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Hambaarsti 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 Kuningriik Diploma van tandarts/ 
Diplôme licencié en 
science dentaire 
(hambaarsti diplom/ 
hambaarstiteaduse 
lõpetanud ametlik diplom) 

– De universiteiten/Les 
universités 
(ülikool) 

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

 

2. Taani Kuningriik Bevis for 
tandlægeeksamen 
(odontologisk 
kandidateksamen) 
(diplom hambaarsti 
eksami läbimisest) 

 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 
(Riiklik Tervishoiuamet) 

 

1. Autorisation som 
tandlæge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen 
(tõend assistendina 
töötamise kohta) 
 
2. Tilladelse til 
selvstændig virke som 
tandlæge 
(luba iseseisvaks 
töötamiseks) 

3. Saksamaa 
Liitvabariik 

Zeugnis über die 
Zahnärztliche Prüfung 
(riigieksami tunnistus 
hambaarstinduses) 

Zuständige Behördenˇ 
(pädevad ametivõimud) 

 

4. Kreeka Vabariik Πηστίο Οδονηιαηρικής 
(hambaarsti tunnistus) 

Πανεπιζηήμιο 
(ülikool) 

 

5. Hispaania 
Kuningriik 

Título de Licenciado en 
Odontología 
(hambaarsti kutsekraad) 

El rector de una universidad 
(ülikooli rektor) 

 

6. Prantsuse Vabariik Diplôme d'Etat de docteur 
en chirurgie dentaire 
(riiklik hambakirurgi 

Universités 
(ülikoolid) 

 



diplom) 

7. Iirimaa Vabariik Bachelor in Dental 
Science (B.Dent.Sc.)/ 
(hambarstiteaduse 
lõpetanu) 
 
Bachelor of Dental 
Surgery (BDS)/ 
(hambakirurgia litsentsi 
saanud isik) 
 
Licentiate in Dental 
Surgery (LDS) 
(hambakirurgia litsentsi 
saanud isik) 

Universites/ Royal College of 
Surgeons in Ireland 
(ülikoolid või Iirimaa Vabariigi 
Kirurgide Kuninglik 
Koleegium) 

 

8. Itaalia Vabariik Diploma di laurea in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria 
(hambaarsti tunnistus) 

Università 
(ülikool) 

 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio della 
professione di 
odontoiatra 

9. Luksemburgi 
Suurhertsogiriik 

Diplôme d'Etat de docteur 
en médecine dentaire 
(riiklik hambaarsti diplom) 

Jury d'examen d'Etat 
(riiklik eksamikomisjon) 

 

10. Madalmaade 
Kuningriik 

Universitair getuigschrift 
van een met goed gevolg 
afgelegd tandartsexamen 
(ülikooli tunnistus 
hambaarsti eksami 
läbimisest) 

Faculteit Tandheelkunde 
(hambaarstiteaduskond) 

 

11. Austria Vabariik Bescheid über die 
Verleihung des 
akademischen Grades 
«Doktor der 
Zahnheilkunde» 
(hambaarsti diplom) 

– Medizinische Universität 
(Meditsiiniülikool) 

– Medizinische Fakultät der 
Universität 
(ülikooli arstiteaduskond) 

 

12. Portugali Vabariik Carta de curso de 
licenciatura em medicina 
dentária 
(hambaarsti diplom) 

Faculdade/Institutos 
Superiores 
(kõrgharidusasutus) 

 

13. Soome Vabariik Hammaslääketieteen 
lisensiaatin tutkinto/ 
Odontologie 
licentiatexamen 
(hambaarsti kutsekraadi 
tõendav tunnistus) 

 

– Helsingin yliopisto/ 
Helsingfors universitet 
(Helsingi/Helsingfori Ülikool) 

– Oulun yliopisto 
(Oulu Ülikool) 

– Itä-Suomen yliopisto  
(Ida-Soome Ülikool) 

– Turun yliopisto 
(Turu Ülikool) 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen 
päätös käytännön 
palvelun 
hyväksymisestä/ Beslut 
av Rättskyddscentralen 
för hälsovården om 
godkännande av praktisk 
tjänstgöring 

14. Rootsi Kuningriik Tandläkarexamen 
(ülikooli hambaarsti 

1. Universitetet i Umeå 
(Umea Ülikool) 

Endast för examensbevis 
som erhållits före den 1 



diplom) 2. Universitetet i Göteborg 
(Jötebori Ülikool) 
3. Karolinska Institutet 
(karolinska Instituut) 
4. Malmö Högskola 
(Malmö Kõrgkool) 

juli 1995, ett 
utbildningsbevis som 
utfärdats av 
Socialstyrelsen 
(tunnistus praktilise 
koolituse kohta) 

15. Ühendkuningriik Bachelor of Dental 
Surgery (BDS or B. Ch. 
D.)/ Licentiate in Dental 
Surgery 
(hambakirurgia litsentsi 
saanud isik) 

Universites/ Royal College 
(ülikoolid või Kirurgide 
Kuninglik Koleegium) 

 

16. Tšehhi Vabariik Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu 
zubní lékařství (doktor 
zubního lékařství, MDDr.) 
(hambaarsti diplom) 

Lékařská fakulta univerzity v 
České republice 
(Tsehhi Vabariigi Ülikooli 
arstiteaduskond) 

 

17. Ungari Vabariik Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, 
abbrev.: dr. med. dent.) 
(hambaarsti diplom) 

Egyetem 
(ülikool) 

 

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

Univerza 
(ülikool) 

Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za 
poklic zobozdravnik 
/zobozdravnica 
(atestatsioon, mis 
tõendab 
hambaarstideaduses 
riigieksami sooritamist) 

19. Slovakkia Vabariik Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického 
titulu “doktor zubného 
lekárstva” (“MDDr.”) 
(praktiseeriva hambaarsti 
diplom, koos tiitliga 
MDDr.) 

Vysoká škola 
(kõrgkool) 

 

20. Poola Vabariik Dyplom ukończenia 
studiów wyższych z 
tytułem ”lekarz dentysta” 
(hambaarsti diplom) 

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

Lekarsko - Dentystyczny 
Egzamin Państwowy 
(hambaarsti riigieksam) 

21. Malta Vabariik Lawrja fil- Kirurġija Dentali 
(hambakirurgia) 

Universita` ta Malta 
(Malta Ülikool) 

 

22. Läti Vabariik Zobārsta diploms 
(hambaarsti diplom) 

Universitātes tipa augstskola 
(kõrgkool, millele on 
omistatud ülikooli staatus) 

Sertifikāts – kompetentas 
iestādes izsniegts 
dokuments, kas 



apliecina, ka persona ir 
nokārtojusi sertifikācijas 
eksāmenu 
zobārstniecībā 
(pädeva asutuse 
tunnistus, mis tõendab 
pädevuseksami 
sooritamist 
hambaarstiteaduses) 

23. Leedu Vabariik Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą 
gydytojo odontologo 
kvalifikaciją 
(kõrharidusdiplom, millega 
omistatakse arst 
odontoloogi 
kvalifikatsioon) 

Universitetas 
(ülikool) 

Internatūros 
pažymėjimas, nurodantis 
suteikta gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją 
(internatuuri 
lõputunnistus, millega 
omistatakse arst 
odontoloogi 
kvalifikatsioon) 

24. Küprose Vabariik Πιζηοποιηηικό Εγγραθής 
Οδονηιάηροσ 
(Hambaarstina 
registreerimise tunnistus) 

Οδονηιαηρικό Σσμβούλιο 
(Hambaarstide Koda) 

 

25. Islandi Vabariik próf frá tannæknadeild 
Háskóla Íslands 
(hambaarsti diplom) 

Tannlæknadeild Háskóla 
Íslands 
(Islandi Hambaarstide 
Ülikool) 

 

26. Liechtensteini 
Vürstiriik 

Käesoleva määruse lisas 
3 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 
odontologiae, short form: 
cand.odont 
(odontoloogi kandidaadi 
diplom) 

Odontologisk universitets-
fakultet 
(ülikooli 
hambaarstiteaduskond) 

 

28. Šveitsi Vabariik Eidgenössisches 
Zahnarztdiplom  

Diplôme fédéral de 
médecin-dentiste  

Diploma federale di 
medico-dentista 

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 "Дентална 
медицина" с 
професионална 
квалификация 

Университет 
(ülikool) 

 



"Магистър-лекар по 
дентална медицина" 
(hambaarsti diplom koos 
magistrikraadiga) 

30. Rumeenia Vabariik Diplomă de licenţă de 
medic dentist  
(hambaarsti diplom) 

Universităţi 
(ülikool) 

 

31. Horvaatia Vabariik Diploma „doktor dentalne 
medicine/ doktorica 
dentalne medicine” 
(hambaarsti/stomatoloogi 
diplom) 

Fakulteti sveučilišta u 
Republici Hrvatskoj 
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