) edellyttää kandidaatin tutkinnon jälkeen 2–3 vuoden
kokoaikaisia opintoja. Kiinassa on olemassa
kahdenlaisia maisteriohjelmia:
1. akateeminen, opetus- ja tutkimustyöhön
tähtäävä ja
2. soveltava, elinkeinoelämään valmistava
(esimerkiksi kaupallisella, kasvatustieteellisellä, arkkitehtuurin, teknisellä ja lääketieteen alalla).
Maisterin tutkinnon opinnot koostuvat seuraavista osa-alueista:
• teoreettiset perus- ja erikoistumisopinnot
• kyky lukea ja tehdä tutkimusta yhdellä
vieraalla kielellä
• marxistisen teorian tutkielma
• tieteellinen lopputyö ja sen suullinen
puolustaminen.

Merkittävä osa opintoja koostuu lopputyön valmistelusta ja kirjoittamisesta sekä sen suullisesta
kuulustelusta. Maisteriohjelmasta valmistuneet
opiskelijat saavat sekä tutkintotodistuksen että
valmistumistodistuksen. Jos lopputyötä ei ole
tehty, myönnetään vain (Postgraduate) Certificate of Graduation (Diploma) -valmistumistodistus, ei maisterin tutkintotodistusta. Tutkintotodistus on kuitenkin mahdollista saada
myöhemmin, mikäli lopputyö valmistuu.
Maisteriohjelmien suosio Kiinassa on laskemassa jopa arvostetuissa yliopistoissa, sillä
tutkinto ei välttämättä takaa työpaikkaa valmistumisen jälkeen.
4.4.3 	Tohtorin tutkinto

Tohtorin tutkintoon (Boshi xuewei) kuuluu
vähintään kolmen vuoden opinnot maisterin
tutkinnon jälkeen. Myös kandidaatin tutkinnon
erinomaisin arvosanoin suorittanut voidaan hyväksyä tohtoriohjelmaan, mutta se on äärimmäisen harvinaista. Tällöin opinnot kestävät
4–5 vuotta.
Tohtoriohjelman opintoihin sisältyy poliittisia kursseja, kahden vieraan kielen kurssit sekä
erikoistumisalan syventävät kurssit. Tämän
lisäksi opiskelijat laativat väitöskirjan ja puolustavat sitä julkisesti.
Korkeakoulujen lisäksi tohtorin tutkinto on
mahdollista suorittaa esimerkiksi tutkimusinstituuteissa. Tohtorin tutkinto voidaan myöntää
tärkeitä tutkimuksia julkaisseelle henkilölle,
vaikkei hän olisi suorittanut tutkintoon kuuluvia opintoja.
4.5

Korkea-asteen koulutuksen
perusteella myönnettäviä
todistuksia

Kiinalaisen korkea-asteen koulutuksen saaneella voi olla monenlaisia asiakirjoja. Vaikka
käännöksiä on usein saatavilla, ainoastaan kiinankieliset todistukset ovat virallisia. Käännökset eivät aina vastaa sisällöltään täydellisesti
alkuperäistä asiakirjaa.
4.5.1 	Notariaatin todistukset

Notariaatin todistus osoittaa, että sen yhteydessä
olevat asiakirjat ovat aitoja kopioita alkuperäisistä asiakirjoista. Notariaatin todistus yksinään
ei ole osoitus tutkinnon suorittamisesta, vaikka
se usein sisältääkin tietoa koulutuksesta, vaan
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notariaatin todistukseen tulee aina liittyä kopio
alkuperäisestä tutkintotodistuksesta. Notariaatin
todistus ei ole myöskään todistus tutkintotodistuksen aitoudesta tai sen virallinen käännös.
Kiinassa notariaatin todistuksia antavat julkiset
notaarit. Luotettavimpia ovat kaupunkien ja sitä
korkeampien tasojen notaarit.
Notariaatin todistuksiin voi liittyä seuraavia
asiakirjoja:
• tutkinto- ja valmistumistodistus
• opintosuoritusote, josta käy ilmi opiskellut
kurssit sekä niistä saadut arvosanat
• henkilöllisyystodistus.
4.5.2 	Tutkinto- ja valmistumistodistus

