KINNITATUD
KVÜÕA ülema
22.12.2017 käskkirjaga nr 126

KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE
MAGISTRIÕPPE 2018/2019. ÕPPEAASTA SISSEASTUMISEESKIRI

I. ÜLDSÄTTED
1. Eeskirjaga määratakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi: õppeasutus)
magistriõppe õppuriks kandideerimise tingimused ja kord.
2. 2018/2019. õppeaastal avatakse õppetöö magistriõppe õppekaval „Sõjaväeline juhtimine
maaväes“ (EHIS-e reg nr 80204).

II. KANDIDEERIMINE JA NÕUTAVAD DOKUMENDID
Täiskoormusega õppesse kandideerimine
3. Sisseastumiskatsetele lubatakse kandidaadid, kes vastavad kandideerimise tingimustele.
4. Kandideerimise tingimused:
4.1.
kõrghariduse esimene aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos
sõjaväelise väljaõppe esimese astmega;
4.2.
kehtiv riigisaladuse juurdepääsuluba vähemalt tasemel „salajane”;
4.3.
soovitavalt inglise keele oskus NATO STANAG 6001 tasemel 2222;
4.4.
kandideerima on suunanud Kaitseväe peastaabi personaliosakond;
4.5.
kandidaadi motivatsioonikiri õppekavale õppima asumiseks.
Eksternõppesse kandideerimine
5. Magistriõppekava täies mahus täitmiseks eksternõppesse kandideerimisel kehtivad samad
tingimused, mis täiskoormusega õppesse kandideerijale.
Sisseastumisdokumentide esitamine
6. Sisseastumiskatsetel osalemiseks tuleb esitada ajavahemikul 12.–21.02.2018 e-posti
aadressile sojakool@mil.ee õppeasutuse ülema nimele vabas vormis õppima asumise
avaldus koos motivatsioonikirjaga

III. SISSEASTUMISKATSED
Sisseastumiskatsete korraldus
7. Sisseastumiskatsed magistriõppekavale toimuvad 27.02.2018. Täpne ajakava teatatakse
kandidaatidele enne sisseastumiskatseid.
8. Sisseastumiskatsetele lubatakse vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kandidaadid, kes
vastavad kandidaatidele esitatavatele tingimustele ja on esitanud nõutud dokumendid (vt
punktid 4 ja 6).
9. Eksternõppesse kandideerijad sooritavad sisseastumiskatsed samadel alustel
täiskoormusega õppesse kandideerijatega.
10. Kandidaat peab sisseastumiskatsetele kaasa võtma isikut tõendava dokumendi (ID-kaart
või pass).
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11. Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks majutus. Vajalik on
eelregistreerumine vähemalt nädal enne katsete toimumist, kontakt: v-vbl Tanel Otsus,
tanel.otsus@mil.ee.
Sisseastumiskatsete kirjeldus
12. Sisseastumiskatsed koosnevad
12.1. vaimse võimekuse testist;
12.2. argumenteerivast esseest (edaspidi: essee).
13. Vaimse võimekuse test
13.1. Test koosneb 45 ülesandest, mille täitmiseks on aega üks tund ja viis minutit.
13.2. Ülesanded on kolmest valdkonnast: sõnavara, matemaatika ja ruumiline
mõtlemine.
13.3. Hinnatakse 0 – 45 punkti süsteemis.
13.4. Testi tulemus on järjestav.
13.5. Testi sooritamisel ei tohi kasuta kalkulaatorit ega muid abivahendeid.
13.6. Testi läbimise nõuete eiramisel katkestatakse testi sooritamine ja kandidaat langeb
konkursist välja.
14. Argumenteeriv essee
14.1. Kandidaat kirjutab argumenteeriva essee, mille maht on 950–1000 sõna. Essee
teema antakse teada vahetult enne katset.
14.2. Essee käigus hinnatakse kandidaadi võimet arutleda akadeemilises kirjalikus
vormis etteantud ajaraamis ja teemal.
14.3. Essee kirjutamiseks on aega kuni neli tundi.
14.4. Essee kirjutatakse elektrooniliselt. Arvutid tagab kandidaatidele KVÜÕA.
14.5. Hinnatakse 0 – 45 punkti süsteemis. Positiivne tulemus algab punktist 1. Tulemust
0 hindamiskriteeriumites ei kirjeldata.
14.6. Tulemus on järjestav.
14.7. Soovituslik kirjandus essee kirjutamiseks valmistumisel on:
14.7.1. Lind, W. S. 2014. Manööversõjapidamise käsiraamat. Kirjastus Elmatar;
14.7.2. Leonhard, R. R. 2013. Manööversõja kunst. Kirjastus Hea Lugu;
14.7.3. Leonhard, R. R. 2007. Sõjapidamisprintsiibid infoajastul. Eesti
Entsüklopeediakirjastus.
14.8. Essee kirjutamise ajal on lubatud kasutada raamatuid jm allikmaterjale.
Sisseastumiskatsete tulemused
15. Paremusjärjestus kujuneb koondtulemuse põhjal.
16. Maksimaalselt on võimalik testist ja esseest kokku saada 90 punkti. Katsed on positiivselt
läbitud kui kahe katse punktisumma kokku on vähemalt 50 punkti (edaspidi: lävend).
17. Kandidaatide võrdse tulemuse korral eelistatakse essees parema tulemuse saanud
kandidaati.
18. Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast
vastuvõtukomisjoni otsust.

IV. IMMATRIKULEERIMINE
19. 2018/2019. õppeaasta õppekohtadele immatrikuleeritakse vastuvõtukomisjoni esildise
alusel ning õppeasutuse ülema käskkirjaga konkursi läbinud kandidaadid, lähtudes
õppekohtade arvust paremusjärjestuse alusel eeskirjas sätestatud lävendit arvestades (vt
punkt 16).
20. Õppekohtade olemasolul on vastuvõtukomisjonil õigus teha õppeasutuse ülemale
ettepanek arvata kursuse nimekirja kandidaadid, kelle katsete tulemus jääb alla lävendi.
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V. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
21. Sisseastumiskatsete
tulemustega
mittenõustumisel
võib
kandidaat
esitada
vastuvõtukomisjoni esimehe nimele põhjendatud kirjaliku avalduse seitsme tööpäeva
jooksul tulemuste teatavaks tegemisest alates, taotledes tulemuste läbivaatamist.
22. Vastuvõtukomisjon võtab vaidlustatud küsimuses vastu otsuse seitsme tööpäeva jooksul
pärast avalduse esitamist ning teavitab oma otsusest avalduse esitajat kirjalikult.
23. Isikul, kelle vaie jäeti rahuldamata, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

3/3

