KINNITATUD
Sisekaitseakadeemia
nõukogu 12.12.2016
otsusega nr 1.1-6/19

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord
2017/2018. õppeaastal

I ÜLDSÄTTED
1. Käesolevas „Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2017/2018.
õppeaastal“ (edaspidi kord) sätestatakse avaliku konkursi ja ametkondliku suunamise
korras riikliku koolitustellimusega määratud Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia)
õppekohtadele kandideerimis-, vastuvõtu- ja immatrikuleerimise tingimused.
2. Kui õppekohtade täituvus ühe õpperühma kohta jääb alla 12 inimese, siis õpet sellel erialal
ei avata.
3. Vähemalt seitse kuud enne vastuvõtukatsete algust moodustab rektor vastuvõtukomisjoni.
Vastuvõtukomisjon kooskõlastab vastuvõtuga seotud tegevused ja ajakava, määrab
vastuvõtu korraldamise eest vastutavad isikud ja kinnitab avaliku konkursi vastuvõtukatsete
hindamiskriteeriumid, mis avaldatakse akadeemia kodulehel.
4. Vastuvõtuga
seotud
üldinformatsioon
avalikustatakse
akadeemia
veebilehel
(www.sisekaitse.ee) ja Sisseastumise Infosüsteemi veebilehel (edaspidi SAIS)
(www.sais.ee).
II AVALIK KONKURSS
5. Hindamiskomisjonid
5.1. Kandidaadi vastuvõtutingimuste täitmise hindamiseks ja vastuvõtukatsete läbiviimiseks
moodustab rektor hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjon hindab kandidaatide
vastavust vastuvõtutingimustele lähtudes kehtestatud hindamiskriteeriumidest.
5.2. Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Kutsesobivusvestlust läbi viivasse
hindamiskomisjoni
peab
kuuluma
vastava
eriala
ametkonna
esindaja.
Kutsesobivusvestluse hindamiskomisjoni esimees on kolledži direktor, tema asetäitja või
direktori esitatud kolledži töötaja.
5.3. Hindamiskomisjonil on esimees, kes võib määrata teiste komisjoni liikmete hulgast
ennast asendava isiku. Hindamiskomisjoni esimees juhib komisjoni tööd.
5.4. Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline, kui vastuvõtukatsel on kohal üle poole
komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või teda asendav isik.
5.5. Hindamiskomisjon koostab protokolli, mille allkirjastab hindamiskomisjoni esimees.
Hindamiskomisjonide protokollid säilitatakse õppeosakonnas.
6. Avaliku konkursi korraldamise põhimõtted
6.1. Vastuvõtt avaliku konkursi korras toimub üks kord aastas vastavalt korra lisas 1 toodud
ajakavale.

6.2. 2017/18. õppeaastal toimub vastuvõtt avaliku konkursi korras:
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

päästekorraldaja eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe);
politseiametniku eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe);
vanglaametniku eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe);
korrektsiooni eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe);
politseiteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe);
tolli ja maksunduse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe);
sisejulgeoleku eriala (magistriõpe) õppekohtadele (päevaõpe).

6.3. Kandideerida saab täiskoormusega õppekohtadele. Magistriõppes toimub vastuvõtt täisvõi osakoormusega õppekohtadele. Avalikul konkursil osalev isik (edaspidi kandidaat)
võib kandideerida kuni kahe eriala õppekava õppekohale, esitades mõlemale õppekohale
kandideerimiseks akadeemiale eraldi avalduse ning muud dokumendid.
6.4. Kandidaat
peab
täitma
vastava
eriala
õppekohale
kandideerimiseks
kandideerimistingimused ja vastuvõtutingimused, sh peab kandidaat sooritama
vastuvõtukatsed. Kandideerimistingimused ja vastuvõtutingimused on toodud korras
ning selle lisades 2 ning 3.
6.5. Vastuvõtutingimuste
täitmist
kandideerimistingimustele.

