
Sotsiaalministri 24.10.2013. a määrus nr 34 
„Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42 

„Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis 

omandatud kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse 

hindamise kord“  muutmine“ 
Lisa 1 

 
Sotsiaalministri 30.04.2004. a määrus nr 42 

„Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis 

omandatud kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse 

hindamise kord“ 
Lisa 1 

 
Arsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused 

 

Nr Euroopa 
Majanduspiirkonna 
liikmesriik ja Šveitsi 
Vabariik 

Kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi nimetus 

Väljaandev institutsioon Kvalifikatsiooniga 
kaasnev tõend 

1. Belgia Vabariik 
 

Diplôme de "médecin" / 
Master in de geneeskunde 
 

– Les universités / De 
universiteiten  
(ülikool) 
– Le Jury compétent 
d'enseignement de la 
Communauté française / De 
bevoegde 
Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap  
(Riiklik Kõrghariduse 
Eksamikomisjon või 
Keskeksamikomisjon) 

 

2. Taani Kuningriik Bevis for bestået 
lægevidenskabelig 
embedseksamen 
(seaduse alusel kehtestatud 
arsti diplom) 

Medicinsk 
universitetsfakultet 
(ülikooli 
meditsiiniteaduskond) 

1. Autorisation som 
læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 
2. Tilladelse til 
selvstændigt virke som 
læge (dokumentation for 
gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af 
Sundhedsstyrelsen 
(praktilise koolituse 
tunnistused) 

3.  Saksamaa 
Liitvabariik 
 

– Zeugnis über die Ärztliche 
Prüfung 
(tunnistus, mis kinnitab 
riikliku meditsiinieksami 
sooritamist) 
 – Zeugnis über die 
Ärztliche Staatsprüfung und 
Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit 
diese nach den deutschen 

Zuständige Behörden 
(pädevad asutused) 

 

 



Rechtsvorschriften noch für 
den Abschluss der 
ärztlichen Ausbildung 
vorgesehen war 
(tunnistus, mis kinnitab 
riikliku meditsiinieksami ja 
meditsiiniassistendi 
koolituse läbimist) 

4. Kreeka Vabariik Πτστίο Ιατρικής 
(meditsiini kutsekraad) 

1. Ιατρική Στολή 
Πανεπιστημίοσ 
(ülikoolid) 
2. Στολή Επιστημών 
Υγείας, Τμήμα Ιατρικής 
Πανεπιστημίοσ 
(ülikoolide 
meditsiiniteaduskonnad) 

 

5.  Hispaania 
Kuningriik 

Título de Licenciado en 
Medicina 
(ülikoolikraad meditsiinis) 
 

– Ministerio de Educación y 
Cultura  
(Haridus- ja 
Teadusministeerium) 
– El rector de una 
Universidad 
(ülikooli rektor) 

 

6.  Prantsuse Vabariik Diplôme de fin de deuxième 
cycle des études médicales 
(diplom lõpetatud 
meditsiinilise hariduse 
kohta) 

Universités 
(ülikoolid) 

 

7.  Iirimaa Vabariik Primary qualification 
(esmane kvalifikatsioon) 

Competent examining body 
(pädev eksamikomisjon) 

Certificate of experience  
(pädevuse tunnistus) 

8.  
 
 
 

Itaalia Vabariik Diploma di laurea in 
medicina e chirurgia 
(arstiteaduse ja kirurgia 
diplom) 

Università 
(ülikool) 

Diploma di abilitazione 
all’esercizio della 
medicina e chirurgia 
(dipom, mis annab 
arstina ja kirurgina 
praktiseerimise õiguse) 

9. Luksemburgi 
Suurhertsogiriik 

Diplôme d'Etat de docteur 
en médecine, chirurgie et 
accouchements 
(arstiteaduse-, kirurgia- ja 
sünnitusabi diplom) 

Jury d'examen d'Etat 
(riiklik eksamikomisjon) 

Certificat de stage 
(praktilise koolituse 
tunnistus) 

10.  Madalmaade 
Kuningriik 

Getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd 
artsexamen 
(arsti ülikoolitunnistus) 

Faculteit Geneeskunde 
(Meditsiiniiteaduskond, 
sotsiaalteaduskond) 

 

11. Austria Vabariik  Urkunde über die 
Verleihung des 
akademischen Grades 
Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, 
Dr.med.univ.) 
(meditsiinidoktori diplom) 

 Medizinische Fakultät einer 
Universität 
(ülikooli arstiteaduskond) 
 

 

12.  Portugali Vabariik Carta de Curso de 
licenciatura em medicina 
(meditsiinikoolituse 
lõpetamist kinnitav diplom) 

Universidades 
(ülikool) 

Certificado emitido pela 
Ordem dos Médicos 

13. Soome Vabariik Lääketieteen lisensiaatin - Helsingin  



tutkinto/Medicine 
licentiatexamen 
(tunnistus 
meditsiinikandidaadi eksami 
sooritamise kohta) 
 

yliopisto/Helsingfors 
universitet 
(Helsingi/ Helsingfori 
Ülikool) 
- Itä-Suomen yliopisto 
(Ida-Soome Ülikool) 
- Oulun yliopisto 
(Oulu Ülikool) 
- Tampereen yliopisto 
(Tampere Ülikool) 
- Turun yliopisto 
(Turu Ülikool) 

