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Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit  
Kõrgem Usuteaduslik Seminar 

Õppekava: Teoloogia ja ühiskond 120 EAP 
 

Neli põhimoodulit kokku 90 EAP (sellest praktika 10 EAP) 

Vabaainete moodul 10 EAP 

Magistritöö moodul 20 EAP. 

 

Õppekava eesmärgid: Õppekava kavandajate eesmärk on ette valmistada spetsialististe, kellel on 

pädevused missioloogiliseks eluks ühiskonnas ja koguduse ülesehitamiseks. Õppekava läbimine 

võimaldab lõpetanutel töötada kiriklikus ja avalikus sfääris ja jätkata õpinguid doktoriõppes. 

  

Õppekava väljundid: 

Õppekava läbinud üliõpilane 

• mõtestab enda ja koguduste spiritualiteeti dialoogis kristliku kiriku arengu ning Piibli-, 

kultuuri- ja religioonilooga; 

• rakendab hermeneutika praktikaid Piibli uurimisel vabakiriklikus kontekstis ja selle 

missionaalse sõnumi kehastamisel kogukonnas; 

• analüüsib ühiskondlikke ja koguduslikke nähtusi Piibli õpetuse valgel ning pakub 

põhjendatud ja innovaatilisi lahendusi esile kerkivate probleemide lahendamiseks; 

• oskab osapooli kaasata ning inimestesse jüngerlikult panustada, nii et suureneb usaldus 

kogudustes ja ühiskonnas; 

• analüüsib ja sünteesib loovalt kogutud andmeid ning rakendab neid magistritöö valdkonnas 

teoloogiliselt püstitatud küsimusele vastamiseks. 

 

Läbivad teemad 

Piibel ja ühiskond 36 EAP (TÜ.01) 

 

Väljundid. Mooduli läbinud üliõpilane 

• tunneb Piibli lugu ja analüüsib selle osade ning terviku tähendust koguduse ja ühiskonna elu 

perspektiivist; 

• tõlgendab Piiblit, kasutades peamisi hermeneutika ja eksegeesi töövõtteid ning oskab uuritut 

sõnumiks muuta; 

• analüüsib ühiskondlikke ja koguduslikke nähtusi Piibli õpetuse valgel ning pakub välja viise 

usalduse kasvatamiseks koguduses ja ühiskonnas; 

• sõnastab ja seostab eetika ning misjoni suuri küsimusi oma kontekstis ja rahvusvaheliselt, 

kasutades nendele vastamiseks Piiblit; 

• analüüsib usulise kogemuse ja religioosse identiteedi erinevusi ja kokkupuutekohti, seostab 

neid religioonisotsioloogiliste andmetega. 
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Läbiv teema koosneb järgmistest õppeainetest: 

• Teoloogiline hermeneutika ja praktiline eksegees 4 EAP (TÜ.01.01) 

• Kuidas kristlased loevad Vana Testamenti 4 EAP (TÜ.01.02) 

• Mis on Piibel? 4 EAP (TÜ.01.03) 

• Uue Testamendi õpetamine ja jutlustamine 4 EAP (TÜ.01.04) 

• Luuka evangeelium ja Apostlite teod 4 EAP (TÜ.01.05) 

• Nüüdisaja misjoni suured küsimused 4 EAP (TÜ.01.06) 

• Kristlik eetika muutlikus maailmas 4 EAP (TÜ.01.07) 

• Kultuuridevaheline dialoog 4 EAP (TÜ.01.08) 

• Religioonipsühholoogia 2 EAP (TÜ.01.09) 

• Religioonisotsioloogia 2 EAP (TÜ.01.10) 

• Praktika: hermeneutikast sõnumini 4 EAP (TÜ.01.11) 

 

 

Teoloogia ja identiteet 20 EAP (TÜ.02) 

 

Õpiväljundid. Mooduli läbinud üliõpilane 

• tunneb teoloogia põhiküsimusi ning nende arengut läbi kirikuajaloo; 

• analüüsib enda ja koguduste spiritualiteeti läbi vabakirikliku prisma; 

• küsib ja otsib vastuseid vestluses kristliku kiriku traditsiooni ning kultuuri- ja religiooniloo 

vahel; 

• analüüsib ühiskondlikke ja koguduslikke nähtusi Piibli õpetuse ja koguduse praktika valgel, 

tuues esile aktuaalsed teemad; 

• rakendab ja edendab jüngerlikku elu, kehastades missionaalset sõnumit kogukonnas. 

