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Õppeasutuses õppekava 

versiooni kinnitamise kuupäev 
Kinnitatud KVA nõukogus 30.03.2021 

Õppekohale kandideerimise ja 

õpingute alustamise tingimused 

Kandideerida võivad Eesti kodanikud, kes vastavad 

kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lg 1 p-des 1–3 ja 5–8 

nimetatud nõuetele ning kellel on kõrghariduse I aste 

sõjaväelise juhtimise erialal, samaväärne kvalifikatsioon või 

kõrgharidus koos sõjaväelise väljaõppe I astmega. 

Akadeemia nõukogu võib täpsustada vastuvõtueeskirjas 

kandideerimise ja õpingute alustamise tingimusi. 

Õppekava peaeriala ja maht  Sõjaväeline juhtimine Kaitseväes, 90 EAP 

Õppekavajärgne 

spetsialiseerumine 
Maaväe, õhuväe ja mereväe eriala 30 EAP mahus. 

Õppekava eesmärk Õppekava eesmärk on valmistada Kaitseväe ohvitsere ette 

täitma keskastme juhtide ülesandeid Kaitseväes ja 

Kaitseliidus nii rahu- kui ka sõjaolukorras, arendades nende 

juhipädevusi ning kujundades hoiakuid elukestva õppija, 

ettevõtliku juhi, aktiivse ühiskonna liikme ja Eesti riigi 

kaitsjana. 

Eesmärgi saavutamiseks võimaldatakse õppuril süvendada 

teadmisi ja oskuseid ning kujundada hoiakuid juhi, halduri, 

tehniku, pedagoogi, diplomaadi ja uurija funktsioonide 

täitmiseks.  

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbinud õppur: 

1) kasutab juhtimistoiminguid ning juhtimist toetavaid 

infotehnoloogilisi vahendeid iseseisvalt, õigel ajal, 

süsteemselt ja loovalt taktikaliste üksuste ning nii 

rahuaegse kui ka lahingutegevuse juhtimises, sh. 

rahvusvahelises keskkonnas;  

2) analüüsib laiapindse riigikaitse, sh sõjalise riigikaitse 

põhimõtteid ja korraldust ning arutleb selle üle  

argumenteeritult suulistelt ja kirjalikult;  

3) lahendab kompleksseid teenistuslikke olukordi, kogudes 

ja analüüsides selleks süsteemselt nii sõjandusalast, kui 

ka muud vajalikku informatsiooni, prognoosides 



 

 

võimalikke arengusuundi ning töötades kogutud 

informatsiooni alusel välja erinevaid tegevuskäike; 

4) koostab iseseisvalt teaduslikku uurimustööd ning on ette 

valmistatud juhendama madalama taseme uurimistöid 

sõjandusega seotud valdkonnas;  

5) korraldab oma väeliigi tehniliste süsteemide taktikalist 

kasutamist innovatiivselt, kuid samas eesmärgipäraselt, 

heaperemehelikult ja õiguspäraselt, järgides kehtestatud 

ohutusnõudeid;  

6) korraldab üksuste väljaõpet, planeerides õpieesmärkide 

saavutamist, luues sobiva keerukuse astmega 

õppesituatsioone, kaasates vajalikke eksperte, kasutades 

sobilike meetodeid ja õppevahendeid ning hinnates, 

suunates juhtide ja üksuse arengut;  

7) analüüsib ja hindab enda ning alluvate tugevusi ja 

nõrkuseid, kultuurilisi ja teisi eripärasid, oma tegevuste 

või otsuste võimalikke tagajärgi, lähtudes üldkehtivatest 

moraalinormidest ja Kaitseväe põhiväärtustest ning 

valides alluvate arengut toetavaid ja meeskonnatööd 

soodustavaid suhtlemisviise ja -meetodeid; 

8) valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid 

meetodeid ning kasutab neid vajadust mööda loovalt 

tööülesannete täitmiseks;  

9) valdab teise võõrkeelena vene või prantsuse keelt 

tasemel, mis võimaldab teha kirjalikke märkmeid ja 

osaleda igapäevastes tööalastes aruteludes. 

