
 
 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on rakenduskõrgkool, mis annab sõjaväelist kutse- 
ja kõrgharidust ning toetab teadus- ja arendustegevuse kaudu Eesti riigikaitset. 

 
KVÜÕA kuulutab välja konkursi 

LEKTORI (1,0) 

ametikoha täitmiseks väljendusõpetuse valdkonnas  
alates 4. veebruarist 2018 

 
Ametikoha tööülesanded: 
- korraldada ja läbi viia õppetööd ning õppemetoodilist tööd; 

- juhendada ja teha oma valdkonnas arendustegevust, sh juhendada õppurite uurimistöid; 

- osaleda teadustegevuses (sh teadusprojektides) ja juhendada nendesse kaasatud õppureid; 

- kujundada õppurite kirjalikku ja suulist eneseväljenduse oskust. 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded: 

- vähemalt magistrikraad humanitaar- või sotsiaalteaduste erialal; 

- inglise keele oskus vähemalt tasemel B2; 

- vähemalt kaheaastane pedagoogilise töö kogemus kõrgkoolis, sh lõpu- ja magistritööde 

juhendamine;  

- vähemalt kaheaastane uurimis-, arendus- ja/või teadustöö kogemus. 

 

Kasuks tuleb: 

- õppematerjalide koostamise kogemus; 

- teadus- või arendusprojektidele toetuste taotlemise ja projektide täitmise kogemus; 

- osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides; 

- töökogemus või pädevus riigikaitse või sisejulgeoleku valdkonnas. 

 

Ootused kandidaadile: 

- soov panustada Eesti ohvitserkonna ja allohvitserkonna kujundamisesse;  

- soov tegeleda Kaitseväe arendamisega õpetamise ja teadustegevuse kaudu; 

- kvalitatiivsete või kvantitatiivsete andmeanalüüsi meetodite valdamine. 

 

Omalt poolt pakume: 

- rutiinivaba tööd ja toredat kollektiivi; 

- osalemist riiklikult rahastatud kaitsevaldkonna teadusprojektides, sh rahvusvahelistes; 

- sõjaväelist ja didaktilist täiendusõpet ning erialase enesetäiendamise võimalusi;  

- sportimisvõimalusi; 

- stabiilset ja kindlat sissetulekut. 



 

Konkursil osalemiseks nõutavad dokumendid: 

- avaldus KVÜÕA ülema nimele;  

- elulookirjeldus, sh loetelu õppetegevusest, juhendatud uurimistöödest, publikatsioonidest, 

osaletud/juhitud teadusprojektidest ning rahvusvahelisest koostööst; 

- motivatsioonikiri; 

- haridust tõendavate dokumentide koopiad; 

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. 

 

Töötasu 1550 eurot (katseajal 1400 eurot) 

 
Asukoht Tartu 
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.12.2018 kas Kaitseväe värbamiskeskuse kodulehe 
vahendusel (https://vk.kra.ee/), töövahenduskeskkonna kaudu, posti teel aadressile Riia 12, 51013 
Tartu (märksõna “Personal“) või e-posti aadressile kvuoa.personal@mil.ee. 
 
Pedagoogilise pädevuse hindamiseks võidakse kandidaadilt nõuda avaliku loengu pidamist. 
Vastavalt kokkuleppele on võimalik jätkata töötamist osakoormusega ka mujal õppeasutuses. 
 
Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab KVÜÕA üldosakonna 
personalijaoskonna ülemalt kapten Siret Paabutilt (siret.paabut@mil.ee, tel 717 6112 või 525 
6408), KVÜÕA õppeosakonna sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetooli ülemalt kolonelleitnant 
Antek Kasemaalt (antek.kasemaa@mil.ee, tel 717 6331 või 580 45754) ning 
www.ksk.edu.ee/toopakkumised.  

 
 

Tule ja anna oma panus Eesti riigikaitsesse! 
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