
 
 
Kaitseväe Akadeemia (KVA) on rakenduskõrgkool, mis annab sõjaväelist kutse- ja kõrgharidust 
ning toetab teadus- ja arendustegevuse kaudu Eesti riigikaitset. 

 
KVA kuulutab välja konkursi 

LEKTORI (1,0) 

ametikoha täitmiseks sõjapsühholoogia valdkonnas  
alates 1. detsembrist 2019 

 
Ametikoha tööülesanded: 
- õppetöö ja õppemetoodilise töö korraldamine ja läbiviimine; 

- arendustegevus oma valdkonnas, sh õppurite uurimistööde juhendamine; 

- teadustegevuses, sh teadusprojektides osalemine ja nendesse kaasatud õppurite 

juhendamine. 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded: 

- vähemalt magistrikraad psühholoogia erialal; 

- inglise keele oskus vähemalt tasemel B2; 

- vähemalt kaheaastane pedagoogilise töö kogemus kõrgkoolis, sh lõpu- ja magistritööde 

juhendamine;  

- vähemalt kaheaastane uurimis-, arendus- ja/või teadustöö kogemus; 

- valmisolek taustakontrolliks Kaitseväe korralduse seaduse § 41³– 41¹º alusel. 
 

Kasuks tuleb: 

- õppematerjalide koostamise kogemus; 

- teadus- või arendusprojektidele toetuste taotlemise ja projektide täitmise kogemus; 

- osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides; 

- töökogemus või pädevus riigikaitse või sisejulgeoleku valdkonnas. 

 

 



Ootused kandidaadile: 

- soov panustada Eesti ohvitser- ja allohvitserkonna kujundamisse;  

- huvi sõjapsühholoogia õpetamise ja arendamise vastu nii KVA-s kui Kaitseväes tervikuna; 

- kvalitatiivsete või kvantitatiivsete andmeanalüüsimeetodite valdamine. 

 

Pakume: 

- rutiinivaba tööd ja toredat kollektiivi; 

- osalemist riiklikult rahastatud kaitsevaldkonna teadusprojektides, sh rahvusvahelised projektid 

(näiteid saab vaadata www.etis.ee);  

- sõjaväelist ja didaktilist täiendusõpet ning erialase enesetäiendamise võimalusi;  

- sportimisvõimalusi; 

- stabiilset ja kindlat sissetulekut. 

 

Konkursil osalemiseks nõutavad dokumendid: 

- avaldus KVA ülema nimele;  

- elulookirjeldus, sh loetelu õppetegevusest, juhendatud uurimistöödest, publikatsioonidest, 

osaletud ja juhitud teadusprojektidest ning rahvusvahelisest koostööst; 

- motivatsioonikiri; 

- haridust tõendavate dokumentide koopiad; 

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. 

 

Töötasu: 1700 eurot (katseajal 1600 eurot) 

 

Asukoht: Tartu 

 

Lisainfo: kokkuleppel osakoormusega töö võimalus 

 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.11.2019 Kaitseväe värbamiskeskuse kodulehe 
vahendusel (https://vk.kra.ee/), töövahenduskeskkonna kaudu, posti teel aadressile Riia 12, 51010 
Tartu (märksõna “Personal“) või e-posti aadressile kva.personal@mil.ee. 
 
Pedagoogilise pädevuse hindamiseks võidakse kandidaadilt nõuda avaliku loengu pidamist. 
Kokkuleppe alusel on võimalik jätkata osakoormusega tööd ka muus õppeasutuses. 
 
Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVA toetusteenuste 
osakonna haldusjaoskonna personaligrupi ülemalt kapten Siret Paabutilt (siret.paabut@mil.ee, tel 
717 6111 või 525 6408), KVA õppeosakonna juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülemalt 
kolonelleitnant Antek Kasemaalt (antek.kasemaa@mil.ee, tel 717 6331 või 5804 5754) ning 
internetiaadressilt https://www.kvak.ee/too/. 
 
 

 
Tule ja anna oma panus Eesti riigikaitsesse! 
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