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1. Sissejuhatus 
 

Lihtsustatud menetlus ühisõppekava hindamisel 

Lihtsustatud menetlust õppeõiguse taotlemisel ühisõppekava ulatuses võib vastavalt Esma- ja 

kordushindamise juhendi peatükile VII rakendada juhul, kui ühisõppekava on eelnevalt hinnanud pädev 

välisriigi hindamisasutus vastavuses Euroopa kõrgharidusruumi ministrite poolt heaks kiidetud 

ühisõppekavade kvaliteedikindlustuse põhimõtetele (European Approach For Quality Assurance of Joint 

Programmes) ning õppeõigust taotlev Eesti kõrgkool on ühisõppekava hindamises osalenud. 

Pädevaks välisriigi hindamisasutuseks loetakse kõiki Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse EQAR 

kantud asutusi.  

Lihtsustatud menetluse korral rakenduvad järgmised erisused: 

1. Kõrgkool esitab EKKAle välisriigi pädeva hindamisasutuse poolt koostatud ühisõppekava 

hindamisaruande ning taotluse võtta ühisõppekava esma- või kordushindamisel arvesse välisriigi pädeva 

hindamisasutuse hindamisaruanne. 

2. EKKA hindab, kas on täidetud järgmised lihtsustatud menetluse tingimused: 

2.1. ühisõpekava hindamise on läbi viinud pädev hindamisasutus; 

2.2. ühisõppekava hindamine on läbi viidud vastavuses Euroopa ühisõppekavade kvaliteedikindlustuse 

põhimõtetele; 

2.3. ühisõppekava hindamistulemus on positiivne; 

2.4. hindamisaruanne sisaldab informatsiooni kõikide kõrgharidusseaduse § 9 lõikes 2 loetletud 

aspektide lõikes;  

2.5. ühisõppekava vastab kõrgharidusseaduse § 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. 

Kui punktides eeltoodud nõuded on täidetud, teeb EKKA juhataja kõrghariduse hindamisnõukogule ettepaneku 

rakendada ühisõppekava esma- või kordushindamisel lihtsustatud menetlust ning võtta hindamisotsuse 

vastuvõtmisel aluseks välisriigi pädeva hindamisasutuse poolt koostatud hindamisaruanne ja EKKA analüüs 

lihtsustatud menetluse taotluse vastavuse kohta viidatud nõuetele.  

Ühisõppekava osapooled ja õppekava rakendamine 

Strateegilise piirihalduse magistriõppe õppekava on rahvusvaheline ühisõppekava, mida rakendavad 

konsortsiumi liikmed: 

• Hollandi Kaitseakadeemia (Netherlands Defence Academy); 

• Sisekaitseakadeemia (Estonian Academy of Security Sciences); 

• Rezekne Tehnikaakadeemia (the Rezekne Academy of Technologies) Lätis; 

• Mykolas Romerise Ülikool (Mykolas Romeris University) Leedus; 

• Riiklik Kaugõppe Ülikool (the National University for Distance-Learning Education) Hispaanias; 

• Salamanca Ülikool (the University of Salamanca) Hispaanias. 

Nimetatud partnerid sõlmisid 2014.a. konsortsiumilepingu, mille on allkirjastanud ka Frontex (Euroopa 

Piiri- ja Rannikuvalve Amet). Õppekava rakendamist koordineerib Frontex ja rahastab Euroopa Liit. 
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Ühise magistriõppe eesmärk on edendada ELi ühist piiri-ja rannikuvalve kultuuri ning ühtlustada õppe- 

ja kutsestandardeid, austades samas mitmekesisust. Õppekava on multidistsiplinaarne ning loodud EL 

piirihalduse eest vastutavate asutuste kesk- ja kõrgema astme ametnikele. 

Rakendamisse kaasatud partnerid on tunnustatud riiklikud kõrgharidusasutused, mis vastutavad ühiselt 

õppekava kujundamise ja rakendamise eest. Kõik akadeemilised partnerid on juriidiliselt tunnustatud 

kui ülikoolid või kõrgharidusasutused, millel on nende vastavate riiklike õigusaktidega lubatud anda 

magistri taseme haridust ja osaleda ühisõppekava elluviimisel. 

