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KINNITATUD 

Kaitseväe Akadeemia ülema  

14.04.2021 käskkirjaga nr 35  

 

 

KAITSEVÄE AKADEEMIA PARIMATE ÕPPURITE VALIMISE KORD 

  

1. Üldsätted  

1.1 Juhend sätestab parimate õppurite aunimetused, kandidaatidele esitatavad nõuded 

ning nominentide valimise, nimetamise ja ergutuse kätteandmise põhimõtted.  

 

1.2 Aunimetus on tunnustus Kaitseväe Akadeemia (edaspidi akadeemia) tasemeõppe  

õppuritele, kes  õpingute vältel näitavad üles kõrget akadeemilist võimekust ja 

kohusetunnet ning osalevad aktiivselt õppe- ja/või teadustegevuses. 

 

1.3 Aunimetust antakse välja kahes kategoorias: iga õppeaasta lõpus („Õppeaasta parim 

õppur“) ning õpingute lõpus („Kursuse parim õppur“) kokkuvõtvalt. 

 

1.4 Aunimetuse juurde kuulub akadeemia ülema või Kaitseväe juhataja ergutus, milleks on: 

1.4.1 rakenduskõrgharidus- ja magistriõppes tänu avaldamine koos nimelise meenega 

aunimetuse „Õppeaasta parim õppur“ juurde; 

1.4.2 magistriõppes ja vanemallohvitseride põhikursusel hinnaline kingitus nimeline 

külmrelv „Autorinuga“ aunimetuse  „Kursuse parim õppur“ juurde; 

1.4.3 rakenduskõrgharidusõppes hinnaline kingitus „Ohvitseri mõõk“ või „Vestu“ 

vastavalt väeliigile aunimetuse „Kursuse parim õppur“ juurde. 

 

2. Kandidaatidele esitatavad nõuded 

2.1 Aunimetus „Õppeaasta parim õppur“. 
2.1.1 Aunimetuse „Õppeaasta parim õppur“ andmise kriteeriumiks on õppeaasta 

jooksul hinnatavate arvestuste ja eksamite parim keskmine hinne eeldusel, et 

õppevõlgnevusi ei ole. Õppurite võrdse keskmise hinde puhul arvestatakse 

parimat kaalutud keskmist hinnet. Võrdse keskmise hinde ja kaalutud keskmise 

hinde korral võetakse õppeaasta parima õppuri nimetamisel aluseks kehtiv 

Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti tulemus. 

 

2.2 Aunimetus „Kursuse parim õppur“. 

2.2.1 Aunimetuse „Kursuse parim õppur“ kandidaatideks on kursuse õppurid, kelle 

 kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,3. 

2.2.2 Kui kursuse õppurite hulgas nõuetele vastavat kandidaati ei ole, siis tunnustust 

sellel tasemeõppe õppekaval välja ei anta. 

2.2.3 Kui kursuse õppurite hulgas on kandidaate rohkem kui üks, arvestatakse 

kõrgemat kaalutud keskmist hinnet. 

2.2.4 Võrdse kaalutud keskmise hinde korral arvestatakse ükshaaval ja allpool 

nimetatud olulisusjärjestuses järgmisi kriteeriume: 

a. uurimistöö või lõpueksami kõrgem hinne; 

b. tunnustuse „Õppeaasta parim õppur“ meenete arv; 

c. osalemine akadeemilisel konverentsil ettekandega või kaasautorina; 

d. artiklite avaldamine õpingute ajal; 

e. teised ergutused jm tunnustused; 

f. õppevõlgnevuste arv õpingute jooksul.  
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3. Nominentide valimine  

3.1 Aunimetusele „Õppeaasta parim õppur“ saab nimetada iga õppeaasta kursuste 

parimaid õppureid arvestusega üks õppur kursuse kohta. 

 

3.2 Aunimetusele „Kursuse parim õppur“ saab nimetada iga lõpetava tasemeõppe 

õppekava kohta ühe nominendi. 

 

3.3 Akadeemia õppekorraldusgrupi üliõpilasnõustaja-õppekorraldusspetsialist koostab 

õppurite andmete statistilise võrdluse põhjal nominentide nimekirja. 

 

3.4 Aunimetuste nominendid esitab akadeemia ülemale kinnitamiseks õppeosakonna juht. 

 

4. Laureaatide nimetamine ja ergutuste kätteandmine  

4.1 Aunimetuse „Õppeaasta parim õppur“ laureaadid kinnitab akadeemia ülem käskkirjaga 

ja vastavalt käesoleva juhendi punkti 1.4 alapunktile 1.4.1, antakse tunnustus üle 

akadeemia aastapäeva pidulikul tseremoonial akadeemia ülema poolt. 

 

4.2 Aunimetuse „Kursuse parim õppur“ laureaadid kinnitab akadeemia ülem käskkirjaga 

ning vastavalt käesoleva juhendi punkti 1.4 alapunktidele 1.4.2 ja 1.4.3, teeb Kaitseväe 

juhatajale esildise ergutamiseks. Tunnustus kuulutatakse välja lõpuaktusel ja ergutused 

annab üle Kaitseväe juhataja. 

 


