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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 

hindamisnõukogu otsustas: 

Lugeda EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari institutsionaalse 

akrediteerimise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks. 

 

      

 

Lähtuvalt kõrgharidusseaduse § 38 lg-s 3 ja Haridus- ja Noorteameti põhimääruse § 

24 lg 5 sisalduva volituse põhjal kehtestatud dokumendi “Institutsionaalse 

akrediteerimise tingimused ja kord” punkti 48.7 alusel sedastab EKKA kõrghariduse 

hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

1. HMS § 53 lg 1 p 2 järgi on haldusakti kõrvaltingimus haldusakti 

põhiregulatsiooniga seotud lisakohustus ning lg 2 p-d 2 ja 3 sätestavad, et 

haldusaktile võib kehtestada kõrvaltingimuse, kui kõrvaltingimuseta tuleks 

haldusakt jätta andmata või kui haldusakti andmine tuleb otsustada halduse 

kaalutlusõiguse alusel. 26.02.2019 võttis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) vastu 

otsuse kinnitada hindamisaruanne1 ning akrediteerida EEKBL Kõrgem 

Usuteaduslik Seminar (KUS) 7 aastaks kõrvaltingimusega, et KUS esitab 

Nõukogule hiljemalt 26.02.2021 aruande hindamisotsuse2 punktis 11 toodud 

puuduste kõrvaldamise kohta. 

2. 26.02.2021 saatis KUS Nõukogule järgmised dokumendid: 1) Additional 

requirements; 2) Õppejõu aruanne; 3) KUS Development plan; 4) Plan of 

Management; 5) Research plan. 

3. Kõrvaltingimuse täitmise hindamisse kaasas EKKA komisjoni liikmed: 

Prof. dr. F.G. Immink Emeritus professor of Practical Theology and former 

Rector of the Protestant Theological University, The 

Netherlands. 

Dr. Ringo Ringvee Ministry of the Interior (Religious Affairs Department), 

Estonia. 

 

4. Virtuaalne hindamiskülastus Kõrgkooli toimus 19.04.2021. 

                                        
1 Hindamisaruanne on otsuse lahutamatu osa ja kättesaadav EKKA kodulehel. 
2 Hindamisotsus on kättesaadav EKKA kodulehel. 



2 
 

 

5. EKKA saatis esialgse aruande kõrgkoolile 4.05.2021, millele kõrgkool esitas 

vastuse 5.05.2021. Hindamiskomisjon esitas 6.05.2021 EKKA-le aruande 

Nõukogu 26.02.2019 otsuse punktis 11 kirjeldatud puuduste kõrvaldamise kohta. 

Hinnang oli järgmine: 

Kõrvaltingimuse seadmise aluseks 

olnud puudus 

Hinnang 

1) Kõrgkooli juhtimise ja personali 
osas:  

- Ülikooliseaduse § 10 lõike 1 punkti 
1 ja lõike 4 ning §- 12, 
rakenduskõrgkooli seaduse § 21 

lõigete 1-3 ja 5 ja erakooliseaduse 
§ 14 lõigete 1-3 ja 5 alusel 

kehtestatud regulatsiooni 
„Institutsionaalse akrediteerimise 
tingimused ja kord“ punkti 7.1.1.5 

järgi peab vastutus kõikidel 
juhtimistasanditel olema 
määratletud ja kirjeldatud ning 

toetama kõrgkooli eesmärkide 
saavutamist ja põhiprotsesside 
sidusat toimimist. Vajalik on 

delegeerida ja jagada 
juhtimisülesandeid nii palju kui 
võimalik, arvestades rektori kõrget 

töökoormust ja seminari pikaajalise 
jätkusuutlikkuse tagamist. Vajalik 
on selgemalt määratleda personali 

juhtimisalased vastutused, mh nt 
juhtõpetaja roll.  
- Regulatsiooni „Institutsionaalse 

akrediteerimise tingimused ja kord“ 
punkti 7.1.2.5. järgi peavad 
Töötajad osalema rahvusvahelistes 

mobiilsusprogrammides, 
koostööprojektides, võrgustikes 
jms. Vajalik on toetada ja 

tugevdada rahvusvahelist 
õppejõudude 
mobiilsust/välisvahetust. 

Puudus on täielikult kõrvaldatud. 

Hindamiskomisjon tõi välja järgmised 

positiivsed arengud:  

1) Kõrgkooli rahvusvaheline tegevus on 

aktiivne. Jätkub koostöö Rootsi ja Norra 

kõrgkoolidega, toimuvad 

konsultatsioonid veel rea kõrgkoolidega 

koostööks tulevikus. 

