KINNITATUD
Kaitseväe Akadeemia ülema
26.11.2019 käskkirjaga nr 105

KAITSEVÄE AKADEEMIA
RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPE
2020/2021. ÕPPEAASTA VASTUVÕTUEESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1. Eeskirjaga
täpsustatakse
Kaitseväe
Akadeemia
rakenduskõrgharidusõppe kadeti vastuvõtmise protseduur.

(edaspidi:

akadeemia)

2. 2020/2021. õppeaastal avatakse õppetöö rakenduskõrgharidusõppekavadel „Sõjaväeline
juhtimine maaväes“ (EHIS-e reg nr 80045); „Sõjaväeline juhtimine mereväes“ (EHIS-e reg
nr 109247) ja „Sõjaväeline juhtimine õhuväes“ (EHIS-e reg nr 120243).
3. 2021/2022. õppeaastaks saab kandideerida punktis 2 nimetatud õppekavadele.
II KANDIDEERIMINE JA NÕUTAVAD DOKUMENDID
Vastuvõtt täiskoormusega õppesse
4. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele võivad avaliku konkursi korras kandideerida
keskhariduse või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga Eesti kodanikud, kes vastavad
kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lg 1 punktides 1–3 ja 5–8 nimetatud nõuetele. Õppima
asumise eelduseks on tegevteenistusse asumine Kaitseväes. Tegevteenistusse võtmise
välistavad kaitseväeteenistuse seaduse § 86 nimetatud asjaolud.
5. Ajateenistusse suunduvatel kandidaatidel on võimalik sooritada vastuvõtukatsed ja pärast
ajateenistuse läbimist alustada õpinguid (vt punktid 3 ja 37).
6. Ajateenistuses viibivatel kandidaatidel on võimalik sooritada vastuvõtukatsed enne
põhivastuvõttu (vt punktid 10–15).
7. Kandideerimise tingimused:
7.1. keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
7.2. eesti keele oskus vähemalt keeletasemel B21;
7.3. Kaitseväe tegevteenistus või Kaitseväe tegevteenistusse asumine.
8. Kandideerimise tingimustele vastamise kahtluse korral on võimalik esitada varasemate
õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) hindamiseks vormikohane taotlus
(vt link) e-posti aadressile vota@mil.ee hiljemalt 03.02.2020 ajateenistusest kandideerimisel
või hiljemalt 25.05.2020 põhivastuvõtu katsetele kandideerimisel. VÕTA kord on
kättesaadav akadeemia kodulehel (vt link).
9. Kandideerijad määravad vastuvõtudokumentide esitamisel oma eelistuse maa-, õhu- või
mereväe õppekavale õppima asumiseks Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemis
(edaspidi SAIS).

Vabariigi Valitsuse määrus „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise
nõuded“ § 2 lg 4, keeleseadus § 26 lg 3
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Vastuvõtt ajateenistuses viibivatele kandidaatidele
10. Ajateenistuses viibivatel isikutel on võimalik akadeemia õppekohtadele kandideerida enne
põhivastuvõttu kolmes väeüksuses (Tallinnas, Tapal ja Võrus) läbiviidavatel katsetel.
11. Kandidaatidele
on
avatud
SAIS-is
Kaitseväe
Akadeemia
konkursid
rakenduskõrgharidusõppesse 03.02.–02.03.2020. Dokumentide esitamine toimub vastavalt
käesoleva eeskirja punktidele 18.1.1 ja 18.1.2.
12. Vastuvõtukatsed ajateenijatele viiakse läbi väeüksustes ajavahemikul 16.03.–03.04.2020.
Vastavasisulise info edastavad kandidaatidele teenistuskohajärgsete allüksuste ülemad.
13. Ajateenistuses viibivad kandidaadid sooritavad vastuvõtukatsed samadel tingimustel ja
samas korras täiskoormusega õppesse kandideerijatega.
14. Vastuvõtukatse korraldusest antakse kandidaatidele teada läbi SAIS-i ja väeüksuse
ülemate hiljemalt 13.03.2020.
15. Katsetel osalenuid teavitatakse tulemustest hiljemalt 10.04.2020.
Eksternõppesse kandideerimine
16. Eksternõppesse
võib
kandideerida
tegevväelane,
kellel
rakenduskõrgharidusõppekavale kandideerimise tingimused (vt punkt 7).

on

täidetud

17. Eksternõppesse kandideerija esitab ajavahemikul 25.05.–28.06.2020 akadeemia ülema
nimele avalduse dokumendihaldussüsteemis Postipoiss, mille on kooskõlastanud
teenistuskohajärgne struktuuriüksuse ülem.
Vastuvõtudokumentide esitamine põhikatsetele
18. Avaldus esitatakse elektrooniliselt SAIS-is ajavahemikul 25.05.–28.06.2020. Avaldusega
koos tuleb esitada:
18.1.1. keskharidust tõendava dokumendi koopia, kui Eesti Hariduse Infosüsteemis
puuduvad vajalikud andmed (vt www.ehis.ee);
18.1.2. täidetud isikuankeet ja nõusolek taustakontrolliks, kui kandidaat ei ole
tegevteenistuses 2 . Dokumendid tuleb allkirjastada digitaalselt ja üles laadida
SAIS-i avalduse juurde. Dokumendivormid ja dokumentide täitmise juhend on
leitavad KVA koduleheküljelt (Vastuvõtudokumendid).
19. 2019. aastal vastuvõtukatsed edukalt läbinud ja ajateenistusse suundunud kandidaatidel
tuleb esitada kinnitus 2020/2021. õppeaastal õppima asumise kohta hiljemalt 21.06.2020
e-posti
aadressile
oppeinfo@mil.ee
või
posti teel
(Kaitseväe
Akadeemia,
Riia 12, 51010 Tartu).
III VASTUVÕTUKATSED
Vastuvõtukatsete korraldus
20. Vastuvõtukatsete eesmärk on moodustada kandideerijatest paremusjärjestus, mis on
aluseks akadeemiasse vastuvõtmisel.

