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KINNITATUD 

KVÜÕA ülema 
04.04.2016 käskkirjaga nr 23 

 
 
 

KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE 
RAKENDUSKÕRGHARIDUSE ÕPPEKAVA  

2016/2017. ÕPPEAASTA SISSEASTUMISEESKIRI 
 
 
I ÜLDSÄTTED 
 

1. Eeskiri sätestab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi õppeasutus) õppuriks 
kandideerimise nõuded, vajaminevate dokumentide esitamise korra, sisseastumiskatsed 
ja nende korralduse. 

2. Sisseastumiskatsete eesmärk on moodustada kandideerijatest paremusjärjestus, mis on 
aluseks kooli vastuvõtmisel. 

3. 2015. aastal sisseastumiskatsed edukalt läbinud ja ajateenistusse suundunud 
kandidaatidel tuleb esitada kinnitus 2016/2017. õppeaastal õppima asumise kohta 
hiljemalt 20. juuniks 2016. Vastav teatis edastatakse e-posti (sojakool@mil.ee) või posti 
teel (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Riia 12, 51013 Tartu). 

 
II KANDIDEERIMINE JA NÕUTAVAD DOKUMENDID 
 

1. Sisseastumisdokumente saab esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise 
infosüsteemi www.sais.ee (edaspidi SAIS) vahendusel ajavahemikul 20.06.–03.07.2016. 
1.1 Esitatavad dokumendid: 

1.1.1 keskharidust tõendava dokumendi koopia, kui riiklikes registrites puuduvad 
vajalikud andmed. 
 

2. Rakenduskõrghariduse õppekavale kandideerimine 
2.1 Rakenduskõrghariduse õppekavale võivad avaliku konkursi korras kandideerida 

keskhariduse või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga Eesti kodanikud, kes 
vastavad kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lg 1 punktides 1–3 ja 5–8 nimetatud 
nõuetele. Õppima asumise eelduseks on tegevteenistusse asumine Kaitseväes (v.a 
tegevväelane). 

2.2 Kandideerijad määravad sisseastumisdokumentide esitamisel oma eelistused maa-, 
õhu- või mereväe õppekavale õppima asumiseks. 

2.3 Kandideerijatele esitatavad nõuded: 
2.3.1 keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; 
2.3.2 Eesti Vabariigi kodakondsus; 
2.3.3 eesti keele oskus keeleoskustasemel B2; 
2.3.4 läbitud ajateenistus. Juhul kui tegevväelasest kandidaat pole läbinud 

ajateenistust, hindab tema sõjaväelist ettevalmistust ja täidetud 
teenistusülesandeid vastuvõtukomisjon ning langetab iga kandidaadi kohta 
eraldi otsuse. 

 
3. Eksternõppesse kandideerimine 

3.1 Eksternõppesse kandideerijatele esitatavad nõuded: 
3.1.1 eksternõppesse võib kandideerida tegevväelane, kellel on täidetud 

rakenduskõrghariduse õppekavale õppima asumiseks esitatavad nõuded (vt 
punkti 2.3). 

3.2 Esitatavad dokumendid: 
3.2.1 avaldus õppeasutuse ülema nimele, mille on kooskõlastanud 

teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülem; 
3.2.2 keskharidust tõendava dokumendi koopia, kui riiklikes registrites puuduvad 

vajalikud andmed. 
 

mailto:sojakool@mil.ee
http://www.sais.ee/


 
2/3 

 
III SISSEASTUMISKATSED JA KONKURSITINGIMUSED 
 

1. Sisseastumiskatsetele lubatakse vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kandidaadid, kes 
vastavad kandidaatidele esitatavatele nõuetele (vt punkti 2.3). 

2. Sisseastumiskatsed rakenduskõrghariduse õppekavale toimuvad ajavahemikul 18.07.–
22.07.2016. 

3. Kandidaat peab sisseastumiskatsetele võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (ID-kaart 
või pass). 

4. Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel 
majutus. 

5. Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast 
sisseastumiskatsete toimumist õppeasutuse kodulehel (www.ksk.edu.ee). 
 