Opiskelijat, jotka täyttävät kaikki korkeakoulututkinnon suoritusvaatimukset, saavat
Kiinassa kaksi todistusta:
• tutkintotodistuksen
(Degree Certificate);
• kandidaatin tutkinto: todistus 5a
• maisterin tutkinto: todistus 6a
• tohtorin tutkinto: todistus 7a
• valmistumistodistuksen
(Certificate of Graduation,
Graduation Diploma/Diploma);
todistukset 5b, 6b ja 7b.
Opiskelijalle myönnetään pelkästään valmistumistodistus, jos hän on osallistunut sellaiseen
korkea-asteen koulutukseen, joka ei johda korkeakoulututkintoon (esim. zhuanke-ohjelmat)
tai hän ei ole suorittanut kaikkia tutkintotodistuksen saamiseksi vaadittavia suorituksia.
Valmistuneen saamat todistukset ovat
vaihdelleet Kiinassa merkittävästi viime vuosikymmeninä. Vuodesta 1982 vuoteen 1984
opiskelijoille annettiin erilliset valmistumis- ja
tutkintotodistukset, mutta vuosina 1984–1993
valmistuville myönnettiin vain yksi todistus,
”Graduation Certificate”. Vuodesta 1993 lähtien
todistukset on taas annettu erillisinä tutkinto- ja
valmistumistodistuksina.
Vuodesta 1994 vuoteen 2000 saakka kaikki todistukset olivat Kiinan opetusministeriön
painattamia, mutta korkeakoulujen myöntämiä.
Sen jälkeen korkeakoulut ovat itse painattaneet
omat todistuksensa, mutta opetusministeriö
tarkastaa ja rekisteröi ne.
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4.5.3 	Opintosuoritusote

Oppilaitokset antavat opiskelijoilleen opintosuoritusotteen, josta käyvät ilmi tutkintoon
sisältyvät opintosuoritukset. Opintosuoritusotteessa on tyypillisesti oppilaitoksen ja opiskelijan nimi, koulutusohjelman nimi ja mahdollisesti opintojen kesto sekä erikoistumisala.
Lisäksi siihen on usein merkitty lukukausittain
opiskellut aineet sekä niistä saadut arvosanat.
Oppilaitoksen vakuutena otteessa on joko leima tai sinetti. Opintosuoritusote ei kuitenkaan
kerro valmistumisesta, joten sitä ei voi käyttää
tutkinto- tai valmistumistodistuksen asemesta.
Opintosuoritusotteita myönnetään joko kiinan
tai englannin kielellä.
4.5.4 	Päättötodistus

Päättötodistus (Certificate of Completion) ilmaisee, että opiskelija on suorittanut tietyt opinnot korkeakoulussa. Siihen kirjataan yleensä
suoritettujen kurssien lisäksi koulutusala sekä
opintojen kesto. Päättötodistus ei kuitenkaan
tarkoita, että opiskelija olisi valmistunut korkeakoulututkintoon johtavasta koulutusohjelmasta,
eikä Certificate of Completion -todistus ole
tutkinto- tai valmistumistodistus.
Päättötodistuksen voi saada yhden oppiaineen suorittamisesta tai koulutusohjelman
osittaisesta suorittamisesta tapauksessa, jossa
valmistumisvaatimukset eivät ole täyttyneet.
Päättötodistuksia myönnetään myös sellaisista
koulutusohjelmista, jotka eivät johda korkeakoulututkintoon (non-degree programme).
Vuodesta 1993 alkaen sellaiset yksityiset oppilaitokset, joilla ei ole oikeutta myöntää tutkintotodistuksia (Certificate of Graduation), ovat
saaneet luvan myöntää Certificate of Completion -päättötodistuksia.
4.5.5 	Osallistumistodistus

Osallistumistodistus (Certificate of Attendance,
Certificate of Studies) voidaan myöntää milloin
tahansa, kun opiskelu lopetetaan. Se kertoo
kuitenkin ainoastaan opiskelijan osallistumisesta tietyille kursseille, muttei niiden varsinaisesta
suorittamisesta.
4.5.6 	Todistukset ammatillisesta
pätevyydestä

Kiinassa on monimutkainen ammatillinen luokittelujärjestelmä, jossa määritellään esimerkiksi

palkkaluokat sekä työsuhde-edut. Ammatillisen
pätevyyden todistuksen voivat antaa valtiolliset
ja paikalliset työvoimaviranomaiset. Todistusten
nimistä esiintyy monia englanninkielisiä käännöksiä, kuten ”Certificate of Qualification” tai
”Statement of Results of the Qualification Test”.
Ammatillisen pätevyyden todistus ilmaisee, että
sen haltija on pätevä toimimaan tietyntasoisissa
työtehtävissä Kiinassa.
4.5.7 	Uudelleen myönnetyt
todistukset

Kiinalaiset oppilaitokset voivat yleensä myöntää uuden todistuksen kadonneen tilalle. Mikäli
kyseessä on valmistumistodistus (Certificate of
Graduation), uudelleen myönnetyn todistuksen
nimi on useimmiten Certificate Attesting to Graduation. Tällöin todistukseen merkitään, että se
on myönnetty uudelleen. Opintosuoritusotteen
kohdalla vakiintunutta muotoa ei ole, mutta
useimmiten niissä on myöntämispäivä sekä
merkintä siitä, että ote on myönnetty toistamiseen. Tällaisessa tapauksessa uudessa todistuksessa pitäisi olla maininta myös mahdollisesti
vaihtuneesta oppilaitoksen nimestä.
4.6 	Todistusten aitouden
varmistaminen