Lõpetamisel antav kraad Sõjateaduse magister 

Master of Arts in Military Science (MA) 

Lõpetamisel väljastatavad 

dokumendid 

Magistriõppe diplom (sõjaväeline juhtimine Kaitseväes), 

akadeemiline õiend ja diploma supplement (ingliskeelne 

akadeemiline õiend) 

Õppekava ülesehituse 

lühikirjeldus  

Õppekava koosneb järgmistest moodulitest: 

- üldjuhtimismoodul (42–54 EAP); 

- pedagoogika ja uurimistöö moodul (36–42 EAP); 

- spetsialiseerumismoodul (30–33 EAP) 

Õppekava läbimine  Õppekava täies mahus läbimiseks peab õppur läbima kõigi 

moodulite kohustuslikud õppeained (üldjuhtimismoodulis 

42 EAP, pedagoogika ja uurimistöö moodulis 36 EAP ning 

spetsialiseerumismoodulis 30 EAP mahus). Moodulites 

pakutavatest valikainetest peab õppur läbima õppeaineid 12 

EAP mahus. Valikained võivad olla valitud kas ühest või 

mitmest moodulist. Moodul läbitakse vastavalt KVA-s 

kehtestatud ainevoole. Eksternõppurina läbitakse moodulid 

ja/või õppeained KVA-s kehtestatud korras (eeldusainete 

läbimine, kaitseväeteenistuse seadusest tulenevad piirangud 

õppetöös osalemisel). 

Õppekava lõpetamise 

tingimused 

Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida õppeained 

105 EAP  (sh valikained 12 EAP) ning kaitsta magistritöö 

15 EAP mahus. 

Lisainformatsioon KVA kodulehekülg: www.kvak.ee 



 

 

 

 

ÕPPEKAVA „SÕJAVÄELINE JUHTIMINE KAITSEVÄES“ MOODULID, NENDE 

EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID 

 

ÜLDJUHTIMISMOODUL 
Maht  

42–54 EAP 

Eesmärk Üldjuhtimismooduli eesmärk on süvendada õppuri teadmisi ja oskuseid oma 

rolli mõtestamiseks keskastme juhina Kaitseväes ning toimimiseks 

julgeolekukeskkonda ja ühiskonda tajuva, kultuurilise mitmekesisuse ja 

inimloomusega arvestava, õigusruumi tundva ning eetilise otsustajana. Mooduli 

läbimisel süveneb õppuril arusaam sõjakunsti arengust, julgeolekuprobleemidest 

ja kriisiohjest tänapäeva maailmas, juhi erinevatest ülesannetest organisatsioonis 

ja ühiskonnas, riigikaitse ja sõjapidamise õiguslikust korraldusest. Samuti 

süvendatakse õppuri kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust eesti keeles ja 

ühes võõrkeeles. 

Õpiväljundid Üldjuhtimismooduli läbimise järel õppur: 

1) analüüsib erinevaid juhtimisstiile, iseenda juhtimiskäitumist ning hindab 

nende mõju tänapäeva organisatsioonide toimimisele ja tegevuse 

tulemuslikkusele, arvestades seejuures inimkäitumise psühholoogilisi 

aspekte;  

2) rakendab keerukates teenistusolukordades juhtimisstiile ja -meetodeid, mis 

vastavad nii nüüdisaegse sõjaväelise organisatsiooni vajadustele, 

üldtunnustatud moraalinormidele ja kutse-eetikale kui ka tema enda 

isikuomadustele; 

3) mõistab Kaitseväe tegevuse ja arengu planeerimise süsteemi ning osaleb 

eksperdina sõjalise riigikaitse arendamise planeerimises;  

4) analüüsib ja selgitab sõjaväelise juhina tänapäeva konfliktide põhjuseid ja 

julgeolekuprobleemide olemust ning konfliktiohje strateegiaid;  

5) mõistab sõjakunsti arengu olulisemaid etappe ning analüüsib sellest, 

lähtudes sõjalisi konflikte ja lahingoperatsioone; 

6) kasutab kirjalike tööde koostamisel teadustekste;  

7) hindab erinevate õigusaktide kohaldatavust sõjaõiguslike juhtumite 

lahendamiseks ning lahendab nendele toetudes oma ametikoha piires 

erinevaid sõjaõiguslikke juhtumeid, vajaduse korral oskab teha koostööd 

sõjaõiguse ekspertidega;  

8) valdab vene või prantsuse keelt vähemalt Euroopa keeleõppe 

raamdokumendi A2-tasemel kõigis osaoskustes (kuulamine, rääkimine, 

lugemine, kirjutamine);  

9) analüüsib laiapindse riigikaitse olemust, demokraatlike riikide ühenduste 

kriisiohje põhimõtteid ning oma rolli ning vastutust selles. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse ainepõhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 
 Juhtimispsühholoogia 6 EAP E 

 Julgeolekupoliitika ja riigikaitse strateegia 9 EAP E 

 Sõjaõigus ja laiapindse riigikaitse korraldus 6 EAP E 

 Rahuaja üksuste juhtimine tänapäeva ühiskonnas 9 EAP E 

 Sõjakunsti ajalugu 6 EAP E 

 Vene keel** 6 EAP ME 



 

