
 
 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

17.08.2017 nr 1.1-2/17/210 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele  

Euroakadeemiale õppe läbiviimise õiguse  

andmiseks 

 

 

Erakooliseaduse § 51 lõike 3, lõike 7 punkti 2 ja lõike 8 ning haldusmenetluse seaduse § 53 

lõike 1 punktide 2 ja 4 ja lõike 2 punktide 2 ja 3 alusel ning lähtudes Eesti Kõrg- ja 

Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 12. juuni 2017. a otsustest: 

 

1. Haridus- ja teadusministri 14. detsembri 2011. a käskkirja nr 965 „Ettepaneku esitamine 

Vabariigi Valitsusele Euroakadeemiale õppe läbiviimise õiguse andmiseks“ punktiga 3 tegi 

minister Vabariigi Valitsusele ettepaneku anda Euroakadeemiale sotsiaalteaduste 

õppekavagrupis õigus rakenduskõrgharidusõpet ning ärinduse ja halduse õppekavagrupis 

(majanduse ja ärijuhtimise õppekaval) magistriõpet läbi viia tähtajaga kuni 31. detsember 

2014. a.  

Vabariigi Valitsus muutis oma 29. detsembri 2011. a määrusega nr 186 Vabariigi Valitsuse 

18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” (edaspidi 

kõrgharidusstandard) lisa 3 ja andis Euroakadeemiale eelnimetatud õppekavagruppides ja 

õppekaval tähtajalise õiguse õpet läbi viia. 

 

2. Punktis 1 nimetatud käskkirja punktiga 4 määras minister tähtajaks, mille möödumisel tuli 

läbi viia Euroakadeemia eelnimetatud õppekavagruppide ja õppekava kordusekspertiis, 1. 

detsember 2013. a. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur viis kordushindamise läbi 2014. 

a esimesel poolaastal. 8. mail 2014. a otsustas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri 

hindamisnõukogu teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda Euroakadeemiale 

kolmeks aastaks õigus eelnimetatud õppekavagruppides ja õppekavadel õpet läbi viia. 

Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2014. a käskkirja nr 311 „Ettepaneku esitamine 

Vabariigi Valitsusele Euroakadeemiale kõrgharidustaseme õppekavagruppides õppe 

läbiviimise õiguse andmiseks“ punktiga 3 tegi minister Vabariigi Valitsusele teist korda 

ettepaneku anda Euroakadeemiale sotsiaalteaduste õppekavagrupis tähtajaline õigus 

rakenduskõrgharidusõpet ning ärinduse ja halduse õppekavagrupis (majanduse ja 

ärijuhtimise õppekavadel) magistriõpet läbi viia tähtajaga kuni 31. detsember 2017. a.  

Vabariigi Valitsus muutis oma 24. juuli 2014. a määrusega nr 120 kõrgharidusstandardi lisa 

3 ja andis Euroakadeemiale eelnimetatud õppekavagruppides ja õppekavadel teist korda 

tähtajalise õiguse õpet läbi viia. 

 

3. Punktis 2 nimetatud käskkirja punktiga 4 määras minister uueks tähtajaks, mille 

möödumisel tuli läbi viia Euroakadeemia eelnimetatud õppekavagruppide ja õppekavade 

teine kordusekspertiis, 1. detsember 2016. a. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuur viis teise kordushindamise läbi 2017. a esimesel poolaastal. 12. juunil 

2017. a otsustas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 



 

 

hindamisnõukogu teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda Euroakadeemiale 

kolmeks aastaks õigus eelnimetatud õppekavagruppides ja õppekavadel õpet läbi viia. 

 

4. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 12. juuni 2017. a 

otsuste kohaselt vastab Euroakadeemia eelnimetatud õppekavagruppide õppe läbiviimise 

kvaliteet, ressursid ning jätkusuutlikkus osaliselt kõrgharidusstandardi ja teiste õigusaktide 

alusel nõutavale tasemele. Nõustudes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 

hindamisnõukogu 12. juuni 2017. a otsuste põhjendustega (mis on kättesaadavad Eesti 

Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri andmebaasis aadressil 

http://wd.archimedes.ee/andmebaas) teen Vabariigi Valitsusele kolmandat korda 

ettepaneku anda erarakenduskõrgkoolile Euroakadeemia tähtajaline õigus järgmistes 

õppekavagruppides õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastavaid akadeemilisi 

kraade ja diplomeid: 

Õppekavagrupid Kõrgharidus-

astmed 

Diplomite ja 

akadeemiliste 

kraadide nimetused 

Tähtaeg 

Sotsiaalteadused Rakendus-

kõrgharidusõpe 

Rakenduskõrghariduse 

diplom 

30. juuni 

2019. a 

Ärindus ja haldus 

(õppekavad „111195 

Majandus ja 

ärijuhtimine“, 

„121957 Majandus ja 

ärijuhtimine“ ning 

„137117 Majandus ja 

ärijuhtimine“) 

