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KEELEKESKUSE PÕHIMÄÄRUS 
 
 
1. Üldsätted 
1.1. Keelekeskus (edaspidi keskus) on Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia) 

struktuuriüksus. 

1.2. Keskus juhindub tegevustes seadustest ja muudest õigusaktidest, oma põhimäärusest, 

akadeemia põhimäärusest ja akadeemia arengukavast. 

1.3. Keskuse tööd juhib keskuse juhataja, kes korraldab keskuse pädevusse kuuluvate 

ülesannete täitmist. 

1.4. Keskuse juhataja allub vahetult õppeprorektorile. 

1.5. Keskusesisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites määratud töökohustustel ja 

keskuse juhataja korraldustel. 

1.6. Keskus teeb oma ülesannete täitmisel koostööd akadeemia teiste struktuuriüksustega. 

 

2. Keskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded 
2.1. Keskuse tegevuse eesmärk on kõigi keeleõppetegevuste korraldamine akadeemias, sh 

keeleõppe planeerimine, läbiviimine, hindamine ja arendamine kutsehariduse- ja 

rakenduskõrghariduse tasemel, magistriõppes ning täienduskoolitusena. 

 

2.2. Keskus tagab keeleõppe planeerimise akadeemias, sh, kuid mitte ainult: 

2.2.1 planeerib õpilastele, üliõpilastele ja teistele õppijatele (edaspidi üheskoos – õppijatele) 

eesti keele ja võõrkeelte õpetamise vastavalt õppekavadele ning kolledžite ja 

sisejulgeoleku instituudi tellimusele; 

2.2.2 töötab välja ja arendab sisejulgeolekuvaldkonna töötajatele eesti keele ja 

võõrkeelealased täienduskoolitusprogrammid ning koostöös Täiendusõppe keskusega 

korraldab täienduskoolitusi; 

2.2.3 koostab õppematerjalid; 

2.2.4 testib, hindab ja tagasisidestab õppijate keeleoskust õpingute alguses õppeperioodi 

jooksul ja lõpus ning teenistujatele kursuse alguses ja lõpus; 

2.2.5 osaleb kolledžite õppekavade koostamisel ja arendamisel; 

2.2.6 töötab välja aineprogrammid koostöös kolledžite, ametite ja teiste tellijatega; 

2.2.7 planeerib ja koordineerib keeleõppe integreerimist erialaainetega (LAK-õpe); 

2.2.8 osaleb õppijate vastuvõtu korraldamisel ja läbiviimisel; 

2.2.9 osaleb õppejõudude ametialase arengu planeerimisel; 

2.2.10 töötab välja keelenõuded akadeemia lõpetajatele; 

2.2.11 tutvustab keeleõppevõimalusi õppuritele; 

2.2.12 nõustab ja juhendab oma valdkonna teemadel teiste üksuste töötajaid. 

 

2.3. Keskus tagab akadeemias keeleõppe läbiviimise, sh, kuid mitte ainult: 

2.3.1 koordineerib keeleõppe läbiviimist akadeemias; 

2.3.2 koordineerib koostööd keeleõppejõududega erinevates kolledžites; 

2.3.3 nõustab õppijaid keeleõppe küsimustes; 

2.3.4 viib läbi keeleeksamid ja -arvestused ning täidab selle kohta nõutava 

dokumentatsiooni; 



2.3.5 viib läbi eesti keele ja võõrkeelte õpetamise õpilastele, üliõpilastele ja teistele 

õppijatele (edaspidi üheskoos – õppijatele) vastavalt õppekavadele ning kolledžite ja 

sisejulgeoleku instituudi tellimusele; 

2.3.6 viib läbi erialakeele täienduskoolitusi vastavalt tellija soovile; 

2.3.7 viib läbi eesti keele intensiivkursuse eesti keelest erineva emakeelega 

esmakursuslastele; 

2.3.8 organiseerib ja viib läbi eesti keelest erineva emakeelega noortele eesti keele 

ettevalmistavad tugikursused sisseastumiseks akadeemiasse. 

 

2.4 Keskus arendab ja hindab keeleõpet, sh, kuid mitte ainult: 

2.4.1 töötab välja ja arendab keeleõppesüsteemi; 

2.4.2 seirab kogu keeleõppeprotsessi akadeemias; 

2.4.3 toetab keeleõpetajate professionaalset arengut; 

2.4.4 arendab keeleõpet toetavat töökeskkonda akadeemias; 

2.4.5 teeb koostööd oma valdkonnas teiste akadeemia üksustega ning väljapool akadeemiat 

vastavalt rektorilt saadud volitustele, sh tandemõppe ja suhtluskeelt arendavate 

ühistegevuste korraldamine õppuritele, õppejõudude ühised seminarid ja töötoad; 

2.4.6 arendab rahvusvahelist ja riigisisest koostööd avalik- ja eraõiguslike 

institutsioonidega, s.h koostöös Siseministeeriumi haldusala ametiasutustega ning 

teiste õppeasutustega Eestis ja välismaal; 

2.4.7 viib läbi (õppe)metoodilist arendustegevust; 

2.4.8 viib läbi teadus- ja arendustegevusi ning rakendusuuringuid oma valdkonnas; 

2.4.9 analüüsib ja annab hinnangu töö tulemuslikkusele; 

2.4.10 täidab muude seaduste või akadeemia õigusaktidega keskusele pandud ülesandeid. 