Analüüsi koostajad ja alusdokumendid 

Analüüsi Strateegilise piirihalduse magistriõppekava nõuete täitmises kohta lihtsustatud menetluse 

nõuetele viisid läbi  

Hillar Bauman EKKA hindamisjuht 

Heli Mattisen EKKA juhataja 

 

Analüüsi koostamisel oli aluseks järgmise dokumendid: 

1) Sisekaitseakadeemia algatuskiri õppe õiguse taotlemiseks magistriõppe kavale  

2) Sisekaitseakadeemia eneseanalüüsi aruanne  

3) Ühisõppekava Strategic Border Management koondfail  

4) Ühisõppekava koostöölepingu kokkuvõte 

5) Madalmaaade ja Flandria akrediteerimisorganisatsiooni NVAO poolt läbi viidud ühisõppekava 

akrediteerimise aruanne 

6) NVAO otsus ühisõppekava akrediteerimise kohta 

 

2. Analüüs 

2.1. Ühisõppekava hindamise on läbi viinud pädev hindamisasutus 
 

Ühisõppekava Strategic Border Management akrediteerimise viis läbi Madalmaaade ja Flandria 

akrediteerimisorganisatsioon De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). NVAO on 

registreeritud Euroopa kvaliteediagentuuride registris EQAR 

https://www.eqar.eu/register/agencies/agency/?id=37. Vastavalt Esma- ja kordushindamise juhendi 

punktile 36 loetakse pädevaks hindamisasutuseks kõik Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse 

EQAR kantud asutused. Seega on nõue täidetud. 

 

https://www.eqar.eu/register/agencies/agency/?id=37
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2.2. Ühisõppekava hindamine on läbi viidud vastavuses Euroopa 

ühisõppekavade kvaliteedikindlustuse põhimõtetele  
Madalmaade ja Flandria akrediteerimisorganisatsioon De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

(NVAO) . NVAO on registreeritud Euroopa kvaliteediagentuuride registris EQAR  alates 2008. aastast. 

Alates 2019. aastast viib NVAO läbi ka rahvusvaheliste ühisõppekavad hindamisi, mille aluseks on 

Euroopa ühisõppekavade kvaliteedikindlustuse põhimõtted. NVAO poolt rakendatavad 

ühisõppekavade hindamise põhimõtete ja protseduuride vastavust on hinnatud rahvusvahelise 

hindamise Euroopa kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni poolt ning tunnustatud vastavaks. NVAO 

ühisõppekavade hindamise regulatsioon on loetletud ka agentuuride registris EQAR 

https://www.eqar.eu/register/agencies/agency/?id=37. Seega loeme nõude täidetuks.  

 

2.3. Ühisõppekava hindamistulemus on positiivne 
 

Madalmaade ja Flandria akrediteerimisorganisatsioon (NVAO) hindas ühismagistriõppe õppekava ning 

akrediteering kehtib kuni 1. maini 2027.  

NVAO hindamisaruandes on toodud hinnangud ühisõppekavale kõikide seonduvate aspektide lõikes.  

Standard  Assessment  

1. Eligibility  

1.1 Status  Meets the standard  

1.2 Joint design and delivery  Meets the standard  

1.3 Cooperation Agreement  Meets the standard  

2. Learning Outcomes  

2.1 Level  Meets the standard  

2.2 Disciplinary field  Meets the standard  

2.3 Achievement  Meets the standard  

2.4 Regulated Professions  Not applicable  

3. Study Programme  

3.1 Curriculum  Meets the standard  

3.2 Credits  Meets the standard  

3.3 Workload  Meets the standard  

4. Admission and Recognition  

4.1 Admission  Meets the standard  

https://www.eqar.eu/register/agencies/agency/?id=37
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4.2 Recognition  Meets the standard  

5. Admission and Recognition  

5.1 Learning and teaching  Meets the standard  

5.2 Assessment of students  Meets the standard  

6. Student Support  

  Meets the standard  

7. Student Support  

7.1 Staff  Meets the standard  

7.2 Facilities  Meets the standard  

8. Transparency and Documentation  

  Meets the standard  

9. Quality Assurance  

  Meets the standard  

Conclusion  Positive  

 

Seega on nõue täidetud. 