 

 Prantsuse keel** 6 EAP ME 

 Prantsuse keel edasijõudnutele* 3 EAP ME 

 Vene keel edasijõudnutele* 3 EAP ME 

 Inglise keele akadeemilise kirjutamise e-kursus (B1+ ja B2)* 3 EAP ME 

 Inglise keel: suuline eneseväljendus (B1+ ja B2)* 3 EAP ME 

 Keerulised suhtlussituatsioonid ja läbirääkimine* 3 EAP ME 

 Sõjaväediplomaatia ja rahvusvaheline koostöö* 6 EAP ME 

 Analüütilised meetodid otsustusprotsessis* 3 EAP ME 

 Riigikaitse planeerimine* 3 EAP ME 

Mooduli õppeained (v.a valikained*) on õppekava läbivale õppurile kohustuslikud. Võõrkeele 

õppeaine** läbitakse lähtudes keeleoskustasemest. 

Moodul läbitakse vastavalt KVA-s kehtestatud ainevoole. 

 

PEDAGOOGIKA JA UURIMISTÖÖ MOODUL 
Maht 

36–42 EAP 

Eesmärk Pedagoogika ja uurimistöö mooduli eesmärk on süvendada õppuri teadmisi ja 

oskusi ning kujundada hoiakuid tõhusa väljaõppe analüüsimiseks, 

planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks üksuses. Ühtlasi omandab õppur 

teadmisi ja arendab oskusi uurimistöö tegemiseks ning oma seisukohtade 

argumenteeritud väljendamiseks nii kõnes kui kirjas. 

Õpiväljundid Pedagoogika ja uurimistöö mooduli läbimise järel õppur: 

1) kasutab sotsiaalteaduslikke mõisteid ja printsiipe Kaitseväega seotud 

andmete analüüsimiseks ning erialaprobleemide lahendamiseks;  

2) rakendab iseseisvalt ja loovalt väljaõppe korraldamise pedagoogilisi 

põhimõtteid üksuse väljaõppe analüüsimisel, planeerimisel, läbiviimisel ja 

hindamisel, lähtudes Kaitseväe kehtivatest eeskirjadest;  

3) tunneb taktikaõppuste korraldamise põhimõtteid, sealhulgas 

matkesüsteemide kasutusvõimalusi, ning on grupi koosseisus võimeline 

osalema kuni pataljonisuuruse üksuse taktikaõppuse korraldamisel;  

4) tunneb teadustöö põhimõtteid (sh allikakriitilisust) ja meetodeid, kasutades 

neid teadustekstide koostamisel ja uuringutes ning  järgides teaduseetika 

põhimõtteid;  

5) mõtestab uurimistöö tulemusi, teeb neist tähenduslikke järeldusi ning oskab 

esitada tulemsui nii kirjaliku teksti kui ka suulise ettekandena. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse ainepõhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 
 Teadustöö meetodid 9 EAP E 

 Õppuste korraldamine 6 EAP ME 

 Üksuse väljaõppe korraldamise pedagoogilised alused 6 EAP E 

 Operatsioonianalüüsi meetodid* 3 EAP ME 

 Taktikaliste otsustusharjutuste korraldamine* 3 EAP ME 

 Magistritöö 15 EAP E 

Mooduli õppeained (v.a valikained*) on õppekava läbivale õppurile kohustuslikud. Moodul 

läbitakse vastavalt KVA-s kehtestatud ainevoole. 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL I:  MAAVÄE ERIALA 
Maht 

30–33 EAP 

Eesmärk  Maaväe spetsialiseerumismooduli eesmärk on süvendada õppuri teadmisi ja 

oskusi ning kujundada hoiakuid oma väeliigi üksuste lahingutegevuse 

planeerimiseks ja juhtimiseks nüüdisaegse lahingutegevuse tingimustes ning 



 

 

staabiohvitseri ülesannete täitmiseks Kaitseväe ja Kaitseliidu 

struktuuriüksuste staapides ja rahvusvahelistes taktikatasandi staapides. 

Õpiväljundid  Maaväe eriala mooduli läbimise järel õppur:  

1) mõistab oma väe- ja relvaliigi rolli nüüdisaegses ühendväeliigi- ja 

relvaliigi sõjapidamises ning Kaitseväe kui reservväe lahinguvalmiduse 

saavutamise protsessi Eesti riigi kaitsmisel laiapindse riigikaitse 

kontekstis. 

