
 

 

 

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit 

KÕRGEM USUTEADUSLIK SEMINAR 

AKADEEMILISTE TÖÖTAJATE TÖÖKORRALDUS 
JA TASUMÄÄRAD 

 
Alates august 2021 

 
Seminari õppejõu töö arvestamise põhimõtted:  

• Õppetööd tasustatakse vastavalt kontakttundidele. Töötasus sisaldub õppeaine 
ettevalmistamine, läbiviimine ja õppijatele tagasiside andmine kuni 15 osaleja 
eest. Lisaks on mujal kui Tallinnas elavatel õppejõududel võimalik saada 
sõidukompensatsiooni.  

• Kui tegemist on e-kursusega või kursuse koordineerimisega, aga mitte 
õpetamisega, tehakse kokkulepped eraldi. 

• Külalise kaasamisel makstakse tunnitasu külalisele, mitte ainet läbiviivale 
õppejõule, v.a. juhul kui on kokku lepitud teisiti.  

• Videoloengud tasustatakse 2-kordse koefitsendiga, tasu arvestamise 
miinimummääraks on ühe loengutunni hind. 

• Uue kursuse väljatöötamisel on võimalik maksta lisatasu kooli juhi ja õppejõu 
vahelisel kokkuleppel. 

• Õppejõu tööülesanded sätestatakse töölepingus.  
 

• Lõpu- ja magistritööde juhendamine ja retsenseerimine tasustatakse peale töö 
kaitsmist. 

• Läbivate teemade juhtidele makstakse igakuist töötasu, millele lisandub tasu 
loetud loengute eest.  

 

 
Tunnitasud (alates augustist 2021) 

• Magistri- ja bakakraadiga õppejõud, kes hindab – 25 eurot (bruto) ak tund 

• Magistri- ja bakakraadiga õppejõud, kes ei hinda, sh külaline – 20 eurot ak tund 

• Doktorikraadiga õppejõud, kes hindab – 30 eurot ak tund 

• Doktorikraadiga õppejõud, kes ei hinda, sh külaline – 25 eurot ak tund 

• Õppeaine koordineerimine ja hindamine (kui enamikku ei õpetata) – kokkuleppel 

• Külalisõppejõu puhul makstakse tunnitasu vastava kraadi järgi nagu mittehindavale 
õppejõule. 

 
Tunnitasud magistriõppes (2022 ja edasi) 

• 40 eurot bruto hindamise ja mittehindamise puhul 



 
Hindamise lisatasu (alates 2021-2022 õppeaasta) 
Kui ühes õppegrupis on rohkem kui 15 hinnatavat õppijat, siis makstakse iga järgmise 5 
õppija ühe töö hindamise eest 1 loengutund juurde vastavalt hinnakirjale. Hinnatavate hulka 
arvestatakse Tahvlis olevate soorituste järgi. Hindamise lisatasu makstakse välja peale 
andmete kandmist Tahvlisse.  
 
Lõputööd   
Lõputöö juhendamine – 120 eurot (bruto). Mitme juhendaja puhul jagatakse summa 
proportsionaalselt tööle või pooleks. 
Lõputöö retsenseerimine – 45 eurot. 
 
Magistritöö juhendamine – 300 eurot (bruto) 
 
Sõidukulud  

• oma autoga tulek – km hind 0.15-0.3 eurot km kohta.  

• Tavaline on 0.15, kõrgem hind juhul kui sihtkohas tehtav töö pole tasustatud (nt 
koguduse arenguprogramm) ja siis ka vastavalt kokkuleppele.  

• Kui on võimalik, julgustame autodega koopereeruma. 
 
  
Seminari õppejõud:  
- toetab oma tegevusega Seminari arengukava elluviimist; 
- viib läbi õppetööd vastavalt kokkuleppele ja ainekavale; 
- annab õppijatele tagasisidet ning toetab nende arengut; 
- kasutab otstarbekalt Seminari vara ning tema käsutusse antud vahendeid.  
 
Seminari õppejõul on õigus:  
- saada oma töö tegemiseks vajalikku informatsiooni; 
- teha ettepanekuid töökorralduse parendamiseks; 
- kasutada tasuta Seminari käsutuses olevaid ruume ja muid vahendeid vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele.  
 
 