 

2.4. Hindamisaruanne sisaldab informatsiooni kõikide kõrgharidusseaduse § 9 

lõikes 2 loetletud aspektide lõikes  
 

Vastavalt kõrgharidusseaduse § 9 lõikele 2 esitab kõrgkool taotluse, mis sisaldab:   1) andmed 

õppekavade kohta, mille alusel soovitakse õpet korraldada;   2) andmed õpet korraldavate 

akadeemiliste töötajate ja nende kvalifikatsiooni kohta;   3) andmed õppe- ja teadustegevuseks 

vajaliku taristu ja õppe rahastamise allikate kohta;   4) põhjendused õppe avamise vajaduse kohta, 

sealhulgas andmed sihtrühma kohta ning kutse- ja erialaliitude ning ametite ettepanekud. 

Tegemist on õppekavaga, mida rakendatakse juba alates 2014. aastas. Samast aastast osaleb 

õppekava rakendamisel ka Sisekaitseakadeemia. Kuna 2019. aastal viidi sisse muudatused 

ühisõppekavu puudutavatesse sätetesse kõrgharidusseaduses, on võimalik registreerida ühisõppekava 

ka Eestis.  

NVAO hindamisaruandes on toodud hinnangud ühisõppekavale kõikide seonduvate aspektide lõikes. 

Hinnangute aluseks on konsortsiumisse kuuluvate kõrgkoolide esitatud andmed ja eneseanalüüs. 
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Kõikidel ühisõppekava rakendamises osalevatel akadeemilistel partneritel on koostöölepingud oma 

riigi õiguskaitseorganite, piiri-ja rannikuvalve asutustega. Eestis on selleks partneriks Politsei- ja 

piirivalveamet. Seega on õppekava vajadus dokumenteeritud ning ametiga toimub regulaarne 

koostöö. 

Taotlusele lisatud eneseanalüüsi aruandes on Sisekaitseakadeemia toonud täiendavalt andmed 

õppejõudude kvalifikatsiooni ning õppe- ja teadustegevuseks vajaliku taristu ja õppe rahastamise 

allikate kohta. Taotlusele on lisatud ka õppekava ja õppeava rakendamise põhimõtted, mis on 

põhjalikult analüüsitud ka NVAO hindamisaruandes. 

 

Seega loeme nõude täidetuks. 

 

2.5. Ühisõppekava vastab ühisõppekava vastab kõrgharidusseaduse § 11 

lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. 
 

Vastavalt kõrgharidusseaduse § 11 lõikele 1 võivad rakenduskõrgkoolid avada ühisõppekava, kui: 

ühisõppekavas osaleval välisriigi kõrgkoolil on õigus korraldada Eesti kõrgharidusastmega samaväärse 

astme õpet; vähemalt ühel ühisõppekavas osaleval kõrgkoolil on õppeõigus ühisõppekavaga samas 

õppekavagrupis; ühisõppekavas osalevatel Eesti kõrgkoolidel on õppeõigus selles õppekavagrupis, 

mille alusel nad ühisõppekavas osalevad, ja ühisõppekavas osaleva välisriigi kõrgkooli õpe vastab selle 

välisriigi nõuetele ning tema väljastatavad lõpudokumendid on selle välisriigi pädeva asutuse 

tunnustatud. 

Antud juhul on täidetud kõik nimetatud nõuded: Rakendamisse kaasatud partnerid on tunnustatud 

riiklikud kõrgharidusasutused, mis vastutavad ühiselt õppekava kujundamise ja rakendamise eest. Kõik 

akadeemilised partnerid on juriidiliselt tunnustatud kui ülikoolid või kõrgharidusasutused, millel on 

nende vastavate riiklike õigusaktidega lubatud anda magistri taseme haridust ja osaleda ühisõppekava 

elluviimisel. 

Samuti on eitatud materjalidele toetudes võimalik järeldada, et täidetud on ka kõrgharidusseaduse § 

11  lõikes 2 sätestatud nõue, mille kohaselt ühisõppekavas osalevad kõrgkoolid sõlmivad 

koostöölepingu, milles on määratud ühisõppekava alusel õppivate üliõpilaste õigused ja kohustused, 

õppekorraldus, ühisõppekavas osalevate kõrgkoolide vastutuse jaotus ning muud küsimused, mis on 

vajalikud ühisõppekava alusel õpetamiseks ja õppimiseks. 

Seega on nõue täidetud. 

 

KOONDHINNANG  

 

Analüüsi koostajate hinnangul on täidetud kõik lihtsustatud menetluse nõuded. 