2) mõistab oma väeliigi üksuste taktikalise kasutamise põhimõtteid, nende 

lahingukoosseisu ja võimeid ning kasutab neid teadmisi loovalt üksuste 

lahingutegevuse planeerimisel, ettevalmistamisel ja juhtimisel;   

3) mõistab tõenäolise vastase tegutsemist operatsiooni- ja taktikatasandi  eri 

lahinguliikides ning kasutab neid teadmisi lahinguplaanide koostamisel:  

4) mõistab kontseptuaalse planeerimisprotsessi ning sünteesib oma kavatsuse 

täites sellega ülema rolli lahingu planeerimisel, ettevalmistamisel ning 

läbiviimisel. 

5) rakendab lahingutegevuse planeerimisel ja ettevalmistamisel asjakohaselt 

detailset planeerimist, sünteesides meeskonnatööna ettenähtud produktid 

ning korraldab staabisektsioonide tööjaotust otsustusprotsessis, tagades nii 

asjakohased ja õigeaegsed otsused kui ka staabi jätkusuutlikkuse ja 

töömoraali. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse ainepõhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 
 Ühendväeliigi- ja relvaliigi lahingutegevus 6 EAP E 

 Jalaväepataljoni lahingutegevuse planeerimine ja staabi tegevus 9 EAP ME 

 Lahinguväljasüsteemid 6 EAP ME 

 Jalaväebrigaadi lahingutegevuse planeerimine ja staabi praktika 9 EAP ME 

 Sõjapidamise arengusuunad 21. sajandil* 3 EAP ME 

Õppeained  (v.a valikaine*) on spetsialiseerumismoodulit läbivale õppurile kohustuslikud. 

Moodul läbitakse vastavalt KVA-s kehtestatud ainevoole.  

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL II:  MEREVÄE ERIALA 
Maht  

30–33 EAP 

Eesmärk Mereväe spetsialiseerumismooduli eesmärk on süvendada õppuri teadmisi ja 

oskusi ning kujundada hoiakuid oma väeliigi üksuste lahingutegevuse 

planeerimiseks ja juhtimiseks nüüdisaegse lahingutegevuse tingimustes ning 

staabiohvitseri ülesannete täitmiseks Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksuste 

staapides ja rahvusvahelistes taktikatasandi staapides. 

Õpiväljundid Mereväe eriala mooduli läbimise järel õppur:  

1) mõistab oma väeliigi taktikalist ja strateegilist rolli nüüdisaegses 

sõjapidamises ning Eesti riigi kaitsmisel laiapindse riigikaitse kontekstis;  

2) mõistab oma väeliigi üksuste taktikalise kasutamise põhimõtteid, nende 

lahingukoosseisu ja võimeid ning rakendab neid teadmisi loovalt üksuste 

lahingutegevuse planeerimisel, ettevalmistamisel ja juhtimisel;  

3) mõistab tõenäolise vastase tegutsemist operatsiooni- ja taktikatasandil ning 

kasutab neid teadmisi lahinguplaanide koostamisel;  

4) mõistab planeerimisprotsessi ning sünteesib ülema kavatsuse, täites sellega 

ülema rolli lahingu planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 

5) rakendab lahingutegevuse planeerimisel ja ettevalmistamisel detailse 

planeerimise protsessi, sünteesides meeskonnatöös ettenähtud produktid, 



 

 

korraldab staabisektsioonide tööjaotust otsustusprotsessis tagades nii 

langetatavate otsuste kvaliteedi ja õigeaegsuse, kui ka staabi enda 

jätkusuutlikkuse ning töömoraali. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse ainepõhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 
 Meresõja strateegia 6 EAP ME 

 Mereväe taktika 12 EAP E 

 Mereoperatsioonide planeerimine ja juhtimine 6 EAP E 

 Juhtimine ja koostöö rahvusvahelises meeskonnas 6 EAP ME 

 Sõjapidamise arengusuunad 21. sajandil* 3 EAP ME 

Õppeained (v.a valikaine*) on spetsialiseerumismoodulit läbivale õppurile kohustuslikud. 

Moodul läbitakse vastavalt KVA-s kehtestatud ainevoole.  

 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL III:  ÕHUVÄE ERIALA 
Maht 

30–33 EAP 

Eesmärk Õhuväe spetsialiseerumismooduli eesmärk on süvendada õppuri teadmisi ja 

oskuseid ning kujundada hoiakuid oma väeliigi üksuste lahingutegevuse 

planeerimiseks ja juhtimiseks nüüdisaegse lahingutegevuse tingimustes ning 

staabiohvitseri ülesannete täitmiseks Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksuste 

staapides ja rahvusvahelistes taktikatasandi staapides. 

