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14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus 
15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja 

nende maht ( EAP ) 

Vabakiriklik teoloogia ja juhtimine, 180 EAP 

Koosneb järgmistest moodulitest: 

Vabakiriklik identiteet (28 EAP) 

Piibel ja tõlgendamine (33 EAP) 

Inimese jumalanäolisus ja Kristuse järgimine (18 EAP) 

Misjon ja läkitus (27 EAP) 

Koguduse elu ja Püha Vaimu annid (33 EAP) 

Spetsialiseerumiste valikmoodul (20 EAP) 

Valikainete moodul 9 EAP, millest 6 EAP vabaaineid 

Lõputöö moodul 12 EAP 

 

16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud 

spetsialiseerumised õppekavas  ja nende 

maht ( EAP) 
Spetsialiseerumiste valikmoodul (20 EAP) 

 
17. Õppekava eesmärgid Õppekava eesmärgid: Õppekava kavandajate eesmärk on ette 

valmistada teoloogiaalaste baaspädevustega spetsialiste. 

Õppekava läbimine võimaldab lõpetanutel töötada kiriklikus 

ja avalikus sfääris ja jätkata õpinguid magistriõppes. 

 

18. Õppekava õpiväljundid Õppekava õpiväljundid. Õppekava läbinud üliõpilane 

 omab süsteemset ülevaadet teoloogia ema- ja 

võõrkeelsetest põhimõistetest ning kasutab neid 

vabakirikliku traditsiooni kirjeldamisel ja 

praktiseerimisel; 

 tunneb ja analüüsib Piibli teksti ning selle 

tõlgenduste mõju usulistes traditsioonides ja 

üksikkristlaste elus; 

 analüüsib vabakirikliku spiritualiteedi ja traditsiooni 

kujunemist, selle eripära teoloogias ja koguduslikus 



praktikas ning oma teoloogilises arusaamises; 

 oskab analüüsida konteksti ja teenimisvaldkonna 

sihtgruppe ning kommunikeerida kristlikku sõnumit 

neile arusaadavalt; 

 kasutab koguduslike praktikate ja projektide 

teostamisel ning arendamisel sobivaid 

suhtlemisoskusi ning rakendab meeskondade 

juhtimise põhimõtteid; 

 tunneb ühe spetsialiseerimisvaldkonna põhialuseid 

ning kavandab selles enesearengut. 

 
19. Lõpetamisel saadud diplomi või 

akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) 

 

Rakenduskõrgharidusõppe diplom (vabakirikliku teoloogia ja 

juhtimise õppekava) 

 
20. Lõpetamisel väljastatavad 

dokumendid 

Diplom ja akadeemiline õiend, Diploma Supplement 

21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus  Viis põhimoodulit kokku 139 EAP (sellest praktika 27 EAP), 

Viis spetsialiseerumiste valikmoodulit 20 EAP (sellest 

praktika vähemalt 5 EAP). 

Valikainete moodul 9 EAP, sisaldab 6 EAP vabaaineid 

Lõputöö moodul 12 EAP (sellest praktika 3 EAP). 
22. Valikuvõimalused õppekava 

läbimiseks   

Põhimooduleid võib läbida erinevas järjekorras. Üliõpilane 

valib esimese õppeaasta lõpuks ühe viiest spetsialiseerumise 

valikmoodulist. Valikainete moodulist valib üliõpilane 9 EAP 

ulatuses valikained (6 EAP ulatuses võib olla vabaained). 

Vabaaineid võib ka valida teiste kõrgkoolide õppekavadest.  

 

23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava 

etteantud mahus, sooritama nõutavad õppeained ja praktika 

ning kaitsma lõputöö. 
24. Täiendav informatsioon einike@ekklesia.ee või seminar@kus.tartu.ee 

 
 

 

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID 

 

Mooduli nimetus: Vabakiriklik identiteet (VKTJ.01) Maht: 28 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane kirjeldab ja analüüsib vabakiriklikku identiteeti koguduse 

tasandil laiemas ajaloolis-kultuurilises kontekstis. 
Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane 

 mõtestab ajaloo mõjutuste valguses Eesti ja maailma kirikuelu nüüdisaegseid 

suundumusi, tunneb keskseid tekste, isikuid ja teemasid;  

 kirjeldab vabakirikliku traditsiooni kujunemist ja eripära oikumeenilises 

kontekstis; 

 analüüsib kogudusliku praktika mõju ühiskonnale, eristab aktuaalseid 

probleeme ning pakub lihtsamaid lahendusvõimalusi; 

 analüüsib usulise traditsiooni kujunemise loogikat, kirjeldab ennast osana 

traditsiooni edasikandmisest ja taastõlgendamisest;  

 seostab vabakirikliku identiteedi allikaid ja sisu selle praktikatega. 

 

Mooduli hindamine*: moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.01.01 

VKTJ.01.02 

Üldise kirikuloo põhiteemad ja tänapäev 

Vabakirikute ajalugu ja tänapäev 

6 EAP 

4 EAP 



VKTJ.01.03 

VKTJ.01.04 

VKTJ.01.05 

Eesti kiriku- ja kultuurilugu 

Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia 

Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus 

6 EAP 

6 EAP 

6 EAP 
Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

Mooduli nimetus: Piibel ja tõlgendamine (VKTJ.02) Maht: 33 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane tunneb Piiblit, tõlgendab seda lähtuvalt hermeneutilistest 

printsiipidest ja seostab Piibli õpetust nüüdisaegse kontekstiga. 

 

Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane  

 tunneb Piiblit ja selle raamatute kirjutamise konteksti;  

 teab eksegeesi ja hermeneutika põhiprintsiipe ja oskab neid rakendada Piibli 

tõlgendamisel; 

 oskab teabeallikaid kasutades Piiblit tõlgendada ja õpetada lähtuvalt 

nüüdisaja kontekstist; 

 analüüsib Piibli teksti ja tõlgenduste mõju usulistes traditsioonides ja 

üksikkristlaste elus. 

 

Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.02.01 

VKTJ.02.02 

VKTJ.02.03 

VKTJ.02.04 

VKTJ.02.05 

Jumal, loodu ja kogudus (Piibli baaskursus) 

Piibel ja selle tõlgendamine 

Piibli hermeneutika 

Piibli teoloogia 

Piibli eksegees ja praktika 

 

9 EAP 

6 EAP 

6 EAP 

6 EAP 

6 EAP 

 
Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

Mooduli nimetus: Inimese jumalanäolisus ja Kristuse järgimine 

(VKTJ.03)  

Maht: 18 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane rakendab argumenteeritult kristliku spiritualiteedi 

praktikaid ja eetilist eluviisi ning kavandab enesearengut 

 

Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane 

 tunneb ja rakendab peamisi kristliku spiritualiteedi praktikaid; 

 orienteerub nüüdisaegses eetilises diskussioonis ja esitab eetilisi seisukohti 

argumenteeritult; 
 oskab kavandada ja läbi viia elukestva õppe erinevaid vorme koguduslikus 

keskkonnas, rakendab loovalt õpioskusi; 

 analüüsib ennast mentori abil ja kristlike praktikate valgel, kavandab oma 

elukestvat arengut. 

 

Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.03.01 

 

VKTJ.03.02 

VKTJ.03.03 

VKTJ.03.04 

Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi 

praktika 

Eetika 

Elukestev õpe koguduses 

Mentorlus 

6 EAP 

 
6 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

 

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

 

Mooduli nimetus: Misjon ja läkitus (VKTJ.04) Maht: 27 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane seostab misjonikäsitust kultuuri ning religioosse 



kontekstiga, järgib kodanikuühiskonna õiguslikke regulatsioone.   

 

Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane  

 analüüsib vabakirikliku misjonikäsituse ja -praktika mõjutegureid ning 

argumenteerib tänapäeva Eesti konteksti sobivaimate lähenemisviiside poolt; 

 tõlgendab kultuuris toimuvat ning annab olulisematele nähtustele 

argumenteeritud hinnangu lähtuvalt vabakiriklikust perspektiivist; 

 eristab peamisi maailmareligioone, analüüsib religiooni mõju üksikisikutele ja 

inimgruppidele; 

 analüüsib enda ja teiste võimalusi osaleda kodanikuühiskonnas, lähtuvalt 

vabakiriklikust mõtteviisist; 

 tunneb ja järgib õiguslikke regulatsioone kogudusliku teenimistöös ning 

misjonipraktikas. 

 

Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.04.01 

VKTJ.04.02 

VKTJ.04.03 

VKTJ.04.04 

VKTJ.04.05 

VKTJ.04.06 

VKTJ.04.07 

Misjoniteoloogia ja praktika 

Religioonilugu 

Kultuurihermeneutika  

Juhtimispraktika misjonitöö kontekstis 

Vabakirikud, usuvabadus ja ühiskond 

Sotsiaalne proaktiivsus kirstlikes liikumistes 

Õiguslikud küsimused kristlikus teenimistöös 

6 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

6 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

 

Mooduli nimetus: Koguduse elu ja Püha Vaimu annid (VKTJ.05) Maht: 33 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane seostab Püha Vaimu andide ilmnemist koguduse tegevuse ja 

juhtimisega ning rakendab oma ande praktikas. 

 

Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane  

 seostab Püha Vaimu andide ja töövormide interaktsiooni koguduse 

toimimisega; 

 tunneb koguduse kui organisatsiooni toimimise loogikat ning eripära võrreldes 

sekulaarsete organisatsioonidega ning oskab juhtida põhiprotsesse; 

 tunneb ja rakendab tõhusa suhtlemise võtteid jutlustamisel, jumalateenistuse 

juhatamisel ja hingehoius, toetudes vabakiriklikule teoloogiale; 

 rakendab õpitut juhendamisel kogukonna, koguduse elu ja misjonitöö 

kontekstis ning analüüsib läbitud protsessi. 

 

Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.05.01 

VKTJ.05.02 

VKTJ.05.03 

VKTJ.05.04 

VKTJ.05.05 

VKTJ.05.06 

Jumalateenistuse teoloogia ja praktika 

Homileetika  

Hingehoid 

Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine 

Koguduse juhtimine 

Kogudusetöö praktika  

3 EAP 

3 EAP 

6 EAP 

3 EAP 

6 EAP 

12 EAP 

 

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumiste valikmoodul A: praktiline 

misjon (VKTJ.PM) 

Maht: 20 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane omab ülevaadet valitud valdkonna võtmeteemadest ja on 

neid rakendanud spetsialiseerumisprojekti teostamisel. 



 

Õpiväljundid Mooduli lõpetanud üliõpilane  

 tunneb inimeste arenguloogikat, eristab erivajadustega inimesi ja kasutab 

arengu toetamiseks sobivaid meetodeid; 

 rakendab hingehoiuoskusi perekondade toetamisel, tundes oma kompetentsuse 

piire;  

 tunneb kristliku sotsiaaltöö olemust ja rakendamisvõimalusi nii koguduses kui 

kogukonnas; 

 oskab toetada vanu ja erivajadusega inimesi nende kontekstis ning integreerida 

sotsiaaltööd hingehoiuga. 
Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt ja spetsialisteerumisprojektis lõimitult 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.PM.01 

VKTJ.PM.02 

VKTJ.PM.03 

VKTJ.PM.04 

VKTJ.PM.05 

 

VKTJ.PM.06 

Arengupsühholoogia 

Erivajadustega inimeste hingehoid 

Perenõustamine 

Kristlik sotsiaaltöö kogukonnas 

Gerontoloogilise diakoonia praktika või 

superviseeritud hingehoiu praktika 

Spetsialiseerumisprojekt 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

 

5 EAP 
   

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumiste valikmoodul B: 

Noorsootöö (VKTJ.NT) 

Maht: 20 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane omab ülevaadet valitud valdkonna võtmeteemadest ja on 

neid rakendanud spetsialiseerumisprojekti teostamisel. 

 

Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane  

 tunneb inimeste arenguloogikat, eristab erivajadustega inimesi ja kasutab 

arengu toetamiseks sobivaid meetodeid; 

 analüüsib üldise noortekultuuri mõju koguduslikule noorsootööle ning oskab 

toetada laste ja noorte vaimulikku arengut; 

 tunneb vabakiriklikule identiteedile omaseid noorsootöö eesmärke ja 

meetodeid ning rakendab neid spetsialiseerumisprojekti teostamisel; 

 seostab koguduslikku laste- ja noortetööd koguduse ühtses ja tervikus arengus 

ning oskab luua pere- ja noortesõbraliku keskkonna; 

 tunneb õppekava, õppemeetodeid ja õpetajate motiveerimise võimalusi ning 

rakendab neid koguduslikus kontekstis. 
Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt ja spetsialisteerumisprojektis lõimitult 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.NT.01 

VKTJ.NT.02 

VKTJ.NT.03 

VKTJ.NT.04 

VKTJ.NT.05 

 

VKTJ.NT.06 

Arengupsühholoogia 

Erivajadustega inimeste hingehoid 

Noortekultuur ja koguduslik noorsootöö 

Laste ja noorte vaimuliku arengu toetamine 

Pere- ja noortesõbralik õpikeskkond 

(õppekava ja õppemeetodite praktika) 

Spetsialiseerumisprojekt 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

 

5 EAP 
   

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumiste valikmoodul C: Koguduste 

rajamine ja arendamine (VKTJ.KRA) 

Maht: 20 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane omab ülevaadet valitud valdkonna võtmeteemadest ning on 



neid rakendanud spetsialiseerumisprojekti teostamisel  

 

Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane  

 tunneb ja seostab koguduste rajamise ning arendamise nelja 

võtmekontseptsiooni; 

 kasutab kultuuri- ja Piibli hermeneutikat koguduste rajamise ja arendamise 

käigus; 

 analüüsib ennast koguduste arendaja või rajajana ning oma rolli meeskonnas; 

 tunneb ja rakendab suhtlemis- ja nõustamisoskusi koguduste arendamise ja 

muudatuste juhtimise kontekstis; 

 oskab lahendada konflikte isikute vahel ja organisatsioonis. 

 
Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt ja spetsialisteerumisprojektis lõimitult 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.KRA.01 

VKTJ.KRA.02 

 

VKTJ.KRA.03 

VKTJ.KRA.04 

Koguduste rajamise baaskursus 

Muudatuste juhtimine ja konfliktide 

lahendamine 

Koguduse arengu toetamise praktika 

Spetsialiseerumisprojekt 

9 EAP 

3 EAP 

 

3 EAP 

5 EAP 

 
   

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumiste valikmoodul D: Teoloogia 

(VKTJ.T)  

Maht: 20 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane omab ülevaadet valitud valdkonna võtmeteemadest ja on 

neid rakendanud spetsialiseerumisprojekti teostamisel  

 

Õpiväljundid Mooduli lõpetanud üliõpilane  

 tunneb Piibli algkeeli algaja tasemel ning kasutab neid eksegeesi teostamisel; 

 analüüsib Piibli valitud raamatuid süvendatult ning seostab Piibli 

tervikmõistmisega vabakirikliku teoloogia võtmes; 

 kasutab sügavamat arusaamist Piibli valitud raamatutest kogudusliku õpetuse 

ja kuulutuse edendamiseks spetsialiseerumisprojekti abil. 
 

Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt ja spetsialisteerumisprojektis lõimitult 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.T.01 

VKTJ.T.02 

VKTJ.T.03 

VKTJ.T.04 

VKTJ.T.05 

VKTJ.T.06 

Kreeka keel 

Heebrea keel 

Vana Testamendi prohvetiraamatu seletus 

Uue Testamendi kirja seletus 

Evangeeliumide eriseminar 

Spetsialiseerumisprojekt 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

5 EAP 

 
   

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumiste valikmoodul E: Ülistuse 

teoloogia ja praktika (VKTJ.ÜTP)  

Maht: 20 EAP 

Eesmärgid Mooduli läbinud üliõpilane omab ülevaadet valitud valdkonna võtmeteemadest ja on 

neid rakendanud spetsialiseerumisprojekti teostamisel  

 

Õpiväljundid Mooduli lõpetanud üliõpilane  



 orienteerub kogudusliku ülistusteenistuse teoloogia ja praktika meele- ja 

keeleruumis; 

 käsitab ja kasutab kaasaegset ülistusmuusikat osana kirikumuusika 

arenguloost ja pärandist; 

 rakendab ülistusteenistuse alast kogemust ja personaalset talenti koguduse kui 

terviku ülesehitamisel läbi erinevate andide loomingulise koostöö 

 
Mooduli hindamine* moodulit hinnatakse õppeaine-põhiselt ja spetsialisteerumisprojektis lõimitult 

Õppeained 

Kood* Õppeaine nimetus Maht 
VKTJ.ÜTP.01 

VKTJ.ÜTP.02 

VKTJ.ÜTP.03 

VKTJ.ÜTP.04 

VKTJ.ÜTP.05 

VKTJ.ÜTP.06 

VKTJ.ÜTP.07 

Ülistuse baaskursus 

Ülistuse piibellikud alused  

Ülistuse olemus ja väljendusvormid 

Muusika roll koguduse jumalateenistuses 

Jumalateenistus kui koostöö 

Ülistus kui looming 

Spetsialiseerumisprojekt 

2 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

1 EAP 

5 EAP 

 

   

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusained puuduvad. 

 

 

Mooduli nimetus: Valikainete moodul (VKTJ.06) Maht: 9 EAP 
Eesmärgid Valikained läbinud üliõpilane valdab erialast võõrkeelt vähemalt B2 tasemel, suhtleb 

oskuslikumalt ja mõtleb loogilisemalt kui varem. Valikaine käigus võib üliõpilane 

omandada ka mõne lisakompetensuse kõrvalspetsialiseerumise valdkonnas.       

 

Vabaained läbinud üliõpilane on arenenud teda huvitavas valdkonnas. 

 

Õpiväljundid Mooduli läbinud üliõpilane  

 kasutab võõrkeelt usuteaduse põhimõistete ja baastekstide mõistmiseks ja 

praktilises töös eneseväljenduseks vähemalt B2 keelekasutaja tasemel; 

 tunneb filosoofia baaskontseptsioone ja argumenteerib loogiliselt nii 

kirjalikus tekstis kui suulises kõnes;   

 tunneb suhtlemise võtmeoskusi ja rakendab neid oma kogudusliku töö 

valdkonnas 

Hindamine*  

Õppeained  

Kood* Õppeaine nimetus Maht 

VKTJ.06.01 

VKTJ.06.02 

VKTJ.06.03 

VKTJ.06.04 

 

 

Võõrkeel 

Sissejuhatus filosoofiasse 

Suhtlemispsühholoogia 

Ilmutuse raamatu seletus 

Teiste spetsialiseerumiste ained 

 

6 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

3 EAP 

 

Valiku põhimõtted: Mooduli valimiseks eeldusaineid ei ole. Üliõpilane valib valikmoodulist 9 EAP ulatuses 

valikained ja 6 EAP ulatuses vabaained. Vabaaineid võib ka valida teiste kõrgkoolide õppekavadest. 

 

 

Lõputöö moodul (VKTJ.07) Maht 12 EAP 

Eesmärgid Lõputöö esitanud ja kaitsnud üliõpilane on terviklikul ja analüütilisel moel tuttav ühe 

vabakirikliku teoloogia ja juhtimise valdkonna teemaga. 

 

Õpiväljundid Lõputöö sooritanud üliõpilane 

 valib aktuaalse teoloogilise või juhtimisalase probleemi ja kasutab uurimistöö 

või praktilise projekti metoodikat selle lahendamisel; 

 oskab analüüsida erialast kirjandust, koguda empiirilisi andmeid või teostada 



praktilist projekti, luua seoseid teooria ja praktika vahel ja sõnastada 

põhjendatud järeldusi ja soovitusi; 

 vormistab lõputöö vastavalt kirjalike tööde koostamise juhendile; 

 suulisel kaitsmisel väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt ning põhjendab 

lõputöös tehtut, kasutades kogu õppekava läbimisel omandatud teadmisi. 

 

Hindamine* Lõputöö tulemus kujuneb kirjutatud uurimistöö või läbitud projekti ning selle 

kaitsmise põhjal 

Õppeained  

Kood* Õppeaine nimetus Maht   

VKTJ.07.01 

VKTJ.07.02 

Uurimistöö praktika 

Lõputöö 

 

3 EAP 

9 EAP 

 

  

  

 
 