Magistriõpe Sotsiaalteaduse 

magister 

30. juuni 

2018. a 

 

5. Määran tähtajad, mille möödumisel viiakse läbi Euroakadeemia punktis 4 nimetatud 

õppekavagruppide ja õppekavade kordusekspertiisid, järgmiselt:  

Õppekavagrupid Kõrgharidus-

astmed 

Diplomite ja 

akadeemiliste 

kraadide nimetused 

Tähtaeg 

Sotsiaalteadused Rakendus-

kõrgharidusõpe 

Rakenduskõrghariduse 

diplom 

1. 

detsember 

2018. a 

Ärindus ja haldus 

(õppekavad „111195 

Majandus ja 

ärijuhtimine“, 

„121957 Majandus ja 

ärijuhtimine“ ning 

„137117 Majandus ja 

ärijuhtimine“) 

Magistriõpe Sotsiaalteaduse 

magister 

1. 

detsember 

2017. a 

 

6. Kehtestan Euroakadeemiale lisakohustuse lõpetada punktis 4 nimetatud 

õppekavagruppides ja õppekavadele alates käesoleva käskkirja teatavaks tegemisest 

üliõpilaste vastuvõtt. 

 

Erakooliseaduse § 51 lõike 10 punkti 10 kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus haridus- ja 

teadusministri ettepanekul tunnistada erakoolile antud kõrgharidustaseme õppe läbiviimise 

õigus kehtetuks, kui haridus- ja teadusministril tuleks sama õppekavagrupi suhtes teha 

Vabariigi Valitsusele kolmandat korda ettepanek anda üheks kuni kolmeks aastaks õigus 

õppekavagrupis õpet läbi viia ning väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid. 

 

http://wd.archimedes.ee/andmebaas


 

 

Käesoleva käskkirjaga teeb haridus- ja teadusminister Vabariigi Valitsusele kolmandat 

korda ettepaneku anda Euroakadeemiale samades õppekavagruppides tähtajaline õigus 

õpet läbi viia. Haridus- ja teadusministril oleks erakooliseaduse § 51 lõike 10 punkti 10 

alusel kaalutlusõigus teha Vabariigi Valitsusele ka ettepanek tunnistada Euroakadeemiale 

sotsiaalteaduste õppekavagrupis antud rakenduskõrgharidusõppe läbiviimise õigus ning 

ärinduse ja halduse õppekavagrupis (majanduse ja ärijuhtimise õppekavadel) antud 

magistriõppe läbiviimise õigus kehtetuks. 

 

Kolmandat korda Vabariigi Valitsusele tähtajalise õppe läbiviimise õiguse andmise 

ettepaneku kaalutluseks on anda asjaomastel õppekavadel juba õppivatele üliõpilastele 

võimalus õppekava selle nominaalkestuse jooksul lõpetada (eeldusel, et vastava 

kõrgharidusastme ja õppekava õpiväljundid on saavutatud). Sellest tulenevalt teeb haridus- 

ja teadusminister Vabariigi Valitsusele ettepaneku anda Euroakadeemiale kolmandat korda 

samades õppekavagruppides ja õppekavadel tähtajaline õigus õpet läbi viia ainult 

kõrvaltingimusel, et Euroakadeemia lõpetab nendes õppekavagruppides ja õppekavadele 

üliõpilaste vastuvõtu alates käesoleva käskkirja teatavaks tegemisest. Ilma selle 

lisakohustuseta käesolevat käskkirja ei antaks ning selle asemel tuleks Vabariigi Valitsusele 

teha ettepanek tunnistada Euroakadeemiale vastavates õppekavagruppides antud õppe 

läbiviimise õigus kehtetuks. 

 

Eelnevast tulenevalt on punktis 4 nimetatud õppe läbiviimise õiguse tähtaegade juures 

arvestatud Euroakadeemia rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe vastavate 

õppekavade nominaalkestustega, et nendele õppekavadele hiljemalt 2016/17. õppeaastaks 

vastu võetud üliõpilastel oleks võimalus õppekavad nende nominaalkestuse jooksul 

lõpetada. Lisaks annab see Euroakadeemiale parema võimaluse täita talle erakooliseaduse 

§ 51 lõikest 11 tulenevat kohustust tagada pärast õppe läbiviimise õiguse lõppemist 

koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga võimalikele mitte lõpetanud üliõpilastele 

võimalus jätkata õpinguid samas või teises õppeasutuses samal või lähedasel õppesuunal. 

 

7. Kehtestan kõrvaltingimuse, mille kohaselt võib käesolevat käskkirja muuta või see algusest 

peale kehtetuks tunnistada, kui Euroakadeemia ei täida punktis 6 nimetatud lisakohustust. 

 

8. Käesoleva käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras. 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 

 


