
 

Sisekaitseakadeemia sisekaitse õppekavagrupi 

magistriõppe ühisõppekava Strateegiline piirihaldus 
esmahindamise otsus 

 

31.03.2022 
 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 

hindamisnõukogu otsustas teha ettepaneku haridus- ja 

teadusministrile anda Sisekaitseakadeemiale sisekaitse 

õppekavagrupi magistriõppe ühisõppekavale Strateegiline 

piirihaldus õppeõigus. 

 

Lähtuvalt kõrgharidusseaduse § 9 lg 3, ja § 10 lg 1, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu poolt kehtestatud dokumendi 

“Õppekavagrupi esma- ja kordushindamise juhend” peatüki VII alusel sedastab Eesti 

Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi 

Nõukogu) järgmist: 

1. Sisekaitseakadeemia esitas 07.02.2022 EKKA-le taotluse õppeõiguse saamiseks 

sisekaitse õppekavagrupi magistriõppe ühisõppekaval Strateegiline piirihaldus 

lihtsustatud menetluse raames. 

 

2. Ühisõppekava läbis akrediteerimise Madalmaade ja Flandria 

akrediteerimisorganisatsiooni NVAO poolt (hindamiskomisjoni aruanne kuupäevaga 

18.12.2020, NVAO otsus kuupäevaga 16.02.2021). Ühisõppekava on akrediteeritud 

kuni 1. mai 2027. 

 

3. EKKA viis läbi analüüsi ning jõudis järeldusele, et täidetud on kõik “Õppekavagrupi 

esma- ja kordushindamise juhend” peatükis VII sätestatud tingimused: 

 

3.1 Ühisõppekava hindamise on läbi viinud pädev hindamisasutus; 

3.2 ühisõppekava hindamine on läbi viidud vastavuses Euroopa ühisõppekavade 

kvaliteedikindlustuse põhimõtetele; 

3.3 ühisõppekava hindamistulemus on positiivne; 

3.4 hindamisaruanne koos taotlusele lisatud materjalidega sisaldab informatsiooni 

kõikide kõrgharidusseaduse § 9 lõikes 2 loetletud aspektide lõikes; 

3.5 ühisõppekava vastab kõrgharidusseaduse § 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 

nõuetele. 
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4. EKKA analüüs ning NVAO hindamisaruanne on hindamisnõukogu otsuse lahutamatud 

osad. 

 

5. Vastavalt dokumendi “Õppekavagrupi esma- ja kordushindamise juhend” punktile 

38: Kui välisriigi pädeva hindamisasutuse hinnang ühisõppekavale on positiivne, 

täidetud on lihtsustatud menetluse tingimused ning hindamisnõukogu ei tuvasta 

esitatud dokumentides vastuolusid või vähest argumenteeritust, võtab 

hindamisnõukogu vastu otsuse, et õpe ühisõppekaval vastab nõutavale tasemele, 

ning teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda kõrgkoolile õppeõigus 

vastavas õppekavagrupis ühisõppekava ulatuses. 

 

6. Nõukogu arutas Sisekaitseakadeemia sisekaitse õppekavagrupi magistriõppe 

ühisõppekava Strateegiline piirihaldus dokumente 31.03.2022 istungil 9 liikme 

osalusel. 

 

7. Eeltoodust johtuvalt nõukogu  

OTSUSTAS 
 

1) Õpe vastab nõutavale tasemele; 

2) Teha ettepanek haridus- ja teadusministrile anda 

Sisekaitseakadeemiale õppeõigus sisekaitse õppekavagrupi 

magistriõppe ühisõppekaval Strateegiline piirihaldus.  

 

Otsus võeti vastu 9 poolthäälega. Vastu 0. 

 

 

12. Kui puudutatud isik ei nõustu hindamisotsuse sisuliste põhjendustega, on tal õigus 

esitada vastulause EKKA hindamisnõukogule 30 päeva jooksul otsuse 

kättesaamisest. Nõukogu saadab vastulause EKKA vaidekomisjonile, kes esitab 5 

päeva jooksul vastulause saamisest nõukogule kirjaliku erapooletu arvamuse 

vastulause põhjendatuse osas. Nõukogu koostab vastulausele põhjendatud vastuse 

30 päeva jooksul vastulause saamisest, võttes arvesse ka vaidekomisjoni 

põhjendatud seisukohta. 

 

 

 
Hillar Bauman 

Nõukogu esimees Nõukogu sekretär 


