Kinnitanud Sihtasutuse Archimedes nõukogu 09.04.2019

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri
kutsehariduse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni moodustamise kord
I.

Kutsehariduse hindamisnõukogu koosseis

1. Vastavuses kutseõppeasutuse seaduse § 141 lõigetega 4 ja 5 moodustatakse kutseõppe kvaliteedi
hindamiseks kutsehariduse hindamisnõukogu.
2. Kutsehariduse hindamisnõukogu (edaspidi hindamisnõukogu) koosseisus on 13 liiget.
Hindamisnõukogu valib enda liikmete seast kohalviibijate lihthäälteenamusega hindamisnõukogu
esimehe ja aseesimehe.
3. Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses sõltumatu. Hindamisnõukogu liige ei esinda
hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve. Hindamisnõukogu
liikmed kinnitavad oma töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse
informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist vastavasisulise deklaratsiooni
allkirjastamisega.
II. Hindamisnõukogu moodustamine
4. Hindamisnõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab kolmeks aastaks SA Archimedes nõukogu.
5. SA Archimedes kuulutab välja kandidaatide esitamise hindamisnõukogu liikme kohtadele.
Kandidaate on võimalik esitada kahe nädala jooksul peale kandidaatide esitamise avalikku
väljakuulutamist.
6. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale esitavad tööandjate keskorganisatsioonid,
registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna
arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled.
7. Kandidaadi esitamiskirjale lisatakse põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu
liikmeks ja kandidaadi CV.
8. Vähemalt kolm kutseharidusstandardis nimetatud kutseõppe õppevaldkondade eksperti nimetab
kutseseaduse § 7 lõikes 2 nimetatud kutsenõukogude esimeeste kogu.
9. SA Archimedes nõukogu teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega,
arvestades seejuures, et:
9.1 hindamisnõukogusse kuuluks igast õppevaldkonnast vähemalt üks ekspert;
9.2 hindamisnõukogusse kuuluks vähemalt üks ekspert, kes töötab kutseõppeasutuses;
9.3 hindamisnõukogusse kuuluks vähemalt üks kutseõppeasutuse õpilane;
9.4 ühest organisatsioonist, kutse- ja erialaliidust või ühendusest ei kuuluks nõukokku
rohkem kui kaks liiget. Kui nõukogu liige hakkab nõukogu liikmeks oleku perioodi jooksul
töölepingu alusel tööle asutuses, millest nõukogus on juba kaks liiget, astub ta nõukogu
liikme kohalt tagasi. Vabanenud kohale korraldatakse konkurss;
9.5 hindamisnõukogu liige ei ole Haridus- ja Teadusministeeriumi
kutseõppeasutuse direktor ega kutseõpet pakkuva rakenduskõrgkooli rektor;
9.6 üks isik ei saa olla hindamisnõukogu liige järjest rohkem kui 6 aastat.
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ametnik,

10. Hindamisnõukogu liikmete (välja arvatud õpilaste esindaja) valimisel arvestatakse kandidaadi senist
tööd Eesti kutsehariduse edendamisel ning järgitakse võimaluse korral järgmiseid põhimõtteid:
10.1.
10.2.

eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud suunatud Eesti
kutsehariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele;
eelistatakse kandidaate, kellel on kutsehariduse välishindamise kogemus;

10.3.

hindamisnõukogu koosseisus valitseb sooline tasakaal;

10.4.

valimise tulemusel vahetub vähemalt 1/3 hindamisnõukogu liikmetest ning
vähemalt 1/3 liikmetest jätkab tööd hindamisnõukogus.

11. SA Archimedes nõukogu kinnitab hindamisnõukogu koosseisu ning avalikustab selle EKKA
koduleheküljel 10 päeva jooksul peale hindamisnõukogu koosseisu kinnitamist.
III. Kutsehariduse hindamisnõukogu vaidekomisjoni koosseis, moodustamine ja töökord
12. Vaidekomisjoni ülesandeks on esitada hindamisnõukogule erapooletu arvamus nõukogu poolt
läbiviidavate haldustoimingute või nõukogu haldusotsuse osas esitatud vaide põhjendatuse kohta.
13. Vaidekomisjonis on kolm liiget ja kolm asendusliiget.
14. Vaidekomisjoni moodustab SA Archimedes nõukogu järgmiste põhimõtete alusel:
14.1.

komisjoni liige tunneb kutsehariduse välishindamise põhimõtteid ja korda,
hindamisnõukogu töökorda ja kutsehariduse korralduse põhimõtteid ja
suundumusi, tal on varasem kutsehariduse välishindamise kogemus;

14.2.

ühe komisjoni liikme ja asendusliikme esitab Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing;

14.3.

ühe komisjoni liikme ja asendusliikme esitab SA Kutsekoda;

14.4.

ühe komisjoni liikme ja asendusliikme esitab Tööandjate Keskliit;

14.5.

komisjoni koosseisule laienevad käesoleva korra punktis 9.5 toodud piirangud.

15. Vaidekomisjoni koosseisu kinnitab kolmeks aastaks SA Archimedes nõukogu. Komisjoni koosseis
avaldatakse EKKA kodulehel.
16. Vaidekomisjoni tööd korraldab EKKA büroo. Vaidekomisjoni kutsub kokku EKKA juhataja pärast
seda, kui on esitatud vaie hindamisnõukogu poolt läbiviidavate haldustoimingute või
hindamisnõukogu haldusotsuse osas.
17. Vaidekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa vähemalt kaks liiget.
18. Juhul, kui vaidekomisjoni liige on seotud hinnatava kooliga, osaleb vaidekomisjoni töös asendusliige.
19. Vaidekomisjoni liikmed peavad kinni neile vaide arutamise käigus teatavaks saanud informatsiooni
konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest. Komisjoni liige on oma tegevuses sõltumatu ning ei
esinda komisjonis teda esitanud organisatsiooni, oma tööandja ega muude kolmandate isikute
huve.
20. Vaidekomisjon esitab viie päeva jooksul vaide saamisest nõukogule kirjaliku erapooletu arvamuse
vaide põhjendatuse osas. Arvamus kinnitatakse vaide arutamisest osa võtnud komisjoni liikmete
lihthäälteenamusega.
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