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I. SISSEJUHATUS

I.1.  ÜLIKOOLI TEGEVUSKESKKOND

2020� aastaga lõppes Euroopa Liidu (EL) ja Eesti riigi eelmine seitsmeaastane strateegilise planeerimise periood, mistõttu 
koostati hulk strateegiate eelnõusid� Muu hulgas valmis riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“, millele tuginedes 
planeeritakse ka EL-i järgmise perioodi rahalised toetused Eesti jaoks�

Tartu Ülikooli (TÜ) tegevust otseselt mõjutavatest arengukavadest on Vabariigi Valitsus heaks kiitnud „Eesti teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ ja „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035“; 
eelnõu staadiumis on „Haridusvaldkonna arengukava 2035“ ning „Eesti keele arengukava 2035“� Kõigi arengukavade 
väljatöötamisel on TÜ panus olnud märkimisväärne (vt standard 12)�

Viimastel aastatel on kasvanud teadus- ja arendustegevuse (TA) rahastus� Kui EL-is keskmiselt jäid TA kulud 2020� aastal 
2018� aastaga samale tasemele, siis Eesti kuulus koos Belgia ja Horvaatiaga suurima suhtelise TA kulude kasvuga riikide 
hulka� 2019� aastal moodustasid Eesti TA kulud 453 miljonit eurot, mis on 1,6% sisemajanduse kogutoodangust (SKT)� 
Seejuures jäi TA rahastamine riigi- ja kohalikust eelarvest 2018� aasta tasemele, ent erasektori kulutused TA-le suurenesid 
53,2% ehk 85,7 miljoni euro võrra� EL-is keskmiselt moodustasid TA kulud 2019� aastal 2,1% SKT-st� TÜ eestvedamisel on 
riigiga peetud läbirääkimistel saavutatud kokkulepe, et 2021� aastast jõuab TA rahastamine avalikust sektorist esimest 
korda 1%-ni SKT-st� Selle tulemusel suureneb teaduse baasrahastuse ja konkurentsipõhiste uurimistoetuste maht� 
Samas on alates 2012� aastast vähenenud kõrghariduse rahastuse osakaal SKT-s (2012� aastal 1,4%, 2021� aastal 1,1%) 
ja see on otsene oht kõrghariduse kvaliteedile� Seetõttu töötab TÜ koos teiste Eesti kõrgkoolidega poliitilise kokkuleppe 
saavutamise nimel, et suurendada kõrghariduse rahastust 1,5%-ni SKT-st ning tagada teaduse ja õppetöö seostatud 
finantseerimine.

I.2.  ÜLIKOOLI ROLL ÜHISKONNAS

TÜ on avaõiguslik ülikool, mis tegutseb Tartu Ülikooli seaduse, kõrgharidusseaduse, teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seaduse ning oma põhikirja alusel ja muude õigusaktidega loodud raamistikus� TÜ on suurima liikmeskonna 
ning õppe-, teadus- ja arendustegevuse mahuga ülikool Eestis, kuuludes ühtlasi 12 teadusvaldkonnas maailma 1% 
viidatuimate ülikoolide ja teadusasutuste hulka� Üle poole Eesti doktoritöödest kaitstakse TÜ-s ja üle poole Eesti teadus-
publikatsioonidest avaldavad TÜ teadlased�

TÜ on üks Põhja- ja Ida-Euroopa vanimaid ülikoole, mille asutas 1632� aastal Rootsi kuningas Gustav II Adolf� Rootsi-aegne 
Academia Dorpatensis koosnes filosoofia-, õigus-, usu- ja arstiteaduskonnast. 390-aastase ajaloo kestel on õppetöö 
toimunud nii ladina, saksa, vene kui ka teistes keeltes� 1� detsembril 1919 alustas tööd eestikeelne Eesti Vabariigi Tartu 
Ülikool�

Tartu Ülikooli seaduse kohaselt on TÜ eesmärk edendada teadusi ja kultuuri, pakkuda teaduse ja tehnoloogia arengule 
tuginevaid kõrghariduse omandamise võimalusi kõrgharidustaseme kolmel astmel humanitaar-, sotsiaal-, arsti- ning 
loodusteaduste alal ning osutada õppe-, teadus- ja muul loometegevusel põhinevaid avalikke teenuseid�

