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ÕPPETEENUSE TASUMÄÄRAD 2023/2024 
 
 
I Õppeteenuse tasumäärad 2023/2024 
 
1. Õppemaks Kõrgema Usuteadusliku Seminari (edaspidi Seminari) tasemeõppes on  

• Bakalaureuse õppes 1155 eurot õppeaastas. Arvestatud on, et bakalaureuse õpe 
läbitakse nelja aastaga (arvestuslikult keskmiselt 45 EAP aastas). Õpinguid võib läbida 
ka oma tempos, tasudes ainepunkti-põhiselt. Ainepunktiarvestusega õppides on 
õppemaks 40 eurot ainepunkti kohta. Täisprogramm (180 EAP) maksab 
ainepunktiarvestusega kokku 7200 eurot, aastaarvestuse puhul praeguse 
õppemaksuga 4600 eurot.   

• Magistriõpe läbitakse reeglina kolme aastaga. Õppemaks on 2000 eurot õppeaastas 
(arvestuslikult keskmiselt 40 EAP aastas). Õpinguid võib läbida ka oma tempos, 
tasudes ainepunkti-põhiselt. Ainepunktiarvestusega õppides on õppemaks 60 eurot 
ainepunkti kohta. Täisprogramm (120 EAP) maksab ainepunktiarvestusega kokku 
7200 eurot, aastaarvestuse korral praeguse õppemaksuga 6000 eurot. 

• Tasemeõppe puhul rakendatakse õppijale kasulikumat ja paremini sobivat 
maksmiseviisi.  

2.   Piibli kooli õppeteenustasu 2023/24 õppeaastal on 280 eurot. Kuni 25-aastastele k.a. on 
hind 210 eurot. Piibli kooli tasu sisaldab toitlustust ja ühe majutuse. 

3. Mikrokraadide arvestus ja hinnastamine toimub õppeaine-põhiselt sarnaselt 
täienduskoolitusele. 

4. Täienduskoolituses on ühe ainepunkti hind bakalaureuse tasemel 40 eurot, magistriõppe 
tasemel 60 eurot ainepunkt. Magistriõppe ainetes vabakuulajana osalemise hind on 40 eurot 
ainepunkt.  

5. Õppeained tuleb sooritada ainekavas märgitud kuupäevaks. Mõjuval põhjusel ja 
kokkuleppel õppejõuga on võimalik võlgu likvideerida kuni sama õppeaasta 20. juulini, aga 
mitte kauem. Külalisõppejõudude puhul tuleb rangelt püsida ajas. Aine mittesooritamisel 
sama õppeaasta 20. juuliks tuleb aine sooritada uuesti, kui ainet järgmisel korral loetakse, ja 
tasuda selle eest uuesti.  



6. VÕTA taotluse esitamine on õppeaasta kaupa õppemaksu tasunutele tasuta.   
Ainepunktipõhise tasumise korral maksab VÕTA ainepunkt 10 eurot. Suuremamahuliste (10 
ja enam ainepunkti) taotluste puhul rakendatakse 50% allahindlust.  

5. Õppemaks sisaldab:  
1) õppetöö kavandamist, kontaktõppe läbiviimist ja juhendamist; 
2) konsultatsioone ja võimalust salvestatud kontaktõpet järele vaadata; 
3) õppeaine õpiväljundite saavutamise hindamist koos tagasisidega (v.a. vabakuulajate 
puhul); 
4) Moodle’i keskkonna ja (elektroonilise) raamatukogu kasutamist, juurdepääsu 
andmebaasidele;  
5) õppega seotud dokumentatsiooni.  
 
 
II Õppeteenuse eest tasumine 
 
7. Õppemaksu tasumise viis ja graafik lepitakse kokku koolituslepingus. Täienduskoolituse ja 
mikrokraadi õppeainete puhul tuleb õppeteenustasu maksta enne õppeaine algust.   
 
8. Kui EKB liidu koguduse üliõpilasele on määratud stipendium, tasub ta õppemaksust osa, 
mida stipendium ei kata. Stipendiumite määramist kirjeldab stipendiumi statuut ning nendele 
saab kandideerida iga õppeaasta alguses.  
 