Õpiväljundid Õhuväe eriala mooduli läbimise järel õppur:  

1) mõistab oma väeliigi strateegilist ning taktikalist rolli nüüdisaegses 

sõjapidamises ning Eesti riigi kaitsmisel laiapindse riigikaitse kontekstis;  

2) mõistab oma väeliigi üksuste taktikalise kasutamise põhimõtteid, nende 

lahingkoosseisu ja võimeid ning rakendab neid teadmisi loovalt üksuste 

lahingutegevuse planeerimisel, ettevalmistamisel ja juhtimisel;  

3) rakendab oma lahinguplaanis ratsionaalselt ja leidlikult kõrgema 

juhtimistasandi üksuselt juurde antavaid väe- ja relvaliigipõhiseid 

lahingutoetusüksusi; 

4) teab tõenäolise vastase tegutsemistaktikat eri lahinguliikides ning arvestab 

sellega lahinguplaanide koostamisel;  

5) mõistab staabitöö etappide omavahelisi seoseid ning korraldab 

staabisektsioonide tööjaotust otsustusprotsessis, tagades nii asjakohased ja 

õigeaegsed otsused kui ka staabi  jätkusuutlikkuse ning töömoraali. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse ainepõhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 
 Õhusõja strateegia 6 EAP ME 

 Õhukomponendi lahingutegevuse alused 12 EAP ME 

 Õhuoperatsioonide planeerimine ja juhtimine 12 EAP ME 

 Sõjapidamise arengusuunad 21. sajandil* 3 EAP ME 

Õppeained (v.a valikaine*) on spetsialiseerumismoodulit läbivale õppurile kohustuslikud. 

Moodul läbitakse vastavalt KVA-s kehtestatud ainevoole. 

 

 

Praktika Kaitseväe Akadeemia magistriõppe õppekaval 

„Sõjaväeline juhtimine kaitseväes“ 

 



 

 

 

Kõrgharidusstandardiga (§ 4 lg 4) ette nähtud praktika magistriõppe tasemel määrab õppeasutus 

järgmiselt. 

 

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (MAAVÄE ERIALA) 

Kood Õppeaine nimetus Maht 
Praktika maht 

õppeaines 

 Õppuste korraldamine 6 EAP 5 EAP 

 Üksuse väljaõppe korraldamise pedagoogilised alused 6 EAP 1 EAP 

 Sõjaõigus ja laiapindse riigikaitse korraldus 6 EAP 1 EAP 

 Julgeolekupoliitika ja riigikaitse strateegia 9 EAP 1,5 EAP 

 Rahuaja üksuste juhtimine tänapäeva ühiskonnas 9 EAP 2 EAP 

 Jalaväepataljoni lahingutegevuse planeerimine ja staabi tegevus 9 EAP 2 EAP 

 Jalaväebrigaadi lahingutegevuse planeerimine ja staabi praktika 9 EAP 4,5 EAP 

 Praktika maht kokku  17 EAP 

 Praktika protsent õppekavast ca 14 % 

 

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (MEREVÄE ERIALA) 

Kood Õppeaine nimetus Maht 
Praktika maht 

õppeaines 

 Õppuste korraldamine 6 EAP 5 EAP 

 Üksuse väljaõppe korraldamise pedagoogilised alused 6 EAP 1 EAP 

 Sõjaõigus ja laiapindse riigikaitse korraldus 6 EAP 1 EAP 

 Julgeolekupoliitika ja riigikaitse strateegia 9 EAP 1,5 EAP 

 Rahuaja üksuste juhtimine tänapäeva ühiskonnas 9 EAP 2 EAP 

 Mereoperatsioonide planeerimine ja juhtimine 6 EAP 5,5 EAP 

 Praktika maht kokku 16 EAP 

 Praktika protsent õppekavast ca 13 % 

 

 

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (ÕHUVÄE ERIALA) 

Kood Õppeaine nimetus Maht 
Praktika maht 

õppeaines 

 Õppuste korraldamine 6 EAP 5 EAP 

 Üksuse väljaõppe korraldamise pedagoogilised alused 6 EAP 1 EAP 

 Sõjaõigus ja laiapindse riigikaitse korraldus 6 EAP 1 EAP 

 Julgeolekupoliitika ja riigikaitse strateegia 9 EAP 1,5 EAP 

 Rahuaja üksuste juhtimine tänapäeva ühiskonnas 9 EAP 2 EAP 

 Õhuoperatsioonide planeerimine ja juhtimine 12 EAP 3 EAP 

 Praktika maht kokku 13,5 EAP 

 Praktika protsent õppekavast  ca 11 % 

 

 

 

 

 