Väärennettyjen asiakirjojen valmistaminen on
lisääntynyt Kiinassa viime vuosien aikana, joten
todistuksen aitoudesta on pyrittävä varmistumaan. Aitoutta arvioitaessa on huomioitava
sekä todistuksen sisältö että sen ulkonäkö.
Ulkoisesti todistuksen on näytettävä siltä kuin
sen myöntämisaikana vastaavat todistukset tyypillisesti näyttävät. Siksi kannattaa tarkastella,
millaisia ovat todistuksen yksityiskohdat, kuten
formaatti, logot, leimat, sinetit, allekirjoitukset
ja tekstin fontti.
Todistuksen sisällön osalta on varmistettava, että todistuksen myöntäjällä on oikeus
myöntää ao. todistuksia. Lista Kiinan virallisista korkeakouluista löytyy esimerkiksi Kiinan
opetusministeriön verkkosivulta (www.moe.
edu.cn/english/list.htm).
Myöntäjän lisäksi todistuksesta kannattaa
tarkastaa seuraavat kohdat:
• tutkinnon nimi
• opiskeluaika
• todistuksen myöntämispäivämäärä

• arvosanat ja arvosana-asteikko
• käytetyt lyhenteet.
Väärennöksestä voivat sisällön osalta kieliä
esimerkiksi koulutushistorian epäjohdonmukaisuus, oikeinkirjoitus- ja käännösvirheet sekä
epätavallisen korkeat arvosanat tai käsitteet,
jotka eivät ole käytössä ko. järjestelmässä. Toisaalta on huomioitava, että aidossakin todistuksessa voi olla käännös- tai kirjoitusvirheitä.
Tarvittaessa todistuksen aitouden varmistamiseen voi pyytää apua sen myöntäneestä
oppilaitoksesta, China Academic Degrees and
Graduate Education Development Center -keskuksesta (www.cdgdc.cn) tai China Higher
Education Student Information -neuvontapalvelusta (www.chsi.com.cn/xueli/index.jsp).

5. 	Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutus alkoi Kiinassa vuonna 1949,
jolloin maassa aloitettiin lukutaitokoulutus sekä
peruskoulutusta vailla olevien aikuisten kouluttaminen. Vuodesta 1955 lähtien alettiin tarjota
myös korkeampaa koulutusta työläisille ja valtion virkamiehille. Kulttuurivallankumouksen
aikana aikuiskoulutusinstituutit olivat suljettuina, mutta vuodesta 1986 alkaen alettiin perustaa Worker’s universities -nimisiä oppilaitoksia.
Samana vuonna perustettiin myös aikuiskoulutusta valvova Adult Education Guidance and
Coordination Commission. Aikuiskoulutuksen
tarjonta laajeni edelleen 1980-luvulla.
Aikuiskoulutus on Kiinassa joko toisen
asteen koulutusta tai toisen asteen jälkeistä
koulutusta. Opinnot ovat yleensä osa-aikaisia,
ja ne suoritetaan joko tavallisissa tai aikuiskoulutukseen erikoistuneissa oppilaitoksissa.
Jotkut aikuiskoulutusinstituutit järjestävät myös
kokoaikaisia ohjelmia. Yleensä aikuiskoulutusohjelmat kestävät kolmesta kuuteen vuoteen.
Aikuiskoulutuksesta valmistuvalle myönnetään tavallisesti Diploma-todistus, mutta myös
korkeakoulututkinnon suorittaminen on mahdollista. Tällöin kyse on kandidaatin tutkinnosta, jonka voi suorittaa esimerkiksi tavallisen
yliopiston iltaisin järjestettävässä koulutuksessa
tai itseopiskeluna.
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5.1 	Pääsy aikuiskoulutukseen

Aikuiskoulutukseen hakeudutaan kansallisen
pääsykokeen (National Adult College Entrance
Examination, NACEE) kautta. NACEE ollut käytössä vuodesta 1986, ja se on pääsyvaatimuksena kaikkiin muihin toisen asteen jälkeisiin
aikuiskoulutusinstituutteihin paitsi itseopiskelututkintoihin pyrittäessä. Koe on kansallinen ja
se järjestetään koko maassa vuosittain samaan
aikaan, toukokuussa. Opetusministeriö määrää
pääsykokeen sisällön, muttei opiskelijakiintiöitä.
Pääsykokeeseen kuuluu kolme pakollista
ainetta: politiikka, kiinan kieli ja matematiikka.
Niiden lisäksi humanistisiin opintoihin pyrkivä
suorittaa kokeet historiassa ja maantiedossa
sekä luonnontieteellisiin opintoihin pyrkivä
kemiassa ja fysiikassa. Kokeessa voi saada
korkeintaan 500 pistettä. Osa oppilaitoksista
järjestää myös kursseja NACEE-kokeeseen valmistautumiseksi.
5.2 	Aikuiskoulutusta järjestävät
oppilaitokset