 

Läbiv teema koosneb järgmistest õppeainetest: 

• Sissejuhatus teoloogiasse ja õpingutesse 4 EAP (TÜ.02.01) 

• Jeesusest lähtuv jüngerlus 2 EAP (TÜ.02.02) 

• Ajalooline teoloogia 6 EAP (TÜ.02.03) 

• Vabakiriklik spiritualiteet oikumeenilises ja sekulaarses maailmas 4 EAP (TÜ.02.04) 

• Religioonifilosoofia 2 EAP (TÜ.02.06) 

• Teoloogia kuumad teemad 2 EAP (TÜ.02.07) 

 

 

Kommunikatsioon ja juhtimine 24 EAP (TÜ.03) 

 

Õpiväljundid. Mooduli läbinud üliõpilane 

• oskab osapooli kaasata ning inimestesse jüngerlikult panustada, luua ja arendada meeskondi 

ning juhtida missiooniteadlikult kogudust või mõnda muud visioonipõhist kooslust; 

• tunneb ja rakendab suhtlemise ning arengu toetamise töövõtteid igapäevases töös, 

koguduslikus elus ja meediakeskkonnas;  

• väljendab ennast selgelt, sihtgrupipõhiselt ja piibellikult nii ema- kui võõrkeeles eri tüüpi 

koguduslikes ning koolituskeskkondades; 
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• tunneb hingehoiu peamisi teemasid ning rakendab hingehoiu töövõtteid oma elu ja töö 

kontekstis; 

• mõistab meedia ja kunsti keelt ning oskab neis keeltes kristlikku sõnumit edastada. 

 

Läbiv teema koosneb järgmistest õppeainetest: 

• Missiooniteadlik juhtimine ja talentide koostöö 2 EAP (TÜ.03.01) 

• Visioonist lähtuv kogudus 2 EAP (TÜ.03.02) 

• Avalik esinemine ja jutlustamine 4 EAP (TÜ.03.03) 

• Hingehoiu töövõtted ja teemad 4 EAP (TÜ.03.04) 

• Suhtlemisoskuste psühholoogia 4 EAP (TÜ.03.05) 

• Võrguajastu media 2 EAP (TÜ.03.06) 

• Arengu toetamise meetodid 4 EAP (TÜ.03.07) 

• Kunsti keel ja dialoog 2 EAP (TÜ.03.08) 

 

 

Loovus ja teostus 10 EAP (TÜ.04) 

 

Väljundid. Mooduli läbinud üliõpilane 

• mõtestab ning analüüsib enda spiritualiteeti kontekstis, tõstatades küsimusi, millel on 

arengupotentsiaal nii ta enda kui konteksti jaoks; 

• tunneb andmete kogumise ja analüüsimise peamisi töövahendeid ja mõtteviisi; 

• oskab kavandada, juhtida ja analüüsida enda elu, magistritöö praktikat ning läbiviidavaid 

projekte; 

• seostab Piibli ja koguduse õpetust kaasaja ühiskondlike teemadega ning pakub ja testib 

põhjendatud ja loovaid lahendusi mõne esile kerkiva probleemi lahendamiseks. 

 

 

Läbiv teema koosneb järgmistest õppeainetest: 

• Enese- ja projektijuhtimine 2 EAP (TÜ.04.01) 

• Sotsioloogiline kirjaoskus 2 EAP (TÜ.04.02) 

• Magistriteema praktika (prototüübi loomine) 6 EAP (TÜ.04.03) 

 

 

Vabaainete moodul 10 EAP (TÜ.05) 

 

Väljundid. Mooduli läbinud üliõpilane 

• mõistab süvendatult mõnda teoloogia valdkonda, mis on oluline tema magistriteemaga 

tegelemiseks; 

• oskab seostada ning lõimida erinevate valdkondade teadmisi ühtseks tervikuks. 
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Magistritöö moodul 20 EAP (TÜ.06) 

 

Väljundid. Mooduli läbinud üliõpilane 

Magistritöö sooritanud üliõpilane 

• analüüsib teoloogia ja konteksti kokkupuutepunkte ning neis kerkivaid probleeme; 

• oskab kavandada, juhtida ja analüüsida magistritööd kui protsessi; 

• seostab Piibli ja koguduse õpetust kaasaja ühiskondlike teemadega ning pakub põhjendatud 

ja loovaid lahendusi mõne esile kerkiva probleemi lahendamiseks; 

• analüüsib ja sünteesib loovalt kogutud andmeid ning rakendab neid magistritöö valdkonnas 

teoloogiliselt püstitatud küsimusele vastamiseks; 

• suulisel kaitsmisel väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt ning põhjendab magistritöös tehtut, 

kasutades kogu õppekava läbimisel omandatud teadmisi. 


