KINNITATUD
Kaitseväe Akadeemia ülema
06.08.2020 käskkirjaga nr 80

Õppekava nimetus
Õppekava nimetus inglise
keeles
Õppe tüüp
Õppekavarühm
Õppevorm
Õppeasutus
Õppekava maht
Õppe nominaalkestus
Õppekava kinnitamine
Õppekeel
Õpiväljundite saavutamiseks
vajalikud teised keeled
Kandideerimistingimused

Õppekavale asumise
tingimused

Õppekavajärgne
spetsialiseerumine
Õppekava eesmärk

Brigaadi staabiohvitseri kursus (BSOK)
Brigade Staff Officer Course
Täiendusõpe
Riigikaitse
Täiskoormus
Kaitseväe Akadeemia (KVA)
741 akadeemilist tundi
Üks õppeaasta, kokku 19 nädalat
KVA ülema 06.08.2020 käskkiri nr 80
Eesti keel, inglise keel (valitud ained/aineosad)
Inglise keel
Eelnevalt omandatud kõrghariduse I aste. Pärast
kõrghariduse I astme õppekava läbimist vähemalt
viieaastane
tegevteenistuskogemus
ohvitserina
Kaitseväes või Kaitseliidus; positiivne atestatsioon.
Pataljoni
staabiohvitseri
kursuse
või
sellega
võrdsustatud tasemega kursuse läbimine. Positiivselt
sooritatud kehaliste võimete test; inglise keele oskus
NATO STANAG 6001 tasemel 2222 või ALCPT 75
punkti; kehtiv arstliku komisjoni tõend.
Suunatud kursusele Kaitseväe peastaabi
personaliosakonna poolt.
Läbitud lahingutegevuste aluste ja jalaväepataljoni
võimete e-õppekursus.
Arvatud kursuse nimekirja KVA ülema käskkirjaga.
Puudub
Õppekava eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised
ja oskused brigaadi lahingutoimingutest, staabitöö
protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse
läbinul täita brigaadi staabiohvitseri ülesandeid brigaadi
lahingutegevuse planeerimisel ja täideviimisel.
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Õppekava õpiväljundid

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

Õppekava läbimine

Õppekava lõpetamise
tingimused
Lisainformatsioon

Õppekava läbimise järel kursuslane:
1) mõistab jalaväebrigaadi ja kaitseväe rolli tervikuna
Eesti laia riigikaitse mudelis;
2) teab kaasaaegset
lahingutegevust mõjutavaid
faktoreid
ning
oskab
nendega
arvestada
jalaväebrigaadi lahingutegevuse planeerimisel ja
täideviimisel;
3) on võimeline täitma staabiohvitseri teenistuskohustusi
jalaväebrigaadi staabis nii kriisi- kui sõjaajal sh ka
brigaadi inglisekeelses keskkonnas;
4) mõistab vastase taktikat sõjapidamise ulatuses kuni
sõjaväeringkonna tasemeni ning on võimeline
koostama vastase sihtstruktuuri tegevuskavasid;
5) oskab end väljendada nii eesti kui inglise keeles
suuliselt ja kirjalikult, kasutades militaarsõnavara.
Õppeklass
Tunnistus
Puudub
Puuduvad
Õppekava koosneb järgmistest õppeainetest:
1) ühendrelva ja –väeliigi lahingutegevus
staabiohvitseridele, 156 akadeemilist tundi;
2) jalaväepataljoni ja –brigaadi lahingutegevuse
planeerimine ja täideviimine, 286 akadeemilist tundi;
3) sõjalise mõtlemise areng, 26 akadeemilist tundi;
4) tsiviil-sõjaline koostöö, 78 akadeemilist tundi;
5) suuline ja kirjalik eneseväljendus, 117 akadeemilist
tundi;
6) inglise keel staabiohvitseridele, 78 akadeemilist tundi.
Õppetöö viiakse läbi tsüklitena ainekavade ja
tunniplaanide alusel KVA väljaõppeplaanis määratud
aegadel.
19. nädalast viiakse KVAs tunniplaani alusel
kontaktõppena KVA poolt määratud ajavahemikel õpet
17 nädala mahus kolmes moodulis. Kahe nädala mahus
(kursusetöö kirjutamine) toimub õpe õppejõuga
kokkulepitud aegadel kirjutamislaagritena.
Õppekava läbimiseks peab kursuslane osalema tundides
vähemalt 90% ulatuses, läbima ained positiivsele
tulemusel ning edukalt kaitsma kursusetöö.
KVA koduleht: www.kvak.ee
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KURSUSE ÕPPEAINED, EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

Kood
TO20.23
TO20.24
TO20.25
TO20.26
TO20.27
TO20.28

Õppeaine nimetus
Ühendrelva ja –väeliigi lahingutegevus
staabiohvitseridele
Jalaväepataljoni ja –brigaadi lahingutegevuse
planeerimine ja täideviimine
Sõjalise mõtlemise areng
Tsiviil-sõjaline koostöö
Suuline ja kirjalik eneseväljendus
Inglise keel staabiohvitseridele

