KINNITATUD
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Õppekava nimetus
Õppekava nimetus inglise
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Õppe tüüp
Õppekavarühm
Õppevorm
Õppeasutus
Õppekava maht
Õppe nominaalkestus
Õppekava kinnitamine
Õppekeel
Õpiväljundite
saavutamiseks vajalikud
teised keeled
Kandideerimistingimused
Õppekavale asumise
tingimused

Õppekavajärgne
spetsialiseerumine
Õppekava eesmärgid

Õppekava õpiväljundid

Õppekeskkond
Lõpetamisel väljastatavad
dokumendid
Lõpetamisel antav auaste
Lõpetamisel antavad
õigused
Õppekava ülesehituse
lühikirjeldus

Pataljoni staabiohvitseri kursus (PSOK)
Battalion staff-officer course
Täiendusõpe
Riigikaitse
Täiskoormusega õpe
Kaitseväe Akadeemia (KVA)
200 akadeemilist tundi
5 nädalat
KVA ülema 06.08.2020 käskkiri nr 78
Eesti keel
Inglise keel - ALCPT vähemalt 70 punkti.
Puuduvad
Läbitud jalaväerühma ja jalaväekompanii taseme väljaõpe.
Omandatud SV1 või SV1R.
Suunatud kursusele Kaitseväe Peastaabi personaliosakonna
poolt.
Läbitud lahingutegevuse aluste ja jalaväepataljoni võimete
e-kursus.
Kursuse nimekirja arvamine KVA ülema käskkirjaga.
Puudub
Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised staabitöö
protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse
läbinul
täita
staabiohvitseri
ülesandeid
pataljoni
lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoni ülemat
otsuse vastuvõtmisel.
Õppekava läbimise järel kursuslane:
1) seostab
lahingutegevuse
aluseid
lahingutegevuse
planeerimise ja staabitööga;
2) rakendab staabitöö protseduure pataljoni lahingutegevuse
planeerimisel pataljoni staabi koosseisus ning on võimeline
toetama otsuse vastuvõtmise protsessi;
3) mõistab pataljoni ülema ja staabi rolli pataljoni
lahingutegevuse planeerimisel;
4) mõistab lahinguplaani elluviimise protsessi.
Õppeklass
Tunnistus
Ohvitseri auastme puudumisel on kursuse läbimine eelduseks
nooremleitnandi auastmele esitamiseks.
Teenistus pataljoni staabiohvitserina.
Õppekava koosneb järgmistest õppeainetest:
1) staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess, 80
akadeemilist tundi;
2) pataljoni lahingutegevuse planeerimine, 120 akadeemilist
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Õppekava läbimine

Õppekava lõpetamise
tingimused

tundi.
Õppekava õppeainete läbimine on kursuslasele kohustuslik.
Õppetöö viiakse läbi kuni kolmenädalaste tsüklitena
ainekavade ja tunniplaanide alusel KVA väljaõppeplaanis
määratud aegadel.
Õppeainete läbimine positiivsetele tulemustele.

KURSUSE ÕPPEAINED, EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

Kood
TO20.17
TO20.18

Õppeained
Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise
protsess
Pataljoni lahingutegevuse planeerimine

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeaine alaosad, maht,
hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeaine alaosad, maht,
hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine õpiväljundid

Maht
akadeemilistes
tundides

Hindamine

80 tundi
120 tundi

Mitteeristav
Mitteeristav

TO20.17
Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess
80 tundi
Puuduvad
Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja
oskused otsuse vastuvõtmise protsessis osalemiseks.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) teab jalaväepataljoni staabi koosseisu, mõistab pataljoni
ülema ja staabiliikmete rolli staabisektsioonides;
2) mõistab
pataljoni
lahingutegevuse
juhtimisja
tegevustsüklit;
3) mõistab otsuse vastuvõtmise protsessi ning erinevate
staabi
sektsioonide
ülesandeid
lahingutegevuse
planeerimisel;
4) teab taktikalise vastase võimeid ja tegevuse põhimõtteid
kuni motolaskurbrigaadi tasemeni.
TO20.18
Pataljoni lahingutegevuse planeerimine
120 tundi
Puuduvad
Õppeaine eesmärk on kinnistada kursuslase teadmisi pataljoni
otsuse vastuvõtmise protsessis.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) tegutseb staabiohvitserina jalaväepataljoni lahingutegevuse
planeerimisel erinevates lahinguliikides ning annab
pataljoniülemale erialase sisendi otsuste vastuvõtmiseks;
2) mõistab
kuidas
jalaväepataljoni
lahingutegevust
koordineeritakse ja juhitakse.
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