Eesti rahvusülikoolina on TÜ ülesanne edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ning arengu eesmärgil Eestit ja tema 
rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, säilitada rahvuslikku kultuuripärandit ning pakkuda avalikkusele 
sellega seotud teenuseid� Selle ülesande täitmiseks säilitab ja arendab TÜ kultuuripärandi hulka kuuluvat hoonestut ning 
teadus-, kunsti- ja ajalooväärtusi sisaldavaid kogusid ja arhiive�

TÜ aitab oma põhitegevuse kaudu kaasa ühiskonna kestlikule arengule, luues selleks rahvusvahelises koostöös uusi 
võimalusi ning kujundades üliõpilastest vastutustundlikke ja algatusvõimelisi kodanikke�

TÜ tegevuse ulatust ja head kvaliteeti näitavad kohad ülikoolide rahvusvahelistes edetabelites� THE edetabelis tunnistati 
TÜ 2018� aastal uue Euroopa parimaks teadusülikooliks ning QS-i edetabeli järgi oli TÜ 2021� aastal tärkava Euroopa ja 
Kesk-Aasia regiooni paremuselt teine ülikool�

I.3.  ÜLIKOOLI STRUKTUUR JA JUHTIMINE

TÜ kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab TÜ majandustegevuse ja pikaajalise arengu eest, kinnitab TÜ 
põhikirja ning võtab vastu arengukava ja eelarve� Senat on akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab TÜ õppe- ning 
teadus- ja arendustegevuse eest, tagades selle kõrge kvaliteedi�

Rektor juhib TÜ igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab 
oma pädevuse piires ning nõukogu ja senati otsustest lähtudes kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu� Rektor moodustab 
rektoraadi tegevuse aluste ja korra kohaselt rektoraadi, määrates selle koosseisu ja liikmete vastutusvaldkonnad�
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TÜ akadeemilise struktuuri moodustavad nelja valdkonda koondunud instituudid ja kolledžid ning valdkonnavälised 
asutused� Akadeemiliste üksuste loomise, ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab senat� Õppe- ning teadus-, 
arendus- ja loometegevuseks vajalike tugiteenuste osutamise asjaomastes tugiüksustes otsustab rektor� Juhtimisse on 
kaasatud ka TÜ-välised liikmed ja üliõpilased (vt joonis 1)�

Tartu Ülikooli seaduse järgi on TÜ-l avalike teenuste osutamiseks raamatukogu, botaanikaaed, muuseumid ja teaduskool� 
TÜ liikmeskonna sporditegevuse arendamiseks ja muuks avalikes huvides toimuvaks spordiedenduseks on asutatud 
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi� TÜ kultuurikollektiivide tegevust koordineerib MTÜ Üliõpilasmaja� Koostöös 
Tartu linna ja Eesti riigiga asutati 1998� aastal SA Tartu Ülikooli Kliinikum ning teadmistepõhise mõtteviisi kujundamiseks 
2004. aastal SA Teaduskeskus Ahhaa� TÜ-le kuulub ka 11 ühiselamut, kus on 3390 kohta ja mida haldab Tartu Üliõpilasküla�

Tuginedes riigi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia (2014–2020) eesmärgile konsolideerida Eesti 
kõrgkoolide ja teadusasutuste võrku, esitas TÜ mitmele asutusele liitumisettepaneku� Edukate läbirääkimiste tulemusena 
ühinesid 1� jaanuaril 2018 TÜ-ga riigi teadus- ja arendusasutused Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium�

TÜ struktuur on ülevaatlikult esitatud joonisel 2�
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SENAT
kõrgeim akadeemiline otsustuskogu,

vastutab ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse
eest

16 TÜ töötajat 5 üliõpilastrektor

REKTOR
ülikooli juht

REKTORAAT
koordineerib otsuste täitmist 

ülikooli struktuuriüksustes

prorektorid ja vastutusala juhidrektor dekaanid

NÕUKOGU
kõrgeim otsustuskogu,

vastutab ülikooli pikaajalise arengu eest 
ning tagab ülikooli eesmärkide täitmise

5 TÜ töötajat 6 TÜ-välist liiget

Eelarvekomisjon Auditikomitee

Joonis 1. TÜ juhtimine 2021. aastal

Rektor

Nõukogu Senat

Sotsiaalteaduste 
valdkonna dekaan

Loodus- ja 
täppisteaduste

valdkonna dekaan

Kantsler

Akadeemiline
sekretär

Finantsjuht

Ajaloo ja arheoloogia instituut
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Filosoofia ja semiootika instituut
Kultuuriteaduste instituut
Usuteaduskond
Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Viljandi kultuuriakadeemia

Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Farmaatsia instituut
Hambaarstiteaduse instituut
Kliinilise meditsiini instituut
Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Raamatukogu
Grandikeskus*

Teaduskool
Õppeosakond*
Üliõpilaskonna büroo*

Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Muuseum
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus*
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli 
osakond*

Rektoraadi büroo*
Siseauditi büroo*

Haridusteaduste instituut
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Majandusteaduskond
Psühholoogia instituut
Õigusteaduskond
Ühiskonnateaduste instituut
Narva kolledž
Pärnu kolledž

Arvutiteaduse instituut
Eesti mereinstituut
Füüsika instituut
Keemia instituut
Matemaatika ja statistika instituut
Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Tartu observatoorium
Tehnoloogiainstituut
Ökoloogia ja maateaduste instituut
Genoomika instituut

Infotehnoloogia osakond*
Kantselei*
Kinnisvaraosakond*
Personaliosakond*
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond*

Kirjastus*

Hankeosakond*
Rahandusosakond*

Humanitaar-
teaduste ja 

kunstide valdkonna 
dekaan

Meditsiini-
teaduste 

valdkonna dekaan

Teadusprorektor

Õppeprorektor

Arendusprorektor

Joonis 2. TÜ struktuur 2021. aastal  * Tugiüksused.

https://ahhaa.ee/meist/tutvustus/mis-on-ahhaa
https://www.campus.ee/


I.4.  ÜLIKOOLI KOONDANDMED

Tabelis 1 esitatud põhinäitajate analüüs on lõimitud asjaomase hindamisstandardiga�

Tabel 1. TÜ-d iseloomustavad põhinäitajad 

TÖÖTAJAD 2016 2017 2018* 2019 2020

Töötajate koguarv 3447 3435 3602 3635 3767

Töötajate arv täistööajale taandatuna 2825 2805 2935 2957 3055

  sh akadeemiliste töötajate arv 1402 1432 1517 1518 1604

  sh tugiöötajate arv 1423 1373 1417 1440 1450

Doktorikraadiga akadeemiliste töötajate arv täistööajale 
taandatuna 1023 1049 1127 1158 1195

  osakaal akadeemiliste töötajate arvus 73% 73% 74% 76% 75%

Professorite arv täistööajale taandatuna 172 170 179 186 186

  sh naisprofessoreid 24% 23% 23% 26% 26%

Akadeemiliste välistöötajate osakaal täistööajale taandatuna 119 143 187 211 248

  osakaal akadeemiliste töötajate arvus 8,4% 10,0% 12,3% 13,9% 15,5%

ÜLIÕPILASED

Üliõpilaste arv 12 970 12 896 13 169 13 395 13 641

  sh kõrghariduse esimesel astmel 60,6% 60,8% 60,4% 60,6% 60,6%

  sh magistriõppes 29,7% 29,9% 30,6% 30,9% 31,1%

  sh doktoriõppes 9,7% 9,3% 9,0% 8,6% 8,3%

30-aastaste ja vanemate üliõpilaste arv 3380 3473 3693 3815 4045

  osakaal üliõpilaste arvus 26% 27% 28% 28% 30%

Välisüliõpilaste arv 980 1195 1457 1660 1678

  osakaal üliõpilaste arvus 7,6% 9,3% 11,1% 12,4% 12,3%

Lõpetanute arv 2871 2625 2630 2715 2778

  sh doktoriõppe lõpetanuid 120 138 122 129 118

ÕPPEKAVAD

Õppekavade arv, mille alusel tuli õppima uusi üliõpilasi 159 162 161 159 159

  sh  ühisõppekavasid 4 5 4 3 3

  sh ingliskeelseid õppekavasid kõrghariduse esimesel ja 
teisel astmel 21 26 26 30 29

Õppekavade arv, mille alusel õpib üliõpilasi 207 213 198 197 188

TÄIENDUSÕPE

Õppijate arv 39 034 36 607 40 493

Kursuste arv 1334 1307 1216

TEADUSPUBLIKATSIOONID

Teaduspublikatsioonide koguarv 2669 2512 2374 2834 2813

  sh kõrgetasemelisi publikatsioone 1902 1709 1709 1983 1995

  sh ETIS-e kategooria 1�1 artikleid 1353 1231 1259 1480 1472

FINANTSNÄITAJAD

Tegevustulu (tuhandetes eurodes) 137 989 153 817 191 087 204 793 204 140

Tegevuskulu (tuhandetes eurodes) 147 306 162 522 184 022 193 421 200 611

* 1. jaanuaril 2018 liitusid TÜ-ga kaks riigi teