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Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
Kõrgem Usuteaduslik Seminar
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord
Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris
I Üldsätted
1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) tingimustes ja
korras sätestatakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks esitatavate
taotluste läbivaatamise, hindamise, arvestamise ning tasu maksmise tingimused ja kord
EEKBKL Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris (edaspidi: Seminar). VÕTA-t
rakendatakse tasemeõppes õppekava täitmiseks.
2. Seminar võib arvestada täielikult või osaliselt teistes kõrgkoolides ning muudes õppeja koolitusasutustes läbitud tasemeõpet ja täiendusõpet ning töökogemuse ja
mitteformaalse ning informaalse tegevuse raames toimunud õppimist õppekava osana,
välja arvatud lõputöö või lõpueksami puhul.
3. Varasemaid õpinguid ja töökogemust hindab Seminari rektori moodustatud VÕTA
komisjon. Komisjon võib kaasata hindamisse vastavate ainete õppejõude.
4. Seminari hoolekogu võib vajadusel määrata õppeained, mille puhul varasemaid
õpinguid ja töökogemust ei arvestata. Nende ainete maht ei või ületada 30 protsenti
õppekava mahust.
5. VÕTA küsimustes nõustab tudengeid Seminari rektor või õppejuht.
II Taotlemine
6. VÕTA-t taotlev isik esitab õppejuhile taotluse.
Taotleja lisab vormikohasele taotlusele varasemaid õpinguid ja/või töökogemust
tõendavad dokumendid ja muud materjalid ning vastutab nende õigsuse eest. Komisjon
võib küsida lisaks tõendusmaterjalile eneseanalüüsi kirjutamist või hindamismeetodi
nõuete täitmist.
III Hindamise üldpõhimõtted
7. Hinnatakse taotluses kirjeldatud õpiväljundite vastavust õppeainete, moodulite või
õppekava õpiväljunditele, mille arvestamist taotletakse.
8. Hinnatakse õpingute ja töökogemuse kaudu õpitut, sõltumata tulemuse saavutamise
viisist.
9. Töökogemuse, formaalse ja informaalse õppimise kaudu saavutatud pädevuste
omandamist hinnatakse terviklikult. Sõltuvalt õpiväljunditest võidakse hindamisel
arvesse võtta õppimise toimumise aega, kuid sisu on olulisemal kohal.
10. Kui varasemate õpingute käigus on kõigi sarnaste õpiväljundite saavutamist hinnatud,
siis ei muudeta õpiväljundite hindamise tulemust ega nõuta üliõpilaselt uuesti
hindamismeetodi sooritamist. Varasemate õpingute arvestamise taotlemisel võrreldakse
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õppeainete mahtusid, kuid väikeste erinevuste puhul on olulisem õpiväljundite ja
õppeaine lähenemisviisi võrreldavus.
11. Kui varasemate õpingute käigus ei ole õpiväljundite saavutamist hinnatud, siis
rakendatakse mitte-eristavat hindamist. Töö- ja muudest kogemusest õpitu hindamine on
alati mitteeristav.
12. Hindamine tugineb tõendusmaterjalile (otsesed, kaudsed ja eneseanalüüsile
tuginevad), milleks võivad olla:
12.1. varasemate õpingute puhul õppeaine läbimist tõendav tunnistus ja ainekava selle
olemasolul;
12.2. töökogemuse puhul tööülesannete kirjeldus ning töökogemuse kaudu omandatud
pädevuste kirjeldus (näiteks õpimapi vormis).
13. Sõltuvalt õpiväljunditest võib komisjon nõuda lisatõendusmaterjali esitamist või
kasutada teisi hindamismeetodeid (vestlus, suhtlemine tööandjaga, töösooritus jms).
Lisanõuete täitmiseks määrab komisjon kokkuleppel taotlejaga tähtaja. Komisjonil on
õigus küsida hinnangut vastava valdkonna ekspertidelt (õppejõud, tööandjad).
14. Varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamisel peab aine aineks taotlemise
aluseks olema originaalsooritus, mistõttu ei saa selleks olla varem VÕTA korras
arvestatud õppekava osa.
IV Menetlemine
15. Komisjon vaatab taotluse läbi, teeb otsuse ja teavitab taotlejat 30 päeva jooksul
taotluse esitamise tähtajast alates.
16. Punktis 18 sätestatud juhul võib komisjon pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega.
17. Komisjoni otsus sisaldab arvestatud õppeainete või moodulite nimetusi, mahtu,
hindeid ja liiki (kohustuslik, valik- või vabaaine). Kui taotlus on jäetud osaliselt või
täielikult rahuldamata, peab otsus olema põhjendatud. Kui taotlusele tuleb lisada
tõendusmaterjali, eneseanalüüsi või sooritada täiendav hindamine, tuleb seda tagasisides
võimalikult täpselt kirjeldada.
18. Komisjoni otsuseid on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul alates vastuse
saamisest, esitades Seminari rektorile kirjaliku avalduse.
V Kvaliteedi tagamine
19. VÕTA kvaliteet tagatakse Seminari üldise õppekvaliteedi tagamise raames,
tähelepanu pööratakse järgmistele aspektidele:
19.1. järgitakse üldiseid VÕTA hindamise põhimõtteid, mis on sõnastatud
Kõrgharidusstandardis. VÕTA põhimõtted, hindamiskriteeriumid ja protseduurid on
avalikud, selged ja õiglased ning neid rakendatakse järjekindlalt;
19.2. taotlejatele, nõustajatele ja komisjonile antav info on selge ja kättesaadav,
ülesanded arusaadavalt sõnastatud;
19.3. kõik taotlejad saavad vajadusel nõustamist;
19.4. Seminari nõukogu vaatab vähemalt üks kord kolmes aastas üle VÕTA põhimõtted
ja protseduurireeglid ning jälgib nende täitmist.
VI Tasu taotluse läbivaatamise eest
20. Tasu taotluse läbivaatamise eest 7 eurot taotletava ainepunkti kohta, millele lisandub
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menetlustasu 7 eurot. Suuremahulise taotluse korral alandatakse ainepunktitasu 50%.
21. Ainepunktide tasu ei võeta, kui:
21.1. taotleja soovib üle kanda külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis läbitud ja eelnevalt
õppejuhiga kokku lepitud õppeaineid;
21.2. õpingute tunnustamine on Seminari ja teise kõrgkooli vahelises koostööleppes
kokku lepitud.