ei

hinnata,

kui

kandidaat

ei

vasta

6.6. Vastuvõtutingimuste täitmisel tekib kandidaatidest paremusjärjestus. Kui kandidaatide
punktisumma on kahel või enamal kandidaadil ühesugune, on paremusjärjestuses
eespool kutsesobivusvestlusel parema tulemuse saanud kandidaat.
6.7. Selgitusi vastuvõtukatsete tulemuste kohta annab kandidaadile hindamiskomisjoni
esimees.
7. Avaliku konkursi vastuvõtutingimused rakenduskõrgharidus- ja kutseõppes
7.1. Vastuvõtukatsed toimuvad korra lisas 1 nimetatud kuupäevadel. Kandidaat peab
vastuvõtukatsetele võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass).
7.2. Kehalistel katsetel ja eesti keele oskuse testimisel on kandidaadil võimalik osaleda kuni
kolmel korral. Katsete ja testi korduval sooritamisel läheb arvesse viimasel korral saadud
tulemus.
7.3. Üheaegselt võib ühel vastuvõtukatsel hinnata vastuvõtutingimuse täitmist mitu
hindamiskomisjoni.
7.4. Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine
hinne arvestatakse 50 punkti süsteemis. Matemaatika hindena arvestatakse matemaatika,
laia matemaatika või kitsa matemaatika hinnet.
7.5. Kandidaat, kelle eesti keele oskus, kehaliste katsete või kutsesobivusvestluse
hindamistulemused jäävad alla korra lisas 2 ja 3 nimetatud lävendi, langeb konkurentsist
välja ning kandidaadi osas lõpetatakse vastuvõtutingimuste täitmise edasine hindamine.
7.6. Eesti keele oskuse hindamine
7.6.1 Eesti keele oskust hinnatakse eesti keele (emakeelena) riigieksami või akadeemia
korraldatava eesti keele oskuse testimise tulemuse alusel. Vastuvõtutingimus on
täidetud kandidaadil, kelle riigieksami tulemus on vähemalt 40 punkti 100st
punktist. Eesti keele (emakeelena) riigieksamit mittesooritanud kandidaadid või
need, kelle riigieksami tulemus on alla 40 punkti, peavad sooritama akadeemias
eesti keele testimise.
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7.6.2 Eesti keele oskuse testimisel peab eesti keelest erineva emakeelega kandidaat
kirjutama etteloetud tekstist ümberjutustuse. Kandidaat, kelle emakeel on eesti
keel, peab kirjutama etteantud teemal essee. Kui testimise tulemus vastab lisas 2
nimetatud eesti keele testimise lävendi kriteeriumile, hinnatakse kandidaadi eesti
keele oskus piisavaks (v.a vanglaametniku erialale kandideerijal, kelle emakeel
pole eesti keel ja kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena).
7.6.3 Enne vastuvõtuperioodi korraldab akadeemia eesti keele kursuse eesti keelest
erineva emakeelega õpilastele. Kursus lõpeb eesti keele testimisega. Kui tulemus
vastab eesti keele oskuse lävendi kriteeriumile, loetakse sisseastumisel kandidaadi
eesti keele testimine sooritatuks (v.a vanglaametniku erialale kandideerijal, kelle
emakeel pole eesti keel ja kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit
emakeelena). Kursus toimub Ida-Virumaal.
7.6.4 Õppima tulekut kinnitanud eesti keelest erineva emakeelega kandidaat, kes pole
sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele oskuse testimise
tulemus oli 40–60 punkti, on kohustatud augustikuus osalema eesti keele
intensiivkursusel ning valima esimese õppeaasta sügissemestril omandatavaks
õppeaineks eesti keele. Kandidaati, kes ei läbi intensiivkursust, ei
immatrikuleerita.
7.7. Kutsesobivusvestluse hindamine
7.7.1. Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, esmaseid eriala- ja
valdkonnateadmisi, isiksuseomadusi ja üldist sobivust valitud erialale.
Kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid kehtestab vastuvõtukomisjon ning
need avaldatakse akadeemia kodulehel.
7.7.2. Kutsesobivusvestlusel
hinnatakse
kandidaati
50
punkti
süsteemis.
Kutsesobivusvestluse tulemuseks on kõigilt komisjoniliikmetelt kandidaadile
antud punktide aritmeetiline keskmine, mis on ümardatud täisarvuks.
Kutsesobivusvestlus võib sisaldada mitut eri komponenti. Täpsem punktide
arvestamise kord sätestatakse hindamiskriteeriumides.
7.8.