2) Kõrgkooli juhtimisstruktuur on selge ning 

määratletud on vastutusvaldkonnad. 

3) Kõrgkoolis arengukavas aastateks 2021-

2027 on seatud selged ja mõõdetavad 

eesmärgid. 

4) Juhtõpetajate poolt rakendatud 

mentorlussüsteem toetab üliõpilasi.  

Soovitused edasisteks arendustegevusteks:  

1) Pandeemia ja reisipiirangute jätkudes 

tuleks enam tähelepanu pöörata 

virtuaalsetele rahvusvahelise koostöö 

vormidele. 

 

2) Teadus- ja arendustegevuse 
osas:  

- Regulatsiooni „Institutsionaalse 
akrediteerimise tingimused ja kord“ 
punkti 7.3.1.1. järgi peab kõrgkool 

TAL valdkonnas määratlema 
eesmärgid ja mõõtma nende 
täitmist. Vajalik on välja töötada 

pikemaajalisem teadusuuringute 
kava (5-7 aastaks). 
Rakendusuuringute plaanid, 

Puudus on täielikult kõrvaldatud. 

Hindamiskomisjon tõi välja järgmised 

positiivsed arengud:  

1) Välja on töötatud ning kinnitatud 

pikaajaline teadusuuringute ja 

publitseerimiste kava 

2) Õppejõudude teadustöö 

koordineerimiseks ja toetamiseks on 
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tegevused ja profiil vajavad 
selgemat määratlemist. 
Teadusuuringute tulemusi on vaja 

publitseerida riiklikes ja 
rahvusvahelistes väljaannetes.  
- Regulatsiooni „Institutsionaalse 

akrediteerimise tingimused ja kord“ 
punkti 7.3.2.2. järgi peavad 
Kõrgkoolil olema TAL arendamiseks 

vajalikud rahalised vahendid ning 
nende hankimist toetav strateegia. 
Teadusuuringute tarvis on vaja 

eraldada rohkem ressursse ning 
uued ressursid peaksid eelkõige 
toetama noorema personali 

välismaistel konverentsidel ja 
seminaridel osalemist. 

tööle võetud 0,4 kohaga teadus- ja 

arendustegevuse koordinaator. 

3) Teadus- ja arendustegevuse 

finantseerimine põhineb senistel 

tulemustel ja on motiveeriv.  

 

Soovitused edasisteks arendustegevusteks:  

1) Soovitav on välja töötada veel üks vaba 

kiriku identiteedile iseloomulik 

uurimisteema: kõigi usklike preesterlus. 

Seda teemat mainivad ka vanematekogu 

ja hoolekogu. See teema oleks suuresti 

kooskõlas KUS missiooniga: kristlaste 

terviklik ja elukestev areng. See teema 

hõlmab ka vaimsuse ning hingehoiu 

probleeme. 

 

 

6. Võttes arvesse, et hindamiskomisjoni hinnangul on kõik puudused täielikult 

kõrvaldatud Nõukogu 

  

OTSUSTAS: 

Lugeda EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari institutsionaalse 

akrediteerimise 26.02.2019 otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja 

jätta jõusse otsus akrediteerida kõrgkool seitsmeks aastaks. 

 

Otsus võeti vastu 11 poolthäälega. Vastu 0. 

 

7. Isikul, kes leiab, et hindamisnõukogu otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud 

tema vabadusi, on võimalik esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud 

korras. Vaie esitatakse EKKA hindamisnõukogule 30 päeva jooksul pärast seda, 

kui vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada 

saama.  

Nõukogu saadab vaide EKKA hindamisnõukogu vaidekomisjonile, kes esitab 5 

päeva jooksul vaide saamisest nõukogule kirjaliku erapooletu arvamuse vaide 

põhjendatuse osas. Nõukogu lahendab vaide 10 päeva jooksul selle saamisest, 

võttes arvesse vaidekomisjoni põhjendatud seisukohta. Kui vaiet on vaja 

täiendavalt uurida, võib hindamisnõukogu vaide läbivaatamise tähtaega 

pikendada kuni 30 päeva võrra. 
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EKKA hindamisnõukogu otsuse vaidlustamine on võimalik 30 päeva jooksul alates 

selle kättetoimetamisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Tallinna 

kohtumajja halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras. 

 

 

 

 

Eve Eisenschmidt      Hillar Bauman 

Nõukogu esimees   Nõukogu sekretär 


