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LÕPU- JA MAGISTRITÖÖDE NING TOIMETISTE PUBLITSEERIMISE KORD
KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTES

I. Üldosa
1. Publikatsioonide avaldamise kord (edaspidi kord) reguleerib rakenduskõrghariduse diplomi
ja magistrikraadi taotlemiseks esitatavate lõpu- ja magistritööde ning toimetiste
publitseerimist (avaldamist) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (edaspidi KVÜÕA).
II. Lõpu- ja magistritööde publitseerimine
2. Kaitsmiseks esitatavad lõpu- ja magistritööd on käsikirjalised teadustööd, mis säilitatakse
KVÜÕA raamatukogus ja publitseeritakse KVÜÕA elektroonse publikatsioonina seerias
„KVÜÕA lõpu- ja magistritööd“ ning säilitatakse KVÜÕA raamatukogu vastavas digiarhiivis.
3. Juurdepääsupiirangud seatakse käesoleva korra alusel kinnisel kaitsmisel kaitstud lõpu- ja
magistritööde elektroonsetele publikatsioonidele, kui lõpu- või magistritööde elektroonne
avaldamine ei ole teistele isikutele kuuluvate autoriõiguste, isikuandmete kaitse seaduse,
avaliku teabe seaduse, riigi- või ärisaladuse või muu põhjuse (nt avaldamine tulevikus
teadusartiklina) tõttu võimalik.
4. Tähtajalise piirangu korral lubab autor KVÜÕA-l lõpu- või magistritöö publitseerida pärast
piirangu lõppemist.
5. KVÜÕA ülem võib otsustada avalikule kaitsmisele lubatud lõpu- või magistritöö avaldamise
enne töö kaitsmist KVÜÕA kodulehel.
III. KVÜÕA toimetiste publitseerimine
6. KVÜÕA toimetistel on rahvusvaheline toimetus ja kolleegium. Kõik avaldatavad artiklid on
eelretsenseeritavad (kaks retsensenti).
7. KVÜÕA toimetisi on aastas kaks köidet, need avaldatakse trükis ja elektroonsel kujul.
Toimetisi antakse välja koostöös tunnustatud teaduskirjastusega.
8. Konverentsikogumikud trükitakse KVÜÕA toimetiste eriväljaandena. Monograafiad ja muud
trükised avaldatakse KVÜÕA ülema otsusel.
9. KVÜÕA kõik publikatsioonid arhiveeritakse KVÜÕA raamatukogu digiarhiivis, mille kaudu
on need üldsusele kättesaadavad.
10. Autor annab koos lihtlitsentsiga KVÜÕA-le loa (lisa 1):
10.1. teadusartikli avaldamiseks;
10.2. autori varaliste õiguste üleandmiseks Kaitseväele,
õigusaktidest.

lähtudes

sellekohastest

11. Kui publikatsioonid sisaldavad salastatud või asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
teavet, saab neid avaldada üksikpublikatsioonidena, kuid neile kehtivad levitamis- ja
kättesaadavuspiirangud tulenevalt kehtivatest õigusaktidest.
IV. Autori ja KVÜÕA vastutus
12. Autor vastutab selle eest, et lõpu- ja magistritööde ning teaduspublikatsioonide
avaldamisega ei rikutaks teiste isikute intellektuaalomandi kaitsest ega muudest
õigusaktidest tulenevaid õigusi.
13. Üldjuhul annab autor oma intellektuaalomandi õiguste kaitse KVÜÕA-le lihtlitsentsiga.
14. Kirjastamislepingus lepitakse kokku, et kirjastus vastutab elektroonse ja paberversiooni
samasuse eest.
15. KVÜÕA tagab lõpu- ja magistritööde elektroonse versiooni ning teaduspublikatsioonide
elektroonse ja paberversiooni avaldamise, säilitamise ja kättesaadavuse.

Lisa 1

Lihtlitsents publitseerimiseks

Mina,………………………………………………………………,…………………………………………….
.

(ees- ja perekonnanimi)

(isikukood või sünniaeg)

1. annan Kaitseväele sh Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele tasuta loa (lihtlitsentsi) enda
loodud teose
……………………………………………………………………………………………………………………
(teose nimetus)
reprodutseerimiseks, säilitamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks,
digitaalarhiivi lisamiseks kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

sealhulgas

2. Olen teadlik, et punktides 1 nimetatud publitseerimise õigus jääb alles ka autorile.
3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute (näiteks kaasautorite)
intellektuaalomandi ega muudest õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Kuupäev:
Allkiri

