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KAITSEVÄE AKADEEMIA TASEMEÕPPE VASTUVÕTUKRITEERIUMID  
 

 

I. ÜLDSÄTTED 

 

1. Kaitseväe Akadeemia (edaspidi akadeemia) kutseõppe (vanemallohvitseride põhikursus), 

rakenduskõrgharidusõppe (põhikursus) ja magistriõppe (keskastmekursus) 

vastuvõtukriteeriumid kehtestatakse kõrgharidusseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, 

kaitseväeteenistuse seaduse, akadeemia kutse- ja kõrgharidusõppe õppekavade, akadeemia 

põhimääruse ning akadeemia tasemeõppesse vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimuste ja 

korra alusel.  

 

2. Vastuvõtukriteeriumitega kehtestatakse akadeemia tasemeõppesse kandideerimise 

tingimused ja vastuvõtukatsed.  

 

3. Akadeemia õppuriks kandideerimise täpsed nõuded, kandideerimisdokumendid ja nende 

esitamise kord ning vastuvõtukatsete korraldus määratakse kindlaks vastuvõtueeskirjas, mille 

kinnitab akadeemia ülem. 

 

II. KUTSEÕPE 

 

4. Kandideerimise tingimused: 

1) keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon,1 

2) tegevteenistus Kaitseväes või Kaitseliidus, 

3) läbitud ajateenistus ja nooremallohvitseride kursus. 

 

5. Vastuvõtukatsed puuduvad. Kutseõppesse suunab õppima Kaitseväe peastaabi 

personaliosakond. 

 

III. RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE2 

 

6. Kandideerimise tingimused: 

1) keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon, 

2) eesti keele oskus vähemalt keeletasemel B2,3 

3) Kaitseväe tegevteenistus või Kaitseväe tegevteenistusse asumine.4 

 

7. Vastuvõtukatsed: 

1) vaimse võimekuse test, 

2) kutsesobivusvestlus. 

                                                 
1 Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavust Eesti haridussüsteemile on hinnanud Eesti ENIC-NARICi keskus. 
2 Vastavalt rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele on õppekavale asumise tingimuseks läbitud ajateenistus. 
3 Vabariigi Valitsuse määrus „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise 

nõuded“ § 2 lg 4, keeleseadus § 26 lg 3. 
4 Tegevteenistusse võetakse isik, kes vastab kaitseväeteenistuse seaduse §-s 83 nimetatud tingimustele.  

Tegevteenistuse välistavad kaitseväeteenistuse seaduse §-s 86 nimetatud asjaolud.   

Tegevteenistusse võetakse ning esitatud dokumentide ja andmete õigsust kontrollitakse vastavalt kaitseministri    

22.03.2013 määrusele nr 21 „Tegevteenistusse võtmise kord“.   

 



 

8. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel vastuvõtueeskirjas sätestatud lävendit arvestades. 

 

IV. MAGISTRIÕPE 

 

9. Kandideerimise tingimused: 

1) kõrghariduse I aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos sõjaväelise 

väljaõppe I astmega,5 

2) kehtiv riigisaladuse juurdepääsuluba vähemalt tasemel „salajane”, 

3) kohustuslik inglise keele oskus NATO STANAG 6001 vähemalt tasemel 2222,6 

4) kandideerima on suunanud Kaitseväe peastaabi personaliosakond, 

5) kandidaadi motivatsioonikiri õppekavale õppima asumiseks. 

 

10. Vastuvõtukatsed 

1) vaimse võimekuse test, 

2) argumenteeriv essee. 

 

11. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel vastuvõtueeskirjas sätestatud lävendit arvestades.  

 

V. EKSTERNÕPE 

 

12. Õppekava läbimiseks võib eksterni staatust taotleda vastava õppekava vastuvõtukriteeriumid 

täitnud tegevväelane vastuvõtueeskirjas sätestatud ajavahemikus ja tingimustel. 
 

 

 

 
 

                                                 
5  Kaitseväe juhataja 14.12.2015 käskkirjaga nr 328 kinnitatud „Ohvitseride sõjaväelise väljaõppe nõuded ja 
teenistusmudel“. 
6 Kinnitatud KVÜÕA nõukogu 18.04.2018 otsusega (KVÜÕA nõukogu protokoll 23.04.2018 nr KVÜÕA-0.2-3.5/18/393). 


