
 
 
 
 

 
KVÜÕA õppejõudude, külalisõppejõudude ja õppetööd läbiviivate koosseisuliste isikute 

Curriculum vitae vorm 
 

I. Üldandmed 
1. Ees- ja perekonnanimi 
2. Sünniaeg ja koht 
3. Kodakondsus 
4. Aadress, telefon, e-mail 
5. Praegune töökoht 
6. Sõjaväeline auaste 
7. Haridus (õppeasutused alates keskharidusest, lõpetamise aeg, hariduse aste (kraad) ja selle 

omistamise aasta; loetelu vormistamisel alustada viimasest õppeasutusest) 
8. Keelteoskus (sh STANAG-i tasemed kaitseväelastel) 
9. Teenistuskäik (loetelu vormistamisel alustada viimasest töö- ja ametikohast) 
10. Tunnustused ja autasud (sh stipendiumid, konkursipreemiad, aukirjad, teenetemärgid jms) 

II. Erialane teaduslik ja arendustegevus 
1. Peamised uurimisvaldkonnad. (Kaitseväelastest õppejõududel võivad need valdkonnad olla 

erialaspetsiifilised, näiteks jalaväepataljoni taktika, tsiviil-militaarsuhted, sõjaväepedagoogika, 
sõjaajalugu jms) 

2. Teaduslike publikatsioonide üldarv ja publikatsioonide arv viimase viie aasta jooksul vastavalt 
teadustööde loetelu vormis antud jaotusele (vt lisa 1: Teadustööde loetelu) 

3. Nimetada olulisemad publikatsioonid 
4. Saadud uurimistoetused, grandid ja lepingud (finantseerija, programm, tähtaeg) 
5. Muu teaduslik organisatsiooniline ja erialane tegevus. (Konverentside korraldamine, osavõtt 

toimetuskolleegiumide tööst, osalemine erinevates nõukogudes, erialastes seltsides, 
seadusloome, ekspertkomisjonide, erialatöögruppide töö jms. Kaitseväelased võivad siinkohal 
ära tuua osalemise riiklikel ja rahvusvahelistel õppustel jms) 

III. Õppetöö 
1. Andmed kõrgkoolis tehtud auditoorse õppetöö kohta (loengukursuste ja praktiliste tööde loetelu; 

eraldi tuua välja uued loengukursused) 
2. Õppevahendid (nimetada olulisemad) 
3. Juhendamine (näidata juhendatud tööde tase - diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd 

või õpetajakoolituse lõputööd - ning nende arv; nimetada kaitsmiseni jõudnud juhendatavad, 
võimalusel koos teemaga) 

IV. Administratiivtöö ja muud kohustused 
(sh osalemine komisjonide, nõukogude jms töös) 

V. Erialane enesetäiendus 

(sh osalemine missioonidel, keelekursustel, lühikoolitustel jms) 

VI. Ühiskondlik ja publitsistlik tegevus 
Osalemine mitmesuguste ürituste korraldamises, publikatsioonid ja sõnavõtud ajakirjanduses, 
avalikud esinemised 
 
 
Kuupäev                                                                                                                           Allkiri 
 
 
Nimi 



 
 
Lisa 1 
KVÜÕA õppejõudude, külalisõppejõudude ja 
õppetööd läbiviivate koosseisuliste  
isikute Curriculum vitae vormi juurde 

 
 

Teadustööde loetelu 
 

I. Monograafiad või nende osad 
 

II. Teaduslikud artiklid rahvusvahelise levikuga väljaannetes 
 

III. Muud teaduslikud artiklid 
 

IV. Konverentside teesid 
 

V. Muud publikatsioonid 
 

VI. Käsikirjalised (õppe)materjalid 
 
 
 
 
Kuupäev                                                                                                                           Allkiri 
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