Lisapunktide andmise tingimused
7.8.1. Kandidaadile antakse lisapunkte sisekaitseõppes osalemise ja/või tipptasemel
sportlike saavutuste eest.
7.8.2. Kandidaadile, kes kandideerib politsei- ja piirivalvekolledži erialadele, antakse
kuni 10 lisapunkti gümnaasiumi sisekaitseõppe õppesuunas osalemise eest.
Sisekaitseõppes osalemise eest antav punktisumma sõltub vestlusel
demonstreeritud teadmistest ning läbitud sisekaitseõppe mahust konkreetses
gümnaasiumis. Punkte annab kutsesobivusvestluse hindamiskomisjon.
7.8.3. Kandidaadile antakse kuni 10 lisapunkti tipptasemel sportlike saavutuste eest.
Lisapunktid antakse kandidaadile, kes on saavutanud kahe viimase aasta jooksul
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalikohti või vähemalt Eesti meistrivõistlustel
esikolmiku koha olümpiaaladel või ametkondlikus- ja üliõpilasspordis toimuvate
võistluste aladel. Punkte annab vastuvõtukomisjon. Lisapunktide taotlemiseks
tuleb SAISis märkida vastav spordiala ja saavutatud koht ning võistlus.

7.9. Kandidaatide paremusjärjestus kujuneb kutsesobivusvestluse ja lõputunnistuse kolme
aine keskmise hinde ning olenevalt erialast kehaliste katsete, sisekaitseõppe ja
tippsportlike saavutuste eest saadavatest punktidest.
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7.10. Politseiametniku ja politseiteenistuse erialade õppekohale ning vanglaametniku ja
korrektsiooni erialade õppekohale kandideerijal tuleb läbida tausta- ja tervisekontroll.
Päästekorraldaja eriala õppekohale kandideerija peab läbima taustakontrolli.
7.11. Punktis 7.10 nimetatud taustakontrolli tegemisel lähtutakse politsei ja piirivalve seaduse
§-st 42, vangistusseaduse §-st 1141, päästeteenistuse seaduse §-st 72 ning tervisekontrolli
tegemisel lähtutakse politsei ja piirivalve seaduse §-st 71 ning vangistusseaduse §-st
146. Tervisekontroll läbitakse pärast vastuvõtukatsete läbimist, kuid enne
immatrikuleerimist.
7.12. Politseiteenistuse ja politseiametniku erialale kandideerimisel ei pea tervisekontrolli
läbima kandidaat, kellel on kehtiv kaitseväe arstliku komisjoni tõend. Vastav tõend tuleb
esitada politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialistile pärast õppima tuleku
kinnitamist.
8. Avaliku konkursi vastuvõtutingimused magistriõppes
8.1. Magistriõppesse kandideerijal on võimalik sisseastumisel koguda kuni 100 punkti
magistritöö kava, inglise keele oskuse ja vestluse eest. Magistriõppesse vastuvõtu
hindamiskriteeriumid kinnitab vastuvõtukomisjon ja hindamiskriteeriumid avaldatakse
akadeemia kodulehel.
8.2. Kandideerimisel esitab kandidaat tema koostatava magistritöö esialgse kava (mahuga 2–
5 lk), milles ta tutvustab analüüsitavat probleemi või uurimisteemat, mida ta õpingute
vältel soovib uurima hakata.
8.3. Inglise keele oskuse testimisel hinnatakse eelkõige kandidaadi grammatilisi oskusi ning
erialatekstide mõistmist.
8.4. Vastuvõtutingimuste täitmisel antud punktidest
kutsutakse kuni 60 parimat kandidaati vestlusele.

