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EESTI KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI HINDAMISNÕUKOGU OTSUS JÄTTA JÕUSSE OTSUS 
KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE INSTITUTSIONAALSE AKREDITEERIMISE KOHTA SEITSMEKS 
AASTAKS  

Lähtuvalt rakenduskõrgkooli seaduse § 21 lg 2 ja lg 3 punktist 1 ning ülikooliseaduse § 10 lg-s 4 ja Eesti 
Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva volituse põhjal 
kehtestatud dokumendi “Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja läbiviimise kord” punkti 48.2 
alusel 

sedastab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

1. 05.02.2014 analüüsis Nõukogu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste tugevusi ja 
parendusvaldkondi ning jõudis järeldusele, et kõrgkooli juhtimine, töökorraldus, õppe- ja 
teadustegevus ning õppe- ja uurimiskeskkond vastavad nõuetele tingimusel, et kõrgkool 
kõrvaldab järgmised probleemid teadus- ja arendustegevuse valdkonnas: 

 
- Kõrgkoolis puudub konkreetne rakenduskava mis määratleks selgemalt uuringute 

võtmevaldkonnad, nende arendamist toetava personalipoliitika ning eesmärgid ja rahaliste 
vahendite jaotuse nende saavutamiseks. 
 

- Üksnes sõjaväelise taustaga õppejõud on teadus- ja arendustegevusse liiga vähe kaasatud.   
 

2. Nõukogu võttis vastu otsuse akrediteerida Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused seitsmeks 
aastaks kõrvaltingimusega, et kõrgkool esitab tähtajaks 05.02.2015 Nõukogule  

 

 teadus- ja arendustegevuse strateegia rakenduskava, kus on määratletud uuringute 
võtmevaldkonnad, nende arendamist toetav personalipoliitika ning eesmärgid ja 
rahaliste vahendite jaotus nende saavutamiseks ja 

 selged nõuded töötajatele teadus- ja arendustegevuse valdkonnas lähtuvalt nende töö 
spetsiifikast 
 

3. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused esitas Nõukogule kuupäevaks 05.02.2015 järgmised 
dokumendid: 1) KVÜÕA teadus-arendustegevust reguleerivad dokumendid akrediteerimise 
kõrvaltingimuse vaatest 2) Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika 2014 - 
2022 3) Teadus- ja arendustegevuse plaan 2016 – 2019; 4) Kaitsealase teadus- ja 
arendustegevuse finantsplaan 2016 – 2019; 5) Väljavõte KVÜÕA arengukavast (KVÜÕA – 2022); 
6) Õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise kord; 7) Õppejõudude ja teadustöötajate 
kvalifikatsiooninõuded, nendele vastavuse hindamise tingimused ja kord; 8) Üldpädevuste tabel; 
9) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rahvusvahelistumise põhimõtted 
 

4. Nõukogu analüüsis esitatud materjale ning leidis, et 
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Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on kõrvaldanud p-s 1 nimetatud puudused ja täitnud Nõukogu 
seatud kõrvaltingimuse. Seega järeldab Nõukogu, et Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtimine, 
töökorraldus, õppe- ja teadustegevus ning õppe- ja uurimiskeskkond vastavad nõuetele, ja lähtuvalt 
rakenduskõrgkooli seaduse § 21 lg 2 ja lg 3 punktist 1 ning ülikooliseaduse § 10 lg-s 4 ja Eesti 
Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva volituse põhjal 
kehtestatud dokumendi “Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja läbiviimise kord” punkti 48.2 
alusel 

OTSUSTAS 

Jätta jõusse Nõukogu otsus akrediteerida Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused seitsmeks aastaks. 
Omistada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele EKKA kvaliteedimärk kehtivusega kuni 05.02.2021. 

5. Otsus võeti vastu 10 poolthäälega. Vastu 0. 

6. Akrediteering kehtib kuni 05.02.2021, järgmise institutsionaalse akrediteerimise toimumise aja   
kooskõlastab EKKA büroo Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega hiljemalt 05.05.2020. 

7. Isikul, kes leiab, et otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on võimalik 
esitada vaie EKKA hindamisnõukogule 30 päeva jooksul pärast seda, kui vaide esitaja 
vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Otsuse kohtulik 
vaidlustamine on võimalik 30 päeva jooksul alates selle kättetoimetamisest, esitades kaebuse 
Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras. 

 

 

Tõnu Meidla 

Nõukogu esimees 

 

Hillar Bauman 

Nõukogu sekretär 

 

 