Kiinan aikuiskoulutussektorilla on monenlaisia
oppilaitoksia. Osa niistä käyttää englanninkielistä nimeä yliopisto, vaikkei korkeakoulututkinnon suorittaminen olekaan yleensä aikuiskoulutusinstituuteissa mahdollista.
5.2.1 	Radio- ja televisioyliopistot
(Radio and Television
Universities)

Radio- ja televisioyliopistot perustettiin 1960-luvulla. Ne olivat suljettuina kulttuurivallankumouksen aikana, mutta opetus niissä käynnistyi
uudelleen vuonna 1979. Opetusministeriö sekä
radio- ja televisioministeriö valvovat radio- ja
televisioyliopistoja, jotka voivat olla maakunnallisten tai paikallisten opetusviranomaisten tai
yksityisten yritysten ylläpitämiä. Oppilaitoksia
on yhteensä 45; Central Radio and Television
University (CRTV) Pekingissä sekä 44 instituuttia eri maakunnissa. CRTV valvoo muita
radio- ja televisioyliopistoja sekä määrittää
niiden opiskelijakiintiöt, opetussuunnitelmat,
koulutustason sekä koevaatimukset.
Radio- ja televisioyliopistot ovat avoimia
etäopetusinstituutteja, jotka tarjoavat opetusta
radion, television, tietoverkkojen, kirjallisen
sekä audio-visuaalisen materiaalin välityksellä.
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Opiskelijoiden tukena on myös muiden koulutusinstituuttien tiloissa sijaitsevia työasemia.
Pääsyvaatimuksena radio- ja televisioyliopistoihin on aikuiskoulutuksen kansallinen pääsykoe, mutta lukion suorittamista ei edellytetä.
Nimestään huolimatta radio- ja televisioyliopistot eivät järjestä korkeakoulututkintoon
johtavaa koulutusta, vaan erilaista ammatillista toisen asteen jälkeistä koulutusta sekä
täydennyskoulutusta. Opiskelijat voivat saada
valmistumistodistuksen suoritettuaan sekä kolmivuotisen koulutusohjelman että kansallisen
päättökokeen.
5.2.2 	Vapaa-ajan yliopistot
(Spare-time Universities)

Vapaa-ajan yliopistoissa järjestetään paikallisiin tarpeisiin sovellettua toisen asteen jälkeistä
koulutusta, joka ei johda korkeakoulututkintoon. Pääsyvaatimuksena näihin oppilaitoksiin
on kansallinen aikuiskoulutuksen pääsykoe.
Vapaa-ajan yliopistot järjestävät lähiopetusta
tyypillisesti iltaisin ja viikonloppuisin, minkä
lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoittelu
opiskelijan työpaikalla. Viimeisenä lukukautena opiskelijat suorittavat lopputyön, minkä
jälkeen valmistuneille myönnetään Certificate
of Graduation -todistus.
Vapaa-ajan yliopistot ovat paikallisten koulutusviranomaisten valvonnassa, ja ne toimivat
yhteistyössä yrityselämän kanssa. Ennen vuotta
1993 maakunnallisilla ja paikallisilla viranomaisilla oli päävastuu koulutuksen hallinnosta,
mutta sittemmin opetusministeriön rooli on
vahvistunut. Se määrääkin nykyään vapaa-ajan
yliopistojen pakolliset aineet sekä osan tutkinnoista.
5.2.3 	Työntekijöiden yliopistot
(Staff and Worker
Universities/Colleges)

Työntekijöiden yliopistot ovat paikallisten koulutusviranomaisten valvonnassa olevia tietyn
teollisuudenalan tai yrityksen hallinnassa olevia
oppilaitoksia, joiden opiskelijat valitaan kansallisen aikuiskoulutuksen pääsykokeen perusteella. Työntekijöiden yliopistoissa ei yleensä
ole tarjolla korkeakoulututkintoon johtavaa
koulutusta, vaan 2–3 vuotta kestäviä toisen
asteen jälkeisiä zhuanke-ohjelmia sekä muuta lyhempää koulutusta. Opiskelu on yleen-

sä kokoaikaista ja tapahtuu opintovapaalla.
Koulutus on luonteeltaan useimmiten varsin
erikoistunutta, ja sen päämääränä on kouluttaa
työntekijöitä yrityksen tai jonkin teollisuuden
alan tarpeisiin. Valmistuttuaan opiskelijat saavat
todistuksen, joka kertoo tietyntasoisesta osaamisesta jollakin alalla (esim. tekstiiliteollisuus)
tai todistuksen tiettyjen ainekohtaisten opintojen suorittamisesta.
5.2.4

