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Kaitseväe Akadeemia ülema käskkirjaga
kinnitatud
Kaitseväe
Akadeemia
õppekorralduseeskirja juurde
KAITSEVÄE AKADEEMIA TASEMEÕPPESSE
VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
I.

ÜLDSÄTTED

1.

Kaitseväe Akadeemia (edaspidi akadeemia) tasemeõppesse vastuvõtmise ja
väljaarvamise
tingimused
ja
kord
(edaspidi
kord)
sätestab
akadeemia
tasemeõppekavade õppuriks kandideerimise, vastuvõtmise ning väljaarvamise
tingimused ja korra.

2.

Korra koostamisel on lähtutud kõrgharidusseadusest, kõrgharidusstandardist,
kutseõppeasutuse seadusest, kutseharidusstandardist, kaitseväeteenistuse seadusest,
akadeemia põhimäärusest ning teistest õppetööd ja kaitseväeteenistust reguleerivatest
õigusaktidest.

3.

Käesolevas korras nimetatud vastuvõtukriteeriumite all mõistetakse akadeemia nõukogu
poolt kinnitatud kandideerimise tingimusi ja vastuvõtukatseid õppetasemete lõikes.
Vastuvõtukriteeriumite
alusel
koostatava
vastuvõtueeskirjaga
täpsustatakse
vastuvõtmise protseduur.

4.

Akadeemias toimub õppetöö riigieelarvelistel õppekohtadel. Kõrgharidusõppekavadele
saavad kandideerida ka isikud, kes on varem mõnes teises kõrgkoolis sama
kõrgharidusastme läbinud. Vastuvõtmise korral ei nõuta neilt õppekulude hüvitamist
kõrgharidusseaduse tähenduses.

II. VASTUVÕTMINE
Avalik konkurss ja kandideerimine
5.

Akadeemia tasemeõppesse kandideerimisdokumentide esitamise ja vastuvõtukatsete
toimumise ajad sätestatakse akadeemilises kalendris.

6.

Avalik konkurss kuulutatakse välja akadeemia kodulehel hiljemalt kaks kuud enne
vastuvõtukatsete algust.

Kutseõpe
7.

Akadeemia kutseõppesse (5. taseme kutseõpe, vanemallohvitseride põhikursus, VAPK)
kandideerimiseks avalikku konkurssi ei korraldata. Kutseõppesse suunab õppurid
lähtuvalt teenistuslikust vajadusest Kaitseväe Peastaabi personaliosakond.

8.

Kutseõppe õppekohtadele immatrikuleeritakse tegevteenistuses olevad keskharidusega
Eesti kodanikud, kes on läbinud ajateenistuse ja nooremallohvitseride kursuse.

Rakenduskõrgharidusõpe
9.

Rakenduskõrgharidusõppesse (kõrghariduse I aste, põhikursus, PK) toimub vastuvõtt
avaliku konkursi korras.

10. Rakenduskõrgharidusõppe õppekohtadele võivad kandideerida keskharidusega või
sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga Eesti kodanikud, kellel on läbitud ajateenistus
või sellele vastav väljaõpe.
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11. Õppekohtadele vastuvõtmise eeldus on tegevteenistusse asumine kaitseväeteenistuse
seaduse alusel.
Magistriõpe
12. Magistriõppesse (kõrghariduse II aste. keskastmekursus, KAK) vastuvõtt toimub avaliku
konkursi korras koostöös Kaitseväe Peastaabi personaliosakonnaga.
13. Magistriõppe õppekohtadele võivad kandideerida tegevteenistuses Eesti kodanikud, kes
on omandanud kõrghariduse I astme sõjaväelise juhtimise erialal või sellele vastava
kvalifikatsiooni ja kellel on vähemalt nelja aastane tegevteenistuskogemus Eesti
Kaitseväes või Kaitseliidus ohvitserina.
Eksternõpe
14. Eksternina õppima asumist reguleerib õppekorralduseeskiri.
Vastuvõtu korraldamine
15. Käesoleva korra alusel kinnitab akadeemia nõukogu akadeemia tasemeõppesse
kandideerimise vastuvõtukriteeriumid. Vastuvõtukriteeriumid kinnitatakse hiljemalt iga
aasta oktoobrikuu lõpuks.
16. Vastuvõtukriteeriumite alusel kinnitatakse hiljemalt kaks kuud enne vastuvõtukatsete
algust vastuvõtueeskiri.
17. Kõrgharidusõppe vastuvõtu korraldamiseks määrab akadeemia ülem käskkirjaga
vastuvõtukomisjoni(d) ja nende ülesanded. Komisjonid moodustatakse hiljemalt üks kuu
enne vastuvõtukatsete algust.

18. Vastuvõtukomisjoni

tegevust
toetab
õppeosakonna
planeerimisjaoskond.
Vastuvõtukomisjoni töövorm on koosolek. Koosolekud protokollitakse.

19. Vastuvõtukomisjon kinnitab nimekirjad kandidaatide vastuvõtukatsele lubamiseks,
kandidaatide pingeread ja kehtestab vastuvõtulävendi järgmiseks õppeaastaks ning
koostab akadeemia ülemale esildise õppurite vastuvõtmiseks kõrgharidusõppesse.
20. Kandidaadid immatrikuleeritakse tasemeõppesse vastuvõtukomisjoni ettepanekul
akadeemia ülema käskkirjaga. Rakenduskõrgharidusõppesse immatrikuleerimise eeldus
on tegevteenistusse võtmine.
21. Kõrgharidusõppesse kandideerimise vastuvõtutingimuste täitmise hindamise vajadusel
lähtutakse dokumendist: „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused
ning kord Kaitseväe Akadeemias“.
22. Akadeemia ülemal on
õppekohtade täitmiseks.

õigus

välja

kuulutada

III. VÄLJAARVAMINE
23. Akadeemiast väljaarvamine toimub:
1) õppuri algatusel;
2) akadeemia algatusel.

19/20

täiendav

konkurss

tasemeõppe

24. Punktis 27 toodud juhul teeb akadeemia ülemale väljaarvamisettepaneku akadeemia
õppenõukogu (v.a punktides 27.1 ja 27.7–27.8).
25. Väljaarvamine vormistatakse akadeemia ülema käskkirjaga.
Väljaarvamine õppuri algatusel
26. Väljaarvamine õppuri algatusel toimub tema kirjaliku taotluse alusel, mis esitatakse
akadeemia ülemale vähemalt 10 tööpäeva enne taotletavat väljaarvamiskuupäeva.
Väljaarvamine akadeemia algatusel
27. Väljaarvamine akadeemia algatusel võib toimuda järgmistel põhjustel:
1) õppekava täies mahus täitmisel;
2) rakenduskõrgharidusõppekavale asumise tingimuse mittetäitmisel;
3) õpingutes edasijõudmatusel;
4) õppekorralduse tingimuste ja korra olulisel rikkumisel;
5) vääritu teo toimepanemisel;
6) oma käitumisega õppurite või teiste isikute ohustamisel;
7) tegevteenistusest vabastamisel;
8) õppuri surma või teadmata kadunuks jäämise tõttu.
28. Õppuri väljaarvamine õpingutes edasijõudmatuse tõttu võib toimuda järgmistel põhjustel:
1) kui semestri lõpuks on eelmisest semestrist õppevõlgnevusi;
2) kui õppeaine aineosa või õppeaine lõpuhindamine on sooritatud teist korda
negatiivsele tulemusele (v.a uurimistöö kaitsmine);
3) kui nominaalõppeaja jooksul ei ole õppekava nõudeid täies mahus täidetud;
4) kui uurimistöö on kaitstud või lõpueksam on sooritatud negatiivsele tulemusele.
29. Akadeemilisel puhkusel viibivaid õppureid ei arvata välja edasijõudmatuse tõttu, v.a
juhul, kui õppur on õppevõlgnevus(t)i likvideerides sooritanud õppeaine aineosa või
õppeaine lõpuhindamise kolmandat korda negatiivsele tulemusele.
30. Õppuri väljaarvamine punktides 27.4–27.6 nimetatud juhtudel võib toimuda näiteks
järgmistel põhjustel:
1) õppekorraldusregulatsioonide (k.a akadeemiliste tavade) rikkumisel;
2) üldtunnustatud kõlblusnormide ja/või eetiliste nõuete rikkumisel;
3) Kaitseväe distsipliinireeglite järgimata jätmisel;
4) akadeemiat ja/või Kaitseväge diskrediteeriva teo toimepanemisel;
5) põhjendamatu füüsilise vägivallaga ähvardamisel või selle kasutamisel;
6) õppetööst mõjuva põhjuseta puudumisel;
7) kui õppur pole pärast akadeemilise puhkuse lõppemist õppetööle ilmunud.
31. Akadeemiast
väljaarvatud
õppur
võidakse
kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud korras.

vabastada

tegevteenistusest

IV. VASTUVÕTU JA VÄLJAARVAMISE VAIDLUSTAMINE
32. Vastuvõtmise
ja
väljaarvamistega
seotud
õppekorralduseeskirjaga sätestatud korras.

otsuste

vaidlustamine

toimub

33. Isikul, kelle vaie jäeti rahuldamata, on õigus pöörduda kaebusega halduskohtusse.
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