kujunenud

paremusjärjestusest

8.5. Vestlusel hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, teadmisi sisejulgeoleku valdkonnas
ning teadustööga seotud tegevusi.
9. Kandideerimiseks nõutavad dokumendid
9.1. Avalikul konkursil kandideerija peab akadeemiale esitama järgmised dokumendid:
9.1.1. avaldus kandideerimiseks;
9.1.2. isikut ja kodakondsust tõendav dokument;
9.1.3. kutseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele kandideerijatel keskharidust tõendav
dokument koos hinnetelehega, kui riiklikes infosüsteemides puuduvad
vajaminevad andmed;
9.1.4. magistriõppesse kandideerijatel planeeritava magistritöö kava ja elulookirjeldus;
kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument koos
akadeemilise õiendi või hinnetelehega, kui riiklikes registrites puuduvad
vajaminevad andmed;
9.1.5. politseiteenistuse ja politseiametniku erialadele kandideerijatel isikuankeet
(ankeedi vorm asub akadeemia kodulehel);
9.1.6. päästekorraldaja erialale kandideerijatel isikuankeet (ankeedi vorm asub
akadeemia kodulehel);
9.1.7. korrektsiooni ja vanglaametniku erialale kandideerijatel isikuandmete ankeet
(ankeedi vorm asub akadeemia kodulehel);
9.1.8. vanglaametniku erialale kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes pole
sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena, eesti keele C1-taseme tunnistus.
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10. Dokumentide esitamine
10.1. Avalikul konkursil kandideerimiseks tuleb vastuvõtu perioodil esitada punktis 9
nimetatud kandideerimiseks nõutud dokumendid SAIS-i vahendusel või akadeemias
dokumentide vastuvõtmise perioodil paberkandjal Tallinnas Kase tn 61 (vt Lisa nr 1
„Vastuvõtu ajakava 2017“). Dokumente ei pea esitama, kui andmed on kättesaadavad
riiklikest infosüsteemidest ja kuvatakse SAISi keskkonda.
10.2. SAISi keskkonda avalduse juurde tuleb lisada taustakontrolliks vajalik täidetud ja
digiallkirjastatud isikuandmete ankeet (erialadel vanglaametnik, korrektsioon,
politseiametnik, politseiteenistus, päästekorraldaja) ning magistritöö kava ja CV
(sisejulgeoleku magistriõppesse kandideerides).
10.3. SAISi kaudu rakenduskõrgharidus- ja kutseõppesse kandideerija esitab punktis 9.1
loetletud dokumentide originaalid (v.a avalduse kandideerimiseks ja isikuandmete
ankeedi) enda eriala kolledži õppekorralduse spetsialistile hiljemalt kooliaasta algul
toimuvatel tutvumispäevadel. Dokumentide originaalid tagastatakse kandideerijale
pärast koopia tegemist.
10.4. SAISi kaudu magistriõppesse kandideerija toob nõutud dokumentide originaalid
akadeemiasse hiljemalt inglise keele testimise päeval.
10.5. Vastuvõtukatsete tulemused ja vastuvõetuks osutunud kandidaatide nimed avaldatakse
SAIS-is. Vastuvõetud kandidaadid on kohustatud kinnitama SAIS-is oma õppima
asumist 3 päeva jooksul alates info teatavaks tegemisest. Kinnituse tegemata jätmine
loetakse õppekohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse eriala
paremusjärjestuses järgmine kandidaat.
10.6. Kui vastuvõetuks osutunud kandidaat loobub õppima asumisest, kutsutakse vabanenud
õppekohale eriala paremusjärjestuses järgmine kandidaat.
11. Täiendava vastuvõtu ning järelkutsumise tingimused ja korraldus
11.1. Avaliku konkursi korras täitmata jäänud kohtadele võib akadeemia korraldada täiendava
vastuvõtu konkursi. Täiendava vastuvõtu konkurss korraldatakse avaliku konkursi
tingimustest lähtudes.
11.2. Täiendava vastuvõtu konkursil osalemiseks avalduse esitanud kandidaat, kes on
põhivastuvõtul ületanud vastuvõtukatsete lävendid, kandideerib teise eriala vabadele
õppekohtadele põhivastuvõtu tulemustega. Kandidaat osaleb kutsesobivusvestlusel vaid
juhul, kui tal on tegemata kutsesobivusvestlus vastavat eriala õpetavas kolledžis.
11.3. Kohtade täitmiseks, mis on vabanenud õppetöö algusest arvates ühe kuu jooksul, võib
akadeemia korraldada järelkutsumise. Õppetööle kutsutakse sama eriala konkursil
edukad olnud kandidaadid lõpliku paremusjärjestuse alusel.
III AMETKONDLIK SUUNAMINE
12. Ametkondlik suunamine
12.1. 2017/18. õppeaastal toimub vastuvõtt ametkondliku suunamisega:
12.1.1. päästja eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe);
12.1.2. vanglaametniku eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe).
12.1.3. päästemeeskonna juhi eriala (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne
koolipõhine õpe);
12.1.4. süüteomenetleja eriala (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne
koolipõhine õpe);
5