Itseopiskelututkinnot
(Self-Study Examinations)

Kiinassa otettiin 1980-luvun alussa käyttöön
etäopetuksen ja -tutkintojen suorittamisen järjestelmä, joka on ainoa täysin avoin korkeakoulutuksen muoto Kiinassa. Vaikka tutkintoihin
on vapaa pääsy, etusija annetaan toisen asteen
koulutuksen suorittaneille. Joskus tutkintoihin
valmistaudutaan yksityisissä instituuteissa, joita on perustettu nimenomaan valmentamaan
itseopiskelututkintojen suorittamiseen. Koska
opintoihin on vapaa pääsy, Kiinan opetusministeriö säätelee kokeiden tasoa laadun varmistamiseksi.
Itseopiskelututkintoja valvomaan perustettiin vuonna 1983 kansallinen ohjauskomitea,
jonka korvasi vuodesta 1993 alkaen State Education Commission. Opetusmateriaalin kehittää yliopisto kunnallisen tai maakunnallisen
komitean (Higher Education Self-Study Examinations Guidance Committee) ohjauksessa.
Yliopisto järjestää lisäksi tenttitilaisuudet, mutta varsinaista kontaktiopetusta ei yleensä ole
tarjolla.
Tutkinto suoritetaan yksi ainetentti kerrallaan, kustakin hyväksytystä suorituksesta saa
Certificate of Completion -todistuksen. Ohjelmasta ja maakunnasta riippuen tutkintotodistukseen vaaditaan 12–17 ainetenttiä. Kandidaatin
tutkintoon vaaditaan 21–25 ainetenttiä ja lopputyö. Opintoihin voi kuulua käytännön harjoittelua paikallisessa tehtaassa tai yrityksessä.
Valmistumis- ja tutkintotodistuksen myöntävät
tutkinnon järjestänyt yliopisto sekä sitä valvova
itseopiskelututkintojen ohjauskomitea.

Valtionhallinnon oppilaitokset (Cadre/
Staff Administrative Colleges, In-service Management Colleges) tarjoavat toisen asteen ja
korkea-asteen koulutusohjelmia valtionhallinnon työntekijöille. Osa koulutuksesta saatetaan järjestää myös tavallisten korkeakoulujen
erillisyksiköissä.
Opettajankoulutusinstituutit (College/Institute of Education) järjestävät täydennyskoulutusta jo työelämässä oleville epäpäteville
opettajille.
Kiinan kommunistisen puolueen oppilaitokset (Chinese Communist Party Institutions)
ovat joko tavallisia tai aikuiskoulutussektorilla
toimivia korkeakouluja. Ne järjestävät kommunistisen puolueen jäsenille koulutusta useilla
eri aloilla.
Kiinan armeija ylläpitää useita oppilaitoksia
(Military Institutions). Nämä oppilaitokset tarjoavat opetusta monella eri sotatieteen sekä esimerkiksi lääketieteen, tekniikan ja kuljetuksen
alalla. Koulutusohjelmat ovat joko toisen asteen
tai sen jälkeistä koulutusta, myös korkeakoulututkintojen suorittaminen on mahdollista.
Talonpoikain yliopistot (Peasants Universities) ovat kulttuurivallankumouksen aikana
(1966–1976) perustettuja aikuiskoulutusinstituutteja, jotka eivät myönnä korkeakoulututkintoja. Nykyään näistä oppilaitoksista on jäljellä ainoastaan kolme.
Heinäkuun 21. päivän yliopistot ja toukokuun 7. päivän yliopistot olivat kulttuurivallankumouksen aikaisia oppilaitoksia, joissa ei
ollut mahdollista suorittaa korkeakoulututkintoa. Yksikään näistä oppilaitoksista ei ole enää
toiminnassa.

5.2.5 	Muut oppilaitokset

Kiinassa on lisäksi lukuisia muita aikuiskoulutussektorilla toimivia oppilaitoksia, joista osa
on jo lakannut toimimasta. Näistä muutamia
käsitellään seuraavassa lyhyesti.
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6. 	Opettajankoulutus
Poliittisen ideologian muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi opettajien työhön Kiinassa,
eikä heidän ammattiaan aina ole maassa erityisesti arvostettu. Työolosuhteet ovat yleisesti
heikot ja palkat pienet, minkä lisäksi päteviä
opettajia ei ole riittävästi. Viime vuosina Kiinassa on kuitenkin pyritty lisäämään opetustyön
arvostusta sekä parantamaan työolosuhteita,
palkkausta ja opettajankoulutuksen resursseja.
Tällä hetkellä opettajankoulutusta uudistetaan muun muassa nostamalla opettajankoulutusta järjestävien oppilaitosten tasoa sekä järjestämällä täydennyskoulutusta jo työelämässä
oleville opettajille. Kiinalaisen opettajankoulutuksen suorittaneen tutkinnon tasoa tarkasteltaessa on oltava huolellinen, sillä uudistusten
vuoksi koulutusohjelmien aste ja tyyppi ovat
saattaneet vaihdella samassa oppilaitoksessa
eri vuosina. Lisäksi on huomioitava, että opettajankoulutusta järjestävien oppilaitosten nimien englanninkielisissä käännöksissä ei yleensä
esiinny sanaa ”teacher” vaan sana ”normal”.
6.1 	Lastentarhanopettajat

Lastentarhanopettajat opiskelevat lastentarhanopettajien kouluttamiseen erikoistuneissa
oppilaitoksissa (Kindergarten Teacher Training
Schools), jotka ovat tasoltaan joko toisen asteen
tai toisen asteen jälkeistä koulutusta. Toisen asteen koulutuksen pääsyvaatimuksena on peruskoulun hyväksytty suorittaminen sekä pääsykoe. Mikäli koulutus on tasoltaan toisen asteen
jälkeistä, vaatimuksena on lukion suorittaminen
sekä kansallinen yliopistojen pääsykoe.
Koulutus on sisällöltään pääasiassa samanlaista kuin luokanopettajakoulutuksessa. Toiselle asteelle sijoittuva koulutus kestää 3–4
vuotta, toisen asteen jälkeinen koulutus 2–3
vuotta. Molempiin koulutusohjelmiin kuuluu
harjoittelujakso. Koulutusohjelman hyväksytysti
suorittaneet saavat Certificate of Graduation
(Diploma) -todistuksen.
6.2 	Ala-aste,
luokanopettajakoulutus

Luokanopettajat opiskelevat joko toisen asteen Normal School -oppilaitoksessa tai toisen
asteen jälkeisessä Normal College -oppilaitoksessa. Normal School -oppilaitoksen pääsy20

vaatimuksena on peruskoulu sekä pääsykoe.
Koulutus kestää 3–4 vuotta, ja se sen sisältö
jakaantuu seuraavasti:
• yleiset lukioaineet
• opettajankoulutuksen opinnot
(alle kolmasosa opetuksesta)
• noin kahdeksan viikon opetusharjoittelu.
Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet
saavat Certificate of Graduation (Diploma)
-todistuksen.
Viime vuosina suurin osa Normal School
-oppilaitoksista on muutettu Normal College
-tasoisiksi toisen asteen jälkeisiksi oppilaitoksiksi. Tällöin hakijoilta edellytetään lukion suorittamista. Luokanopettajakoulutusta kehitetään
Kiinassa edelleen niin, että lopulta kaikilta luokanopettajilta vaaditaan kandidaatin tutkinto,
jonka voi suorittaa esimerkiksi Normal University -korkeakoulussa.
6.3

Yläasteen opettajat

Yläasteen opettajat saavat koulutuksensa toisen
asteen jälkeisissä oppilaitoksissa, jotka tunnetaan englannin kielellä nimillä Normal College,
Specialised Teacher Training School tai Junior
Teachers College. Yläasteen opettajille järjestetään koulutusta myös yliopistoissa, mutta niissä
ei aina ole mahdollista suorittaa korkeakoulututkintoa. Tarkoituksena kuitenkin on, että
tulevaisuudessa kaikilla yläasteen opettajilla
on vähintään nelivuotinen kandidaatin tutkinto
Normal University -korkeakoulusta. Lopullisena
tavoitteena on, että yläasteen opettajat suorittavat maisterin tutkinnon.
Toisen asteen jälkeiseen opettajankoulutukseen on pääsyvaatimuksena lukion suorittaminen sekä kansallinen yliopistojen pääsykoe.
Opettajaksi opiskelevat erikoistuvat yleensä
johonkin aineeseen, minkä lisäksi pieni osa
koulutuksesta on pedagogiikan ja psykologian
opintoja. Opetussuunnitelmaan kuuluu lisäksi
ideologista ja moraalista opetusta sekä 6–12
viikon opetusharjoittelu. Koulutusohjelman
hyväksytysti suorittaneet saavat Certificate of
Graduation (Diploma) -todistuksen.
6.4 	Lukion opettajat

Lukion opettajat suorittavat tutkintonsa Normal University -korkeakouluissa. Myös muutamassa Normal College -oppilaitoksessa sekä
aikuiskoulutuksessa on mahdollista suorittaa

lukion opettajalta vaadittava tutkinto. Aiemmin
lukion opettajilta on edellytetty nelivuotista
kandidaatin tutkintoa, mutta sittemmin Kiinassa
on asetettu tavoitteeksi, että kaikilla lukioissa
opettavilla on maisterin tutkinto.
Koulutuksen pääsyvaatimuksena on lukion suorittaminen sekä kansallinen yliopistojen
pääsykoe. Lisäksi hakijan on täytettävä hallinnon asettamat terveydelliset ja poliittiset vaatimukset. Kilpailu arvostetuimpien yliopistojen
opiskelupaikoista on tiukka, mutta maakuntien yliopistoihin saattaa päästä heikommillakin
pääsykoetuloksilla.
Opettajankoulutusta järjestävät korkeakoulut laativat itse opetussuunnitelmansa, mutta
niiden on perustuttava Kiinan opetusministeriön hyväksymään malliin. Opiskelijat erikoistuvat yleensä ainoastaan yhteen lukiossa
opetettavaan aineeseen, minkä lisäksi he suorittavat kursseja pedagogiikassa, psykologiassa,
poliittisissa aineissa, vieraassa kielessä sekä
liikunnassa. Koulutusohjelmaan kuuluu lisäksi
opetusharjoittelu sekä tieteellinen tutkielma.
Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet
saavat sekä Certificate of Graduation (Diploma) -valmistumistodistuksen että kandidaatin
tai maisterin tutkintotodistuksen.

7. 	Tietoa koulutuksesta 		
Kiinassa
Näitä viitteitä käytetty myös tämän
julkaisun lähteinä.
7.1 	Linkkejä

Asiakirjojen aitouden varmistaminen
China Academic Degrees and Graduate
Education Development Center (CDGDC)
www.cdgdc.cn
China Higher-Education Student Information
www.chsi.com.cn/about_en
Hallinto
Opintotukiviranomainen Kiinassa
(China Scholarship Council, CSC)
www.csc.edu.cn
Guangdongin maakunnan koulutushallinto
(Department of Education of Guangdong
Province)
www.gdhed.edu.cn
Hubein maakunnan koulutushallinto
(Hubei Provincial Department of Education)
www.hbe.gov.cn/e21web/jyt_english/index_
en.html
Kiinan opetusministeriö
www.moe.edu.cn
Koulutuslainsäädäntö Kiinassa
www.moe.edu.cn/english/laws_e.htm
National Education Examinations Authority
(NEEA)
www.neea.edu.cn/buttom/english.htm
Pekingin kaupungin koulutuskomissio
(Beijing Municipal Education Commission)
http://english.bjedu.gov.cn/
Kansainvälinen yhteistyö ja
opiskelijavaihto
China Centre for International Educational
Exchange (CCIEE)
www.cciee.com.cn/english/index.htm
China Education Association for International
Exchange (CEAIE)
www.ceaie.edu.cn
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Educational Credential Evaluators (ECE)
www.ece.org
World Education Services (WES)
www.wes.org
Korkea-asteen koulutus
Listoja kiinalaisista yliopistoista
www.moe.edu.cn/english/list.htm
www.canadian-universities.net/
World_Universities/China.html
www.internationaleducationmedia.com/
china/universities.htm
www.index-china.com/index-english/
index-china-edumap.html
Artikkeleja ja linkkejä korkea-asteen
koulutuksesta Kiinassa
http://us.tom.com/english/197.htm
China Education and Research Network
(CERNET)
www.cernet.edu.cn/HomePage/
english/index.shtml
Hongkongin yliopisto,
Kiinan koulutuksen tutkimuskeskus
(Centre of Research on Education in China,
CREC)
www.hku.hk/chinaed/
Kiinalaisten yliopistojen ranking-listaus
(v. 2003)
http://rank2003.netbig.com
en/rnk_1_0_0.htm
Chinese Academy of Sciences
http://english.cas.cn/eng2003/page/home.asp
International Association of Universities, IAU
www.unesco.org/iau/index.html
Suomalaisten yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen Aasia-verkostot
www.asianet.fi
Tutkintojen ja opintojen
tunnustaminen
Asia Pacific Academic Recognition Network
www.aparnet.org
China Education Association for International
Exchange
www.ceaie.edu.cn
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Chinese Service Centre for Scholarly
Exchange (CSCSE)
www.cscse.edu.cn
ENIC- ja NARIC-tiedonvälitysverkostot
www.enic-naric.net
National Office of Overseas Skills
Recognition (NOOSR)
http://aei.dest.gov.au/
AEI/QualificationsRecognition/default.htm
Office of the Academic Degrees Committee
of the State Council
www.moe.gov.cn
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LIITTEET
Liite 1. Kiina–englanti -sanasto

Numbers
一 Yi - one
二 Er - two
三 San - three
四 Si - four
五 Wu - five
六 Liu - six
七 Qi - seven
八 Ba - eight
九 Jiu - nine
十 Shi - ten
Dates
年 Nian
月 Yue
日 Ri
生 Sheng

-

year
month
day
born

Date of birth, e.g.1972 April 3 born
一九七二年四月三日生
Common educational vocabulary
教育
Jiaoyu
- education
本科
Benke
- undergraduate course
本科学习 Benke xuexiao - undergraduate school
自学
Zixue
- self-study
专科
Zhuanke
- specialised studies
研究
Yanjiu
- study, research
学制
Xue zhi
- length of programme
专业
Zhuanye
- name of major
学号
Xue hao
- student ID
分校
Fenxiao
- branch
学分
Xuefen
- credit
毕业
Biye
- to graduate
Types of schools
中学
Zhong xue
大学
Daxue
学院
Xueyuan
学校
Xuexiao
师范
Shifan
示范学院
Shifanxueyuan
师范大学
Shifandaxue
广播电视大学 Guangbo dianshi daxue
业余大学
Yeyudaxue
职业大学
Zhiye daxue
专科学校
Zhuanke xuexiao
成人高等学校 Chengren gaodeng xuexiao
夜大学
Yedaxue

-

middle school
university
college
school
“normal”, teachers
teachers’ college
teachers’ university
radio and television university
spare-time university
workers’ (vocational) university
specialised school
adult higher education institution
evening college
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Fields of study, subjects
农学
Nongxue
文学
Wenxue
经济学
Jingjixue
教育学
Jiaoyuxue
工学
Gongxue
历史学
Lishixue
法学
Faxue
医学
Yixue
哲学
Zhexue
理学
Lixue
师范学
Shi fan xue
Degrees
学位
学士学位
硕士学位
博士学位

-

agriculture
arts
economics
education
engineering
history
law
medicine
philosophy
science
teacher training

Xuewei
Xueshi xuewei
Shuoshi xuewei
Boshi xuewei

-

academic degree
bachelor’s degree
master’s degree
doctor’s degree

Bachelor’s degrees in different fields
农学学士
Nongxue xueshi - Bachelor
文学学士
Wenxue xueshi - Bachelor
商学学士
Shangxue xueshi - Bachelor
经济学学士 Jingjixue xueshi - Bachelor
教育学学士 Jiaoyu Xueshi
- Bachelor
工学学士
Gongxue xueshi - Bachelor
法学学士
Faxue xueshi
- Bachelor
医学学士
Yixue xueshi
- Bachelor
理学学士
Lixue xueshi
- Bachelor
Types of certificates
文凭
Wenping
毕业文凭
Biye wenping
证书
Zhengshu
毕业证书
Biye zhengshu
学位证书
Xuewei zhengshu
肄业证书
Yiye zhengshu
公正书
Gongzhengshu

-

of
of
of
of
of
of
of
of
of

Agriculture
Arts
Business
Economics
Education
Engineering
Laws
Medicine
Science

diploma
graduation diploma
academic certificate
graduation certificate
degree certificate
certificate of attendance/incompletion
notarial certificate

Liite 2. Todistusesimerkkejä

1.
2.
3.
4 a.
4 b.
5 a.
5 b.
6 a.
6 b.
7 a.
7 b.
8.
24

Lukion päättötodistus, kiinaksi ja englanniksi
Lukion opintosuoritusote, kiinaksi ja englanniksi
Kansallisen lukion päättökokeen transkripti, kiinaksi ja englanniksi
Todistus toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, kiinaksi ja englanniksi
Transkripti edellisestä tutkinnosta, kiinaksi ja englanniksi
Kandidaatin tutkintotodistus, kiinaksi ja englanniksi
Saman henkilön kandidaatin valmistumistodistus, kiinaksi ja englanniksi
Maisterin tutkintotodistus, kiinaksi ja englanniksi
Saman henkilön maisterin valmistumistodistus, kiinaksi ja englanniksi
Tohtorin tutkintotodistus, kiinaksi ja englanniksi
Saman henkilön tohtorin valmistumistodistus, kiinaksi ja englanniksi
Notariaatin todistus lukion päättötodistuksesta, kiinaksi ja englanniksi

1. Lukion päättötodistus, kiinaksi ja englanniksi
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2. Lukion opintosuoritusote, kiinaksi ja englanniksi
26

3. Kansallisen lukion päättökokeen transkripti, kiinaksi ja englanniksi
27

4a. Todistus toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, kiinaksi ja englanniksi
28

4b. Transkripti edellisestä tutkinnosta, kiinaksi ja englanniksi
29

5a.
30

Kandidaatin tutkintotodistus, kiinaksi ja englanniksi

5b. Saman henkilön kandidaatin valmistumistodistus, kiinaksi ja englanniksi
31

6a. Maisterin tutkintotodistus, kiinaksi ja englanniksi
32

6b. Saman henkilön maisterin valmistumistodistus, kiinaksi ja englanniksi
33

7a. Tohtorin tutkintotodistus, kiinaksi ja englanniksi
34

7b. Saman henkilön tohtorin valmistumistodistus, kiinaksi ja englanniksi
35

8. Notariaatin todistus lukion päättötodistuksesta, kiinaksi ja englanniksi
36
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