NÕUKOGU OTSUS
Mõdriku
19. aprill 2016 nr 16
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA)
kord
Aluseks rakenduskõrgkooli seadus, kutseõppeasutuse seadus,
kutseharidusstandard ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli põhimäärus.

kõrgharidusstandard,

I Üldpõhimõtted
1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mille käigus hindab kõrgkool
kindlaksmääratud kriteeriumidest lähtuvalt taotleja kompetentsuse (teadmiste, oskuste ja
hoiakute) vastavust vastuvõtutingimustele, õppekava või selle osa/osade õpiväljunditele.
Nimetatud nõuetele vastavuse korral arvestatakse neid õppekava täitmisel.
2. Õppekava täitmise osana võib arvestada varasemalt läbitud tasemeõpet ja täiendusõpet,
töökogemust, igapäevase ja huvitegevuse kaudu toimunud õppimist, kuid seda ei rakendata
kõrgharidusõppes lõpueksamite ja lõputööde kaitsmise puhul. VÕTAt võib arvestada
kutseõppe lõpetamisel eelnevalt sooritatud kutseeksami arvestamisel kutse- või erialase
lõpueksami sooritamisena.
3. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel lähtutakse sellest, kas varasemate ja mujal
sooritatud õpingute ning tegevustega saavutatud õpiväljundid või omandatud töökogemus
vastavad õppeaine(te) ja õppekava eesmärkidele, õpiväljunditele ning õppekava mahule.
4. VÕTA taotlemine õppekava täitmise osana on tasuline. Tasu määra kehtestab rektor.
II Kvaliteedi tagamine
5. VÕTA kvaliteet tagatakse LVRKK üldise õppekvaliteedi tagamise raames, sh pöörates
tähelepanu järgmisele:
5.1 VÕTA põhimõtted, hindamiskriteeriumid ja protseduurid on avalikud, selged ja
õiglased ning neid rakendatakse järjekindlalt;
5.2 taotlejatele, nõustajatele ja komisjonidele antav teave on selge ja kättesaadav;
5.3 taotlejate, nõustajate ja komisjonide ülesanded on selgelt sõnastatud;
5.4 kõigile taotlejatele pakutakse vajadusel nõustamist;
5.5 VÕTA kord vaadatakse üle üks (1) kord aastas, kehtestatakse kõrgkooli nõukogus ning
jälgitakse selle täitmist.
III Taotlemine
6. Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse esitatud taotluse alusel. Taotlusavaldus
esitatakse ÕIS keskkonda. Sügissemestri taotlusperiood on semestri algusest 30. novembrini
ja kevadsemestri taotlusperiood on semestri algusest 31. märtsini.
7. Taotleja lisab taotlusele varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid ja
muud materjalid.

8. Varasemate õpingute arvestamist ei ole vaja taotleda, kui üliõpilane soovib üle kanda
Erasmuse programmis läbitud ja eelnevalt kokku lepitud õppeaineid.
9. Töökogemuse arvestamisel esitatakse kohustuslikud tõendusmaterjalid (lisadokumendid):
9.1 kogemusest õpitu analüüs;
9.2 ametijuhend/ametikirjeldus/väljavõte töölepingust/tööandja tõend;
9.3 lisaks võib esitada ka esmaseid tõendusmaterjale (tehtud tööde näidiseid jms).
10. Taotlus koos lisadega peab olema korrektselt täidetud. Lisatud tõendusmaterjal peab olema:
10.1 süstematiseeritud, faili nimetus vastavuses dokumendi sisuga;
10.2 vastama esitatud taotluses ning lisades toodud andmetele;
10.3 asjakohane ning tooma välja otsesed seosed varem õpitu ja taotletava aine õpiväljundite
vahel.
11. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.
12. Vajadusel juhendab taotlejat VÕTA nõustaja.
IV Hindamine ja otsus
13. Varasemaid õpinguid ning töökogemust hindab VÕTA komisjon, mille moodustab
õppeprorektor käskkirjaga. Vajadusel kaasatakse eksperte.
14. Komisjon hindab taotleja omandatud õpiväljundite vastavust taotletava õppekava,
mooduli/moodulite või õppeaine/õppeainete õpiväljunditega.
15. Väheoluline erinevus varasemate õpingute mahus või õpitu sisus ei ole aluseks, et jätta
õppeaine(d) või moodul(id) arvestamata.
16. Hinnatakse õpingute ja töökogemuse kaudu omandatu tulemust, sõltumata tulemuse
saavutamise viisist.
17. Kui varasemate õpingute käigus ei ole õpiväljundite saavutamist hinnatud, siis arvestamise
korral rakendatakse mitteeristavat hindamist.
18. Kui varasemate õpingute käigus on õpiväljundite saavutamist hinnatud samas
hindamissüsteemis, siis varasemate õpingute arvestamise korral ei muudeta õpiväljundite
hindamise tulemust ega nõuta taotlejalt uue eksami või arvestuse sooritamist. Erineva
hindamissüsteemi korral kasutatakse mitteeristavat hindamist.
19. Hindamine tugineb piisavale tõendusmaterjalile (vt p 9).
20. Vajadusel võib komisjon taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente, anda praktilisi ülesandeid,
vestelda, kontrollida taotleja teadmisi ja oskusi mõnes muus vormis. Lisanõuete täitmiseks
määrab komisjon tähtaja kokkuleppel taotlejaga. Varasemate õpingute ja töökogemuse
arvestamise aluseks peab olema originaalsooritus, mistõttu ei saa selle aluseks olla varem
VÕTA korras arvestatud õppekava osa.
21. Komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse järgneva kuu 20. kuupäevaks. Otsus kehtib
õppekava sellele versioonile, mille kohta taotlus esitati.
22. VÕTA otsus ei muuda õppeteenustasu.
23. Üliõpilastel ei ole õigus VÕTA kaudu saadud täiendavate ainepunktide toel õppekaval
õppeteenustasuta õppida st üliõpilane peab lisaks VÕTA kaudu saadud ainepunktidele täitma
igas semestris õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu.
24. Kui taotleja ei ole otsusega rahul, on tal õigus otsus vaidlustada taotluse esitamisele järgneva
kuu 25. kuupäevaks, esitades sellekohase avalduse VÕTA komisjoni esimehele.
V Rakendussätted
25. Tunnistada kehtetuks LVRKK nõukogu otsusega nr 17. veebruar 2015 nr 1-12/13
kehtestatud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord.
26. Käesolev kord jõustub 1. mai 2016.
Helle Noorväli
rektor