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

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

Maht
akadeemilistes
tundides

Hindamine

156 tundi

Eristav

286 tundi

Mitteeristav

26 tundi
78 tundi
117 tundi
78 tundi

Mitteeristav
Mitteeristav
Eristav
Mitteeristav

TO20.23
Ühendrelva ja –väeliigi lahingutegevus staabiohvitseridele
156 tundi
Eristav
Puuduvad
Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised manööversõja
põhimõtete rakendamiseks pataljoni ja brigaadi lahingutegevuse
planeerimisel.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) mõistab potentsiaalse vastase võimeid ja doktrinaalset
tegutsemist brigaadi ja diviisi tasemel ja teab vastase võimeid ja
doktrinaalset tegutsemist armee ja sõjaväeringkonna tasemel;
2) mõistab Eesti laia riigikaitse mudeli olemust ja Kaitseväe rolli
selles;
3) mõistab Kaitseväe mobilisatsioonisüsteemi ja lahinguvalmidust;
4) mõistab manööversõja teooriat (sh ülesandekeskset juhtimist) ja
selle taktikatasandil rakendamist;
5) teab
Eesti
Kaitseväe
jalaväebrigaadide
võimeid
lahingufunktsioonide lõikes;
6) teab ühendrelvaliigi lahingu põhimõtteid pataljoni ja brigaadi
koosseisus;
7) mõistab ühendväeliigi lahingu põhimõtteid operatsioonitasandil.
TO20.24
Jalaväepataljoni ja –brigaadi lahingutegevuse planeerimine ja
täideviimine
286 tundi
Mitteeristav
Puuduvad
Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused
brigaadi, pataljoni ja maakaitseringkonna lahingutegevuse
planeerimiseks.
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Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) rakendab otsuse vastuvõtmise protsessi ning täidab erinevate
staabiliikmete rolli otsuse vastuvõtmisel;
2) koostab ja käsib allüksustele brigaadi/pataljoni lahingukäsu;
3) oskab tegutseda brigaadi staabi lahingujuhtimise ja planeerimise
keskustes;
4) rakendab lahinguplaanis taktikalisele olukorrale vastavalt
ühendrelvaliigipõhist koostööd.

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

TO20.25
Sõjalise mõtlemise areng
26 tundi
Mitteeristav
Puuduvad

Õppeaine õpiväljundid

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

Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus

Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele ülevaade tuntumate
sõjateoreetikute seisukohtadest ja sõjalise mõtlemise arengust, et
sõjaväelise juhina paremini mõista sõjapidamisega seotud küsimusi
minevikus ja tänapäeval.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) teab sõjapidamist oluliselt mõjutanud tegureid ja sündmusi
ajaloos alates sõjakunsti sünnist kuni tänapäevani välja;
2) nimetab tuntumaid sõjateoreetikuid ja teab nende seisukohti;
3) oskab üle kanda ajalooliste näidete tähtsust tänapäeva
sõjapidamise konteksti.
TO20.26
Tsiviil-sõjaline koostöö
78 tundi
Mitteeristav
Puuduvad
Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised sõjaväeliste
ja tsiviilinstitutsioonide suhetest ja koostöövormidest ning
tsiviilkontrolli ja -järelevalve toimimisest relvajõudude üle
demokraatlikus ühiskonnas.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) teab tsiviil-militaarsuhete teoreetilisi aluseid ja kujunemist läbi
ajaloo;
2) mõistab tsiviil-militaarsuhteid ning selle ühe osana tsiviilmilitaarkoostööd mõjutavaid tegureid ja protsesse;
3) kirjeldab
Kaitseministeeriumi
valitsemisalas
rakendatavat
tsiviiljuhtimist;
4) rakendab omandatud teadmisi siseriiklikus koostöös Kaitseväe
partneritega laia riigikaitse raames;
5) mõistab relvastatud jõu kasutamise õiguslikku regulatsiooni nii
rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal.
TO20.27
Suuline ja kirjalik eneseväljendus
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Maht
Hindamisviis
Õppeaine alaosad, maht,
hindamine
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

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

Õppeaine õpiväljundid

117 tundi
Eristav
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on kinnistada kursuslaste varasemaid
teadmisi suuliste ning kirjalike ettekannete koostamise osas ning
anda alused sõjandusvaldkonnaga seotud probleemi lahendamiseks
ja uurimistulemuste teaduslikul viisil vormistamiseks.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) oskab koostada ettekandeid nii kirjalikult kui esitlusprogrammide
abil ning esitleda neid määratud aja raames;
2) oskab püstitatud probleemi käsitlemise toetuseks valida
teemakohast kirjandust ning allikaid;
3) oskab analüüsida ja tõlgendada kogutud informatsiooni ja/või
andmeid ning teha asjakohaseid järeldusi;
4) on võimeline akadeemilises diskussioonis kaitsma oma töös
esitletud seisukohti ja järeldusi.
TO20.28
Inglise keel staabiohvitseridele
78 tundi
Mitteeristav
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on kinnistada kursuslaste teadmisi inglise
keele grammatikast ja selle struktuurist ning arendada kursuslaste
militaar-inglise keele oskust võimaldamaks neil teenida brigaadi
staabis rahvusvahelises keskkonnas.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) oskab kirjutada selge ülesehitusega esseesid sõjandusteemadel;
2) oskab kirjutada kirju ja memosid, väljendades ennast nii
ametlikus kui ka mitteametlikus stiilis;
3) oskab teha suulisi ettekandeid ning osaleda vabas arutelus
etteantud teemadel.
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