12.1.5. päästekorraldaja-logistiku
eriala
(kutseõppe
jätkuõpe)
õppekohtadele
(statsionaarne koolipõhine õpe);
12.1.6. teabe- ja uurimisametniku (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne
koolipõhine õpe);
12.1.7. päästeteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (kaugõpe);
12.1.8. politseiteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (kaugõpe).
12.2. Ametkondliku suunamise korras võib õppekohti täita mitmel korral aastas.
12.3. Erialadele, kuhu tullakse õppima ametkondliku suunamise korras, korraldab suunamise
vastava eriala ametkond, sh kogub õppima asumise sooviavaldused ja teised nõutavad
dokumendid ning vajadusel korraldab vastuvõtukatsed.
12.4. Ametkond esitab akadeemiale punktis 12.1 nimetatud erialadele õppima suunatute
nimekirjad hiljemalt kolm nädalat enne õppeaasta algust koos suunatava sooviavalduse,
isikut, haridust ja vajadusel kutset tõendavate dokumentide koopiatega.
IV Immatrikuleerimine
13. Kandidaat, kes täidab vastuvõtutingimused ja on korras nimetatud juhul edukalt läbinud
tausta- ning tervisekontrolli ja mahub paremusjärjestuses vabade õppekohtade arvu sisse
immatrikuleeritakse.
14. Kahe eriala õppekoha konkursil edukas kandidaat immatrikuleeritakse ühe eriala
õppekohale, vastavalt kandideerimisavalduses märgitud eelistuse järjekorrale.
15. Ametkondliku suunamise korras täidetavale õppekohale immatrikuleeritakse vastava
ametiasutuse juhi või tema poolt määratud isiku poolt suunatud isik, kes vastab
õppekavas ettenähtud õppe alustamise tingimustele ja vastava ametkonna kehtestatud
nõuetele.
16. Ametkondliku suunamise või avaliku konkursi korras täitmata jäänud õppekohale võib
immatrikuleerida isiku, kes on vabakuulajana sooritanud õppekavas ettenähtud
kohustuslikud eksamid, arvestused ja õppepraktika ning kogunud nõutavad ainepunktid,
v.a lõputöö või lõpueksami sooritamine.
17. Immatrikuleerimine vormistatakse rektori käskkirjaga üldjuhul hiljemalt akadeemilises
kalendris sätestatud õppetöö alguse kuupäeval.
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LISA 1 – Ajakava
Kutse- ja rakenduskõrgharidusõpe
21.–22.03.2017

Kadetivarjupäevad

22.03.2017

Avatud uste päev Sisekaitseakadeemias

23.03.2017

Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine

27.05.2017

Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine

19.06.–29.06.2017

Dokumentide vastuvõtt SAISis

19.–22. ja 26–29.06.2017

Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemia raamatukogus

3.07.2017

Eesti keele oskuse testimine

4.07.2017

Kehalised katsed

4.–6.07.2017

Päästekorraldaja eriala kutsesobivusvestlus, sh vene keele oskuse
testimine

5.07.2017

Politseivaldkonna erialade testid ja katsed läbinute nimekirjade
esitamine Politsei- ja piirivalveametile

5.–7.07.2017

Finantskolledži erialade kutsesobivuse vestlused

10.–11.07.2017

Justiitskolledži kutsesobivuse vestlused

11.–14.07.2017

Politsei- ja piirivalvekolledži erialade kutsesobivuse vestlused,
Tallinnas, Kase tn 61 (4 paralleelselt töötavat komisjoni
prefektuuride kaupa)

Konkursi edukalt läbinute paremusjärjestused avalikustatakse erialade kaupa esimesel
võimalusel.
31.07–11.08.2017

Eesti keele intensiivkursus. Vene keele intensiivkursus algajatele

Magistriõpe
T 21.06. ja R 30.06.2017

Inglise keele oskuse testimine kell 10.00 B-232

E–R 10.–14.07.2017

Sisseastumisvestlused rektoraadi saalis

Täiendav vastuvõtt
vajadusel 14.–18.08.2017
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LISA 2 – Avaliku konkursi kandideerimis- ja vastuvõtutingimused erialade kaupa
KUTSEÕPPE ERIALAD
Vanglaametnik, 1a
Kandideerimistingimused:
Eesti kodakondsus;
keskharidus või sellele vastav haridustase;
eesti keele oskus C1-tasemel eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit
emakeelena mittesooritanutel (esitada tasemetunnistus).
Vastuvõtukatsed:
eesti keele oskuse hindamine, lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele
riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punkti);
kehalised katsed: 3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus;
kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti (kutsesobivusvestlus sisaldab ka isiksuse- ja vaimsete
võimete testi sooritamist, nn Tripod test).
Muud vastuvõtutingimused:
taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuandmete ankeet);
vastavus vanglaametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli
immatrikuleerimist).

läbimine

enne

Politseiametnik, 1,5a
Kandideerimistingimused:
Eesti kodakondsus;
keskharidus või sellele vastav haridustase.
Vastuvõtukatsed:
eesti keele testimine, lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele riigieksam
(emakeelena) vähemalt 40 punkti);
kehalised katsed: 1500 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus;
kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti.
Muud vastuvõtutingimused:
taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet);
vastavus politseiametniku tervisenõuetele (suunatud
immatrikuleerimist või kehtiv kaitseväe tervisetõend).

tervisekontrolli

läbimine

enne

Päästekorraldaja, 1a
Kandideerimistingimused:
Eesti kodakondsus;
keskharidus või sellele vastav haridustase.
Vastuvõtukatsed:
eesti keele testimine, lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele riigieksam
(emakeelena) vähemalt 40 punkti);
kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti (kutseobivusvestlusel hinnatakse ka vene keele oskust,
nõutav tase B1).
8

Muud vastuvõtutingimused:
Taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet).
RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPE ERIALAD
Korrektsioon, 3a
Kandideerimistingimused:
Eesti kodakondsus;
keskharidus või sellele vastav haridustase.
Vastuvõtukatsed:
eesti keele testimine, lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele riigieksam
(emakeelena) vähemalt 40 punkti);
kehalised katsed: 3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus;
kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti (kutsesobivusvestlus sisaldab ka isiksuse- ja vaimsete
võimete testi sooritamist, nn Tripod test).
Muud vastuvõtutingimused:
taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuandmete ankeet);
vastavus vanglaametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli
immatrikuleerimist).

läbimine

enne

Politseiteenistus, 3a
Kandideerimistingimused:
Eesti kodakondsus;
keskharidus või sellele vastav haridustase.
Vastuvõtukatsed:
eesti keele testimine, lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele riigieksam
(emakeelena) vähemalt 40 punkti);
kehalised katsed: 1500 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus;
kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti.
Muud vastuvõtutingimused:
taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet)
vastavus politseiametniku tervisenõuetele (suunatud
immatrikuleerimist või kehtiv kaitseväe tervisetõend).

tervisekontrolli

läbimine

enne

Toll ja maksundus, 3a
Kandideerimistingimused:
Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus;
keskharidus või sellele vastav haridustase.
Vastuvõtukatsed:
eesti keele testimine, lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele riigieksam
(emakeelena) vähemalt 40 punkti);
kutsesobivusvestlus, lävend 10 punkti.
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MAGISTRIÕPPE ERIALA
Sisejulgeolek, 2a
Kandideerimistingimused:
Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus;
bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav haridustase.
Vastuvõtukatsed (lävend 52):
inglise keele oskuse testimine – kuni 20 punkti;
magistritöö kava (lisada sisseastumisavaldusele) – kuni 40 punkti;
vestlus – kuni 40 punkti.
Muud vastuvõtutingimused:
CV esitamine koos sisseastumisavaldusega.
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LISA 3 – Kehaliste katsete nõuded, normid ja lävendid
SKA kehalised katsed 2017/18. õppeaasta avaliku konkursi vastuvõtuks
Katsed PPK kandidaatidele

Punkte/ala

Toenglamangus Istesse tõus
1500 m
kätekõverdused 2 min
jooks
2 min jooksul
jooksul

koordinatsiooniharjutus

10
40
70
5:30
9
35
65
5:45
8
32
60
6:00
7
30
55
6:15
6
28
50
6:30
5
26
45
6:45
4
24
40
7:00
3
22
35
7:15
2
20
30
7:30
1
18
25
7:45
1
Igalt alalt tuleb koguda vähemalt 1 punkt, kokku vähemalt 6 punkti.
Kokku alade pealt punkte üldkonkursi arvestuses PPK
kandidaatidele:
6 punkti
3 ala kokkuvõttes 25-30 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud
5 punkti
3 ala kokkuvõttes 20-24 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud
4 punkti
3 ala kokkuvõttes 15-19 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud
3 punkti
3 ala kokkuvõttes 10-14 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud
2 punkti
3 ala kokkuvõttes 6-9 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud
1 punkt
3 ala kokkuvõttes vähemalt 6 punkti, koordinatsiooniharjutus sooritamata
ei läbi kehalisi katseid - 3 ala kokkuvõttes 5 või vähem punkti
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Katsed justiitskolledži sisseastujatele

Punkte/ala

MEHED,
toenglamangus
kätekõverdused
2 min jooksul
40
38
37
36
35
34
33
32
30

NAISED,
toenglamangus
kätekõverdused
2 min jooksul
40
38
37
36
35
34
33
32
30

Istesse
MEHED, NAISED,
tõus 2 1500 m
3000 m
3000 m
jooks*
min
jooks**
jooks**
jooksul
70
5:30
12:00
12:00
65
5:45
13:00
13:00
60
6:00
14:00
14:00
55
6:15
15:00
15:00
50
6:30
15:30
15:30
45
6:45
16:00
16:00
40
7:00
16:30
16:30
38
7:15
17:00
17:00
18:00
35
7:30
18:00

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1p ja lävend
vanglaametniku
30
15
35
7:45
18:00
18:00
erialal
1p ja lävend
korrektsiooni
25
10
30
7:45
20:00
21:00
erialal
* 1500 m jooksu tulemust arvestatakse, kui kandidaadi 1. või 2. eelistus on mõne teise kolledži
eriala ning 1500 m jooksu lävend on täidetud.
** 3000 m jooksu tulemust arvestatakse juhul, kui kandideeritakse ainult justiitskolledži erialadele
või kandidaat on teise kolledžisse kandideerides lisaks 1500 meetri jooksule läbinud ka 3000 m
jooksu.
Igalt alalt – kätekõverdused, istesse tõus ja jooks tuleb koguda vähemalt 1 punkt, kokku 3
ala peale vähemalt 3 punkti.
Punktid üldise konkursi arvestuses
5 punkti 3 ala kokkuvõttes 25–30 punkti
4 punkti 3 ala kokkuvõttes 20–24 punkti
3 punkti 3 ala kokkuvõttes 15–19 punkti
2 punkti 3 ala kokkuvõttes 10–14 punkti
1 punkt
3 ala kokkuvõttes 3–9 punkti
0 punkti 3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti või ühel kolmest alast lävend täitmata

Kehalisi katseid ei ole päästekorraldaja erialal ja tolli ja maksunduse erialal ning
sisejulgeoleku magistriõppes.
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