KINNITATUD
nõukogu 13.02.19
protokolliga nr 1-6/1
Lisa 4
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli vastuvõtutingimused ja -kord 2019./2020. õa
Alus “Rakenduskõrgkooli seadus” ja „Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli põhimäärus“.
1. Üldsätted
1.1 Käesolev kord reguleerib üliõpilaskandidaatide (edaspidi kandidaat) vastuvõttu kõrgkooli
rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele.
1.2 Kõrgkooli õppekohtadele on võrdne õigus kandideerida kõigil keskharidusega või sellele
vastava välisriigi kvalifikatsiooniga isikutel käesoleva korraga kehtestatud tingimustel ja korras.
1.3 Immatrikuleeritavate üliõpilaste arvu ülempiiri kehtestab nõukogu, lähtudes Haridus- ja
Teadusministeeriumi tegevustoetuse eraldamise käskkirjast ja kõrgkooli ressurssidest.
1.4 Õppekohtade arvu õppekavade lõikes kehtestab rektor õppetooli juhataja ettepanekul ja
järgides nõukogu poolt kehtestatud immatrikuleeritavate õppijate ülempiiri. Vastuvõtukomisjonil
on õigus õppekohtade arvu õppekavade vahel ümber jagada.
1.5 Juhul kui õppekava õppekohtadele on planeeritust vähem kandideerijaid, otsustab rektor
õppetooli juhataja esildise alusel õppekaval õppe läbiviimise või mitteläbiviimise.
1.6 Kandidaat võib esitada avalduse kandideerimiseks kahele konkursile.
1.7 Kandideerimiseks esitatakse avaldus koos vajalike dokumentidega ning sooritatakse
vastuvõtukatse SAISis määratud ajal. Vastuvõtukatsele lubatakse kandidaat isikut tõendava
dokumendi alusel.
1.8 Kui kandidaadil ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel vastuvõtukatsel osaleda, siis teavitab
ta sellest vastuvõtukomisjoni (vastuvott@lvrkk.ee) hiljemalt vestlusele eelneval tööpäeval.
Võimalusel lepitakse kokku uus aeg.
1.9 Enne vastuvõtukatset tutvustatakse kandidaatidele vastuvõtukatse korraldust,
hindamiskriteeriume ja teatatakse tulemuste avaldamise aeg.
1.10 Kandidaat, kes ei ole omandanud keskharidust eesti keeles, peab dokumentaalselt tõestama
oma eesti keele oskust. Oskus loetakse piisavaks, kui kandidaadi eesti keele kui teise keele
riigieksami tulemus on vähemalt 70 punkti või eesti keele B2 tasemeeksami tulemus vähemalt 70
punkti. Lisaks on vastuvõtukomisjonil õigus vastuvõtuvestluse käigus kindlaks teha kandidaadi
eesti keele oskus ning kehtestada kohustus õppida täiendavalt eesti keelt kõrgkoolis kehtestatud
tingimustel ja korras.
1.11 Kõrgkoolis on vastuvõtt korraldatud paremusjärjestuse alusel. Kandidaatide
paremusjärjestus kujuneb vastava õppekava vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktide
alusel.
1.12 Kandidaat võib vastuvõtu tulemustega mittenõustumisel esitada vastuvõtukomisjonile
kirjaliku apellatsiooni kahe tööpäeva jooksul alates tulemuste teatavaks tegemisest. Komisjon
vaatab apellatsiooni läbi ning vastab kandidaadile kirjalikult hiljemalt järgneva kahe tööpäeva
jooksul. Komisjoni otsus on lõplik.
1.13 Ettenähtud tähtajaks õppimaasumisest nõuetekohaselt teatamata jätmine loetakse
õppekohast loobumiseks. Vabaks jäänud õppekoht täidetakse paremusjärjestuses järgmise
kandidaadiga.
1.14 Kõrgkoolis on õpingute alustamine täiskoormusega õppes tasuta v.a punktides 1.15-1.16
nimetatud juhtudel.
1.15 Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist üliõpilaselt, kes on varem samal
kõrgharidusastmel õppinud õppekulusid hüvitamata vähemalt poole õppekava nominaalkestusest

ning tema immatrikuleerimisest on möödas vähem kui kolm nominaalkestust. Käesoleva punkti
tähenduses ei loeta rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpet samadeks kõrgharidusastmeteks.
Kandidaat, kes on õppinud alla poole õppekava nominaalkestusest, peab seda tõendavad
dokumendid esitama vastuvõtukomisjonile vastuvõtuperioodi jooksul.
1.16 Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist üliõpilastelt, kes on eelneva kahe aasta
jooksul samalt õppekavalt eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud.
1.17 Õppekulude hüvitamine toimub kõrgkoolis kehtestatud tingimustel ja korras.
2. Vastuvõtutingimused 2019/2020. õppeaastal
2019./2020. õa võetakse vastu majandusarvestuse, sotsiaaltöö, kaubandusökonoomika,
ärijuhtimise ning teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise rakenduskõrghariduse
õppekavadele.
Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt keskharidust tõendava dokumendi
keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest (vt allolev tabel).
Keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne korrutatakse 4-ga.
Vastuvõtukatse
Vastuvõtukatse koosneb kirjalikust osast ja vestlusest. Katsega hinnatakse
kandidaadi väljendus- ja suhtlemisoskust, õpimotivatsiooni, eriala tundmist ja
kutsealast valmisolekut.
Kokku:

20 punkti

20 punkti
40 punkti

3. Vastuvõtu kord
3.1 Avaldus koos vajalike dokumentidega esitada vastuvõtuperioodil elektroonselt
Sisseastumise Infosüsteemis www.sais.ee (edaspidi SAIS) või tuua aadressil Tiigivahe tee 2,
Mõdriku, Lääne-Virumaa.
3.2 Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid on järgmised:
 vormikohane avaldus;
 keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (originaal ja koopia);
 isikut tõendav dokument (ID kaart või pass);
 nimemuutust tõendav dokument (nimemuutuse korral) (originaal ja koopia);
 eesti keele B2 taset tõendav dokument (kui ei ole omandanud keskharidust eesti keeles)
3.3 Kandidaatidele, kes on vastavalt vastuvõtukomisjoni otsusele vastu võetud, saadetakse
SAIS-i kaudu elektroonsed teatised. Teatises märgitakse, milliseks tähtajaks peab kandidaat
kinnitama õppima asumise.
3.4 Vastuvõtukomisjon võib vastuvõtu perioodi pikendada, kui vastuvõtuks ettenähtud aja
jooksul ei olnud võimalik täita kõiki planeeritud õppekohti.
3.5 Kui õpperühma ei komplekteeritud, saadetakse kandidaatidele vastav teatis hiljemalt kolme
tööpäeva jooksul, arvestades otsuse tegemise päevast.
3.6 Kõrgkooli õppimaasumist nõuetekohaselt kinnitanud kandidaat immatrikuleeritakse.
3.7 Üliõpilane, kes ei ole mõjuva põhjuseta 15. oktoobriks 2019 õppetööle asunud,
eksmatrikuleeritakse.
4. Rakendussätted
4.1 Korras
reguleerimata
küsimused otsustab rektori
käskkirjaga moodustatud
vastuvõtukomisjon.
4.2 Tunnistada kehtetuks LVRKK nõukogu 12.03.2018 protokolliga nr 1-12/6 kinnitatud
LVRKK vastuvõtutingimused ja –kord 2018/19 õa.
4.3 Käesolev kord jõustub alates 13.02.2019. a.