Tegevteenistusse võtmine ning esitatud dokumentide ja andmete õigsuse kontrollimine toimub vastavalt
kaitseministri 22.03.2013 määrusele nr 21 „Tegevteenistusse võtmise kord“
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21. Vastuvõtukatsetele lubatakse vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kandidaadid, kes vastavad
kandideerimise tingimustele ja on SAIS-i kaudu esitanud nõutud dokumendid (vt punktid 7
ja 18).
22. Põhivastuvõtukatsed rakenduskõrgharidusõppekavadele toimuvad 13.07.2020 (vaimse
võimekuse test, vestlused) ja 14.–15.07.2020 (vestlused). Kandidaatide vestluste ajad
antakse teada vahetult pärast vaimse võimekuse testi sooritamist.
23. Kandidaat peab vastuvõtukatsetele võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või
pass).
24. Kandidaatidele võimaldatakse vastuvõtukatsete ajaks majutus (vajalik eelregistreerimine
SAIS-is).
25. Kandidaadid, kes ei ilmu katse(te)le või saavad katse(te) tulemuseks „0“, langevad
konkurentsist välja.
26. 2020/2021. õppeaasta õppekohale kandideerija, kes pole tegevteenistuses ja kellel pole
kehtivat Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti tulemust3, saab testi sooritada katsete ajal
(13.07.2020). Kehaliste võimete kontrolltesti kirjeldus ja punktitabel on kättesaadavad
veebilehelt ÜKT normatiivid.
27. 2021/2022. õppeaasta vastuvõtu piirarvud kehtestab akadeemia vastuvõtukomisjon
lähtudes õppekohtade piirarvudest ja 2020/2021. õppeaastal ajateenistuse läbinud
kandidaatide vastuvõtukatsete keskmisest tulemusest.
Vastuvõtukatsete kirjeldus
28. Vastuvõtukatsed koosnevad vaimse võimekuse testist ja kutsesobivusvestlusest.
29. Vaimse võimekuse test:ülesanded on kolmest valdkonnast: sõnavara, matemaatika ja
ruumiline mõtlemine;
29.2. testi sooritamisel on lubatud kasutada abivahendina paberit ja kirjutusvahendit;
29.3. testi läbimise nõuete eiramisel katkestatakse testi sooritamine ja kandidaat langeb
konkursist välja.
30. Kutsesobivusvestlus:kutsesobivusvestluse käigus (ca 15 min) antakse hinnang
kandidaatide motiveeritusele ja sobivusele õppima asumiseks ning õppekava
läbimiseks;
30.2. vestluskomisjonil on õigus kujundada ja suunata vestluse käiku, lähtudes kandidaadi
vastustest ning diskussiooni kulgemisest.
Vastuvõtukatsete tulemused
31. Paremusjärjestus kujuneb kahe võrdselt arvestatava osa – vaimse võimekuse testi (50%) ja
kutsesobivusvestluse (50%) tulemuste põhjal.
32. Katsed on positiivselt läbitud, kui kahe katse tulemus kokku on vähemalt 46,66%
maksimaalsest võimalikust tulemusest (edaspidi: lävend).
33. Kandidaatide võrdse tulemuse korral eelistatakse kutsesobivusvestlusel parema tulemuse
saanud kandidaati.
34. Vastuvõtukatsete tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast
vastuvõtukomisjoni otsust, kuid mitte hiljem kui 24.07.2020.
3Tegevteenistusse

võtmise kord § 5 lg 2 p 1
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IV IMMATRIKULEERIMINE
35. 2020/2021. õppeaasta õppekohale immatrikuleeritakse vastuvõtukomisjoni esildise alusel ja
akadeemia ülema käskkirjaga konkursi läbinud isik, kes on oma õppima asumist kinnitanud
SAIS-is hiljemalt 27.07.2020.
36. Õppekohtade olemasolul on vastuvõtukomisjonil õigus teha akadeemia ülemale ettepanek
arvata nimekirja kandidaadid, kelle katsete tulemus jääb alla lävendi.
37. 2020/2021. õppeaasta vastuvõtukatsed edukalt läbinud ja ajateenistusse astuv kandidaat
immatrikuleeritakse akadeemia ülema käskkirjaga pärast ajateenistuse läbimist tema
õppima asumise soovi kinnituse alusel 2021/2022. õppeaastal. Kinnituse esitamise tähtaeg
määratakse 2021/2022. õppeaasta vastuvõtueeskirjas.
38. Tegevteenistuses mitteolev ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavale vastu võetud õppur
võetakse tegevteenistusse õppekava kahekordse nominaalkestuse ajaks4.
V VAIDLUSTE LAHENDAMINE
39. Vastuvõtukatsete tulemusega mittenõustumisel on kandidaadil õigus esitada akadeemia
ülemale kirjalik vaie kolme tööpäeva jooksul alates tulemuste teatavakstegemisest.
40. Akadeemia ülem kutsub vaide menetlemiseks kokku vaidekomisjoni kolme tööpäeva jooksul
alates vaide laekumisest. Vaidekomisjon langetab otsuse viie tööpäeva jooksul ja esitab
selle ettepanekuna akadeemia ülemale. Akadeemia ülem langetab otsuse viie tööpäeva
jooksul
alates
vaidekomisjoni
protokolli
edastamisest
akadeemia
ülemale
dokumendihaldussüsteemis ja teavitab sellest kandidaati kirjalikult.
41. Isikul, kelle vaie jäeti rahuldamata, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.
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