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Tunisia: oppivelvollisuuskoulu

• Oppivelvollisuus 6–16-vuotiailla

• Année préparatoire 5–6-vuotiaille

• Enseignement de base 9 vuotta

• 6-vuotinen cycle primaire

• 3-vuotinen toisen asteen opintoihin valmistava cycle préparatoire; 
mahdollista suorittaa myös ammattikoulutuskeskuksissa

• 9. vuoden päätteeksi Diplome de fin d'etudes de base (DFEB) tai Diplome de 
fin d'etudes de l'enseignement de base technique (DFEBT)
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Tunisia: yleissivistävä toisen asteen koulutus

• 4-vuotinen toisen asteen koulutus

• 1-vuotinen yhteinen jakso

• 3-vuotinen erikoistumisjakso valitun suuntautumisen mukaisesti (esim. kieli 
ja kirjallisuus, luonnontieteet, talous, palvelut, IT)

• Yleissivistävän toisen asteen koulutuksen päättää baccalauréat-tutkinto.
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Tunisia: ammatillinen koulutus

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 9-vuotisen perusopetuksen 
suorittaneille, 2 vuotta

• Brevet de technicien professionnel CAP-tutkinnon tai kaksivuotiset toisen asteen 
opinnot suorittaneille, 2 vuotta

• Brevet de technicien supérieur (baccalauréat-tutkinnon tai brevet de technicien
professionnel -tutkinnon suorittaneille), 2 vuotta

• Certificat de compétences (CC) -todistukseen johtavaa koulutusta voidaan 
järjestää henkilöille, joilla ei ole todistusta perusopetuksen suorittamisesta.
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Tunisia: korkeakoulutus

• Julkiset korkeakoulut

• Yliopistot sekä teknilliset korkeakoulut (Instituts supérieurs des études 
technologiques, ISET)

• Kelpoisuuden opintoihin antaa baccalauréat tai vastaava ulkomainen tutkinto. 

• Nykyiseen tutkintojärjestelmään on siirrytty vaiheittain lukuvuodesta
2006/2007.

• Korkeakoulut järjestävät tutkintoon johtavaa koulutusta tutkintokohtaisten
toimilupien perusteella.
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Tunisia: korkeakoulutus

• Yksityiset korkeakoulut

• Toiminta vaatii korkeakouluministeriön myöntämän toimiluvan, jossa 
määritellään alat, joilla korkeakoulu saa järjestää tutkintoon johtavaa 
koulutusta.

• Kelpoisuuden opintoihin antaa baccalauréat-tutkinto tai vastaava
ulkomainen tutkinto. 

• Yksityiset korkeakoulut eivät myönnä kansallisia tutkintoja. Tutkinnon 
suorittanut voi hakea korkeakouluministeriön päätöstä yksittäisen tutkinnon 
rinnastamisesta kansalliseen tutkintoon.
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Tunisia: korkeakoulututkinnot

• LMD

• licence fondamentale / licence appliquée, 180 crédits / 6 lukukautta

• mastère de recherche / mastère professionnelle, 120 credits / 4 lukukautta

• doctorat, 3 vuotta

• Teknillisellä alalla sekä farmasian, lääketieteen, hammaslääketieteen ja
eläinlääketieteen aloilla alakohtaiseen lainsäädäntöön perustuvat pitkät
yhtenäistutkinnot, jotka antavat kelpoisuuden docteur-tutkintoon johtaviin
opintoihin, esim. diplôme national d’ingénieur ja diplôme national de docteur en 
médecine.
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Tunisia: aikaisemman järjestelmän mukaiset 
korkeakoulututkinnot
1. Lyhytkestoiset korkeakoulututkinnot

• Diplôme d’études universitaires du 1er cycle, Diplôme Universitaire de 
Technologie - DUT, Diplôme d’Etudes Supérieures de Technologie – DEST, 
Diplôme de Technicien supérieur/ Diplôme de Licence appliquée (2 - 3 v.)

2. Maîtrise ja pitkät yhtenäistutkinnot (4 - 6 v.) 

3. Mastère/Diplôme d’Etudes Approfondies-DEA, Mastère spécialisé/Diplôme 
d’Etudes Supérieures Spécialisées-DESS (2 v.)

4. Doctorat (3 v.)
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