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KINNITATUD 
KVÜÕA nõukogu 30.01.2015 otsusega 

 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rahvusvahelistumise põhimõtted 

 

I Üldsätted 

1. Käesolev dokument sätestab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi õppeasutus) 

rahvusvahelistumise eesmärgid, valdkonnad, eelisarendatavad tegevused ning 

elluviimise. 

 

2. Rahvusvahelistumise põhimõtted kehtestatakse Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise 

strateegia 2006–2015, Eesti elukestva õppe strateegia 2020, Eesti teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” ja 

muule haridusalasele seadusandlusele tuginevalt ning on õppeasutuse arengusuundade 

põhine.  

 

3. Rahvusvahelistumise põhimõtted toetavad õppeasutuse arengukavas püstitatud 

eesmärkide saavutamist, õppe- ja teadustöö kvaliteedi tagamist ja tõstmist ning on 

õppeasutuse tegevuse tulemuslikkuse hindamise osa.  

 

II Eesmärgid 

4. Õppeasutuse rahvusvahelistumine on suunatud sõjanduse ja sõjapidamise (sh 

sõjaväelise juhtimise ja taktika) ning nendega seotud valdkondade arendamisele. 

 

5. Õppeasutuse rahvusvahelistumise eesmärgid on: 

a) tõsta õppeasutuse õppurite (sh tegevteenistuses olevate endiste õppurite) ja töötajate 

rahvusvahelist koostegutsemisvõimet;  

b) omandada sõjanduse ja sõjapidamisega seotud valdkondades uusi ja/või 

täiendavaid pädevusi ning tõsta seeläbi õppeasutuse akadeemilist taset nii õppe- 

kui teadustöös; 

c) laiendada õppeasutuse rahvusvahelist nähtavust ning õppurite ja töötajate 

rahvusvahelist konkurentsivõimet õpirände suurendamise ning teadus- ja 

arenduskoostöö kaudu.  

 

III Valdkonnad, sihtgrupid ja eelisarendatavad tegevused  

6. Rahvusvahelistumise valdkonnad: 

a) õppetegevus kõrgharidusõppes ning kutse- ja täiendusõppes; 

b) teadus- ja arendustegevus. 

 

7. Kaasatud sihtgrupid: 

a) õppeasutuse õppurid; 

b) õppejõud ja teadustöötajad; 

c) õppe- ja teadustegevust toetav personal. 
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8. Väliskoostööpartnerite valikul lähtub õppeasutus sõjalise koostöö arendamise 

vajadustest ja võimalustest. 

 

9. Õppeasutuse olulisimad välispartnerid on Läti, Leedu ja Poola Vabariik.  

 

10. Tegevused olulisuse järjekorras: 

a) välisriigi õppurite osalusega ühisõppuste ja -harjutuste ning õppeainete läbiviimine 

(lühiajaline); 

b) õppejõudude õpiränne välisriikidesse õppetöö läbiviimise eesmärgil (lühi- ja 

pikaajaline); 

c) õppurite osalemine ühisõppustel ja -harjutustel ning õppeainetes välisriigis 

(lühiajaline);  

d) teadus- ja arenduskoostöö uurimisprojektide täitmisel ja (ühis)publikatsioonide 

kirjutamisel (lühi- ja pikaajaline); 

e) välisriigi õppejõudude õpiränne õppeasutusse õppetöö läbiviimise eesmärgil (lühi- ja 

pikaajaline); 

f) õppurite, õppejõudude ja teadustöötajate osalemine erialastel seminaridel ja 

konverentsidel välisriikides (lühiajaline); 

g) NATO uurimistöögruppides osalemine (lühiajaline); 

h) lõpu- ja magistritööde kirjutamine välisriigi sõjakooli ja/või kõrgkooli (kaas)juhendaja 

juhendamisel (lühi- ja pikaajaline); 

i) õppurite väe- või relvaliigipõhine väljaõpe välisriigis (pikaajaline); 

j) õppe- ja teadustegevust teostava ning seda toetava personali ametialane tutvumis- ja 

õpiränne välisriikide sõjakoolidesse ning teadus- ja arendusasutustesse (lühiajaline); 

k) rahvusvahelise sõjakoolide kadetivahetusnädala korraldamine ja välisriikide 

sõjakoolide kadetivahetusnädalatel osalemine. 

 

IV Elluviimine 

11. Rahvusvahelistumisega seotud tegevused planeeritakse ja viiakse ellu käesolevas 

dokumendis sätestatud põhimõtete alusel.  

 

12. Tegevusi rahastatakse: 

a) õppeasutuse tegevuskuludest (planeeritakse vastavalt Kaitseväes kehtivale korrale); 

b) tõukefondide toel ellu kutsutud rahvusvahelistumist toetavatest 

õpirändeprogrammidest; 

c) sihtotstarbelise projektitaotluse alusel eraldatud eelarvelistest vahenditest; 

d) õppeasutusvälistest sihtotstarbelistest finantsvahenditest (kutsete, üksikkokkulepete 

jms baasil). 

 

13. Rahvusvahelistumisel tagatakse: 

a) välisriigi õppurite võrdne kohtlemine õppeasutuse õppuritega õppetöös ning selle 

läbimise tõendamisel; 

b) õppurite poolt välisriigis läbitud väljaõppe või õppeainete tunnustamine õppekava 

läbimise osa ja/või selle fikseeritud täiendusena; 

c) õppeasutuse töötajate motiveerimine rahvusvahelise tegevuse elluviimiseks ning 

tegevuse arvestamine hindamis- ja arenguvestlustel ning atesteerimistel.  



3 
 

 

14. Rahvusvahelistumisega seotud tegevused, vastutajad ja tulemusnäitajad õppeasutuse 

arenguperspektiivis määratakse kindlaks õppeasutuse arengukavaga, mida täpsustab 

igal aastal õppeasutuse ülema aastakäsk.  

 

V Seotud dokumendid 

15. a)    KVÜÕA arengukava 2015–2022; 

b)    KVÜÕA teadus- ja arendustegevuse strateegia;  

c)    KVÜÕA õpirände juhend; 

d)    programmi „Erasmus+“ harta; 

e)    programmi „Erasmus+“ toetuse kasutamise leping; 

f)    Euroopa Liidu noorte ohvitseride õpirände raamleping („Framework regarding the 
European initiative on the exchange of young officers, modelled on Erasmus“; nn 
Sõjaline Erasmus). 


