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TAIDAB AVALDAJA*
Rahvus
Emakeel
Haridus (vt haridustaseme mdrkimiskoode avalduse l0pus)

f-

L6petatud kutse- vOi erialaharidus:
1. kutse-, erialahariduseta
2. kutseharidus (sisseastumisel ei olnud n6utavat haridustaset)
3, kutseharidus (sisseastumisn6ue oli pohiharidus, ei saanud koos
kutsega keskharidust)
4. kutseharidus (sisseastumisn6ue oli p6hiharidus, sai koos kutsega

utdnariOuskoolis omandatud haridus (taheline)
l6petatud kutse- vOi erialaharidus (numbriline)
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tootu / tood otstv
ajateenija
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(Uli)6pilane
pensionar
lapsehoolduspuhkusel
muu mittetootav

Haridustaseme markimise koodid
Uldhariduskoolis omandatud haridus:
A. Alghariduseta
B. Algharidus
C. P6hiharidus (mittetaielik keskharidus)
D. Uldkeskharidus

5.
6.
7.
8.
9.

keskhariduse)
kutsekeskharidus (sisseastumisn6ue oli pohiharidus)
kutse(kesk)haridus (sisseastumisn6ue oli keskharidus)
keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisn6ue oli pOhiharidus)
keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisn6ue oli keskharidus)
rakendusk6rgharidus,

kutsek6rgharidus, diplomi6pe

10. k6rgharidus (bakalaureus)
11. k6rgharidus (enne 1992. aastat omandatud)
12. korgharidus (magister)
13. k6rgharidus (doktor, varasem teaduste kandidaat)

*

Vastavalt riikliku statistika seaduse S 7 l6ikele 4 esitab ftltisiline isik
andmed enda kohta vabatahtlikkuse alusel

