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TÄIENDUSÕPPE KESKUSE PÕHIMÄÄRUS
1.

Üldsätted

1.1

1.6

Täiendusõppe keskus (edaspidi keskus) on Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia)
tugistruktuuriüksus.
Keskus juhindub oma tegevuses seadustest ja muudest õigusaktidest, akadeemia
põhimäärusest, akadeemia arengukavast, käesolevast põhimäärusest ning akadeemia
täiendusõppe korraldamise põhimõtetest ja täiendusõppe läbiviimise korrast.
Keskuse tööd juhib keskuse juhataja, kes korraldab keskuse pädevusse kuuluvate
ülesannete täitmist ning kes täidab kõiki akadeemia õigusaktide ja käesoleva
põhimäärusega sätestatud osakonna juhataja ülesandeid ning omab vastavaid õigusi.
Keskuse juhataja allub vahetult õppeprorektorile.
Keskusesisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites määratud töökohustustel ja
keskuse juhataja korraldustel.
Keskus teeb oma ülesannete täitmisel koostööd akadeemia teiste struktuuriüksustega.

2.

Keskuse eesmärk ja ülesanded

2.1

Keskuse eesmärk on arendada täiendusõpet ja selle kvaliteedi tagamist akadeemias,
korraldada ja koordineerida täiendusõppe läbiviimist ning toetada akadeemia töötajate
tööalast arengut. Kõigis tegevustes lähtub keskus elukestva õppe põhimõtetest.

2.2

Täiendusõppe kvaliteedi ja arendusega seoses teeb osakond järgmisi tegevusi, sh, kuid
mitte ainult:
juhendab ja suunab täiendusõppe arendust;
töötab välja täiendusõppe kvaliteedi tagamise alused, nõustab ja seirab
kvaliteedinõuete ja õigusaktide täitmist;
töötab välja täiendusõppe korraldamise põhimõtted, läbiviimise korra ja õigusaktid;
analüüsib regulaarselt arengukavas sätestatud täiendusõppega seotud indikaatorite
täitmist, kogub statistikat, koostab täiendusõppe tegevuse ülevaateid ja muid
analüüse;
töötab välja tagasiside kogumise korra, koondab täiendusõppel osalejatelt kogutud
koolitajate ja kursuste tagasisidet;
analüüsib täiendusõpet puudutavat tagasisidet ning teeb ettepanekuid
parendustegevusteks;
koordineerib ja nõustab täiendusõppe õpiväljundipõhiste õppekavade ja materjalide
väljatöötamist;
koordineerib ja toetab täiendusõppe valdkonnas e-õppe kursuste väljatöötamist ja
arendamist;
teeb koostööd teiste akadeemia üksustega täiendusõppe arendamisel;

1.2

1.3

1.4
1.5
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2.2.4

2.2.5
2.2.6
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2.2.9

2.2.10

teeb koostööd teiste kõrgkoolidega
täiendusõppe arendamiseks, osaleb
uuringutes.

Eestis ja rahvusvaheliselt akadeemia
akadeemiavälistes täiendusõppealastes

2.3

Täiendusõppe koordineerimisel ja korraldamisel teeb keskus järgmisi tegevusi, sh, kuid
mitte ainult:
2.3.1
koordineerib täiendusõppe korraldust kogu akadeemias;
2.3.2
koostöös õppeosakonnaga koordineerib ja arendab taseme- ja täiendusõppe
koostoimimist;
2.3.3
korraldab täiendusõppe õppekavade kooskõlastamise, kinnitamise ja registreerimise;
2.3.4
teeb koostööd kolledžite, teiste struktuuriüksuste ja põhiliste partneritega
täiendusõppe vajaduse väljaselgitamiseks;
2.3.5
täiendusõppe korraldamisel suunab ja koordineerib kolledžite ja teiste
struktuuriüksuste terviklikku lähenemist;
2.3.6
korraldab ja vahendab üldjuhul interdistsiplinaarseid ja kolledžite erialavaldkonda
otseselt mittekuuluvaid ning ka valitsemisala väliseid koolitusi, pakub laiemalt
täiendusõpet avalikule teenistusele jt sihtrümadele;
2.3.7
tutvustab
koostöös
kolledžite,
instituudi,
õppeosakonna
ja
kommunikatsiooniosakonnaga akadeemias vabakuulajana õppeainetes osalemise
võimalusi ning väljastab vastavad lõpudokumendid;
2.3.8
koostöös kommunikatsiooniosakonnaga koondab, süstematiseerib ja edastab
sihtgruppidele informatsiooni akadeemia pakutavatest täiendusõppe võimalustest;
2.3.9
vastutab täiendusõppe alaste andmete kogumise, sisestamise ja andmete õigsuse eest
andmebaasis EHIS;
2.3.10 turundab täiendusõpet koostöös kommunikatsiooniosakonnaga.
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Akadeemia töötajate tööalase arengu toetamisel teeb keskus järgmisi tegevusi, sh, kuid
mitte ainult:
koordineerib töötajate professionaalset arengut koostöös üldosakonnaga ja korraldab
süsteemse täiendusõppe;
planeerib ja haldab koolituseelarvet;
hindab töötajate koolitusvajadust koostöös üldosakonnaga ja koostab koolitusplaani
koostöös õppe- ja arendusosakonnaga, kolledžite ning teiste struktuuriüksustega;
korraldab akadeemiaüleseid ja keskseid koolitusi;
kogub ja analüüsib täiendusõppes osalenud töötajate tagasisidet ning kavandab
jätkutegevusi ja täiendusõppe parendamist.