14. Rootsi Kuningriik Läkarexamen 
(arsti diplom) 

Universitet 
(ülikool) 

Bevis om praktisk 
utbildning som utfärdas 
av Socialstyrelsen 
(praktilise koolituse 
tunnistus) 

15. Ühendkuningriik Primary qualification 
(esmane kvalifikatsioon) 

Competent examining body 
(pädev eksamikomisjon) 

Certificate of experience  
(pädevuse tunnistus) 

16. Tšehhi Vabariik Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu 
všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 
(meditsiinidoktori diplom) 

Lékářská fakulta univerzity 
v České republice 
(Tšehhi Vabariigi Ülikooli 
arstiteaduskond) 

 

17. Ungari Vabariik Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae 
universae, abbrev. dr. med. 
univ.) 
(arsti diplom) 

Egyetem 
(ülikool) 

 

18. Sloveenia Vabariik Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
“doktor medicine / doktorica 
medicine” 
(diplom, millega 
omistatakse arsti 
kvalifikatsioon) 

Univerza 
(ülikool) 

 

19. Slovakkia Vabariik Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
“doktor medicíny” (“MUDr.”) 
(meditsiinidoktori diplom 
koos kraadiga MUDr) 

Vysoká škola 
(ülikool) 

 

20. Poola Vabariik Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku 
lekarskim z tytułem 
“lekarza” 
(arsti diplom) 

1. Akademia Medyczna 
(meditsiini akadeemia) 
2. Uniwersytet Medyczny 
(meditsiini ülikool) 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
(Jagiellonia Ülikooli 
arstiteaduskond) 

Lekarski Egzamin 
Państwowy 
(arstide riigieksam) 

21.  
 

Malta Vabariik Lawrja ta' Tabib tal-
Mediċina u l-Kirurġija 
(kraad arstiteaduses ja 
kirurgias) 

Universita` ta’ Malta 
(Malta Ülikool) 

Ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni maħruġ 
mill-Kunsill Mediku 
(Meditsiini Komitee poolt 
välja antud 
registreerimistunnistus) 

22.  
 

Läti Vabariik ārsta diploms 
(arsti diplom) 

Universitātes tipa 
augstskola 

 



(kõrgkool, millele on 
omistatud ülikooli staatus) 

23. Leedu Vabariik Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
kvalifikaciją 
(kõrgharidus diplom, millega 
omistatakse arsti 
kvalifikatsioon) 

Universitetas 
(ülikool) 

Internatūros 
pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą medicinos 
gydytojo profesinę 
kvalifikaciją 
(internatuuri 
lõputunnistus, millega 
omistatakse arsti 
kvalifikatsioon) 

24. Küprose Vabariik Πιστοποιητικό Εγγραυής 
Ιατρού  
(arstina registreerimise 
tunnistus) 

Ιατρικό Σσμβούλιο 
(arstiteaduskond) 

 

25. Islandi Vabariik Embættispróf í læknisfræði, 
candidatus medicinae 
(cand. med.) 

Háskóli Íslands  
 

Vottorð um viðbótarnám 
(kandidatsár) útgefið af 
Heilbrigðis- og 
tryggingamála-
ráðuneytinu 

26. Liechtensteini 
Vürstiriik 

Käesoleva määruse lisas 1 
nimetatud diplomid, mis on 
välja antud teiste 
liikmesriikide poolt 

Pädevad asutused Pädevate asutuste poolt 
väljastatud diplom 
õppepraktika sooritamise 
kohta 

27. Norra Kuningriik Vitnemål for fullført grad 
candidata/candidatus 
medicinae, (cand.med.) 
(meditsiini kandidaadi 
diplom) 

Medisinsk 
universitetsfakultet 
(ülikooli arstiteaduskond) 

Bekreftelse på praktisk 
tjeneste som lege utstedt 
av kompetent offentlig 
myndighet 
(praktilise koolituse 
tunnistus, mille on välja 
andnud rahvatervises 
pädevad asutused) 

28. Šveitsi Vabariik Eidgenössisches Arztdiplom 
Diplôme fédéral de médecin 
Diploma federale di medico 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Département fédéral de 
l’intérieur Dipartimento 
federale dell’interno 

 

29. Bulgaaria Vabariik Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна степен 
"магистър" по Медицина" 
и професионална 
квалификация "Магистър-
лекар" 
(arsti diplom) 

Университет 
(ülikool) 
 

 

30. Rumeenia Vabariik Diplomă de licenţă de 
doctor medic 
(arsti diplom) 

Universităţi 
(ülikool) 

 

31. Horvaatia Vabariik Diploma „doktor 
medicine/doktorica 
medicine” 

Medicinski fakulteti 
sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj 

 

 
 