6. Sisseastumiskatsed ja konkursitingimused rakenduskõrghariduse õppekaval 
õppima asumiseks 
6.1 Võõrkeelse õppekeelega kooli lõpetanutel eesti keele oskus keeleoskustasemel B2.  
6.2 Lõputunnistuse keskmine hinne ja riigieksamite tulemus: 

6.2.1 lõputunnistuse keskmine hinne kujuneb üle kõigi ainete; 
6.2.2 riigieksamite tulemus võetakse arvesse võrdse keskmise hindega 

kandidaatide korral; 
6.2.3 tulemus on järjestav; 

6.3 Füüsiline test: 
6.3.1 test on lävendipõhine ja järjestav; 
6.3.2 hinnatakse 300 punkti süsteemis; 
6.3.3 väikseim positiivne tulemus on 60 punkti igalt alalt, kokku 180 punkti. 

6.4 Kutsesobivusvestlus: 
6.4.1 hinnatakse 0–100 punkti süsteemis; 
6.4.2 vestlusel 0 punkti saanud kandidaat langeb konkursist välja. 

6.5 Paremusjärjestus kujuneb kolmest võrdsest osast: lõputunnistuse keskmise hinde, 
füüsilise testi ja kutsesobivusvestluse tulemuste  põhjal. 

6.6 Kandidaatide võrdse tulemuse korral eelistatakse kutsesobivusvestlusel parema 
tulemuse saanud kandidaati. 

6.7 Ajateenistust mitteläbinud ning vastu võetud kandidaadid immatrikuleeritakse 
õppeasutustesse 2017/2018. õppeaastal pärast ajateenistuse läbimist. 

6.8 Eksternõppesse kandideerijad sooritavad sisseastumiskatsed samadel alustel 
täiskoormusega õppesse kandideerijatega. 

 
IV VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
 
Sisseastumiskatsete tulemustega mittenõustumisel võib kandidaat esitada vastuvõtukomisjoni 
esimehe nimele põhjendatud kirjaliku avalduse, taotledes tulemuste läbivaatamist seitsme 
tööpäeva jooksul pärast nende teatavakstegemist. Vastuvõtukomisjon võtab vaidlustatud 
küsimuses vastu otsuse seitsme tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist ning teavitab oma 
otsusest avalduse esitajat kirjalikult. 
 
V VASTUVÕTMINE 
 

1. 2016/2017. õppeaasta sisseastumiskatsed edukalt läbinud ning ajateenistusse astunud 
kandidaat immatrikuleeritakse pärast ajateenistuse läbimist tema kinnituse alusel 
2017/2018. õppeaastal. Kinnituse esitamise tähtaeg määratakse 2017/2018. õppeaasta 
sisseastumiseeskirjas. 

2. Rakenduskõrghariduse õppekavale õppima asumisel võetakse tegevteenistuses 
mitteolev kandidaat tegevteenistusse tähtajaliselt. 

3. Õppekohale immatrikuleeritakse õppeasutuse vastuvõtukomisjoni esildise alusel 
õppeasutuse ülema käskkirjaga konkursi (sisseastumiskatsed) läbinud isik, kes on oma 
õppima asumist kinnitanud hiljemalt 1. augustiks 2016 sisseastumise infosüsteemis 
(www.sais.ee).  
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VI HINDAMISKRITEERIUMID 
 

1. Füüsiline test 
Kandidaadid peavad sooritama füüsilise testi. Kehaline ettevalmistus näitab kandidaadi 
füüsilist töövõimet, sealhulgas võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras. 
Test koosneb kolmest kehalisest harjutusest: 

1) kätekõverdused toenglamangust (2 minuti jooksul); 
2) istessetõus selililamangust (2 minuti jooksul); 
3) 3200 meetri jooks. 

Füüsiline test on lävendipõhine ja järjestav, igalt harjutuselt peab kandidaat saama 
vähemalt 60 punkti. Füüsilise testi hindamise aluseks on Kaitseväe juhataja poolt 
kehtestatud füüsilise ettevalmistuse nõuded. Füüsilise testi kirjeldus ning punktitabel on 
kättesaadav aadressil www.sojakool.ee/tule-oppima/sisseastujale/uldfuusiline-test/. 

 
2. Kutsesobivusvestlus 

Rakenduskõrghariduse õppekavale kandideerimisel hinnatakse kandidaatide potentsiaali 
juhtidena, nende maailmavaatelisi seisukohti, motiveeritust (sh õpimotivatsiooni) ja 
suutlikkust akadeemilisteks õpinguteks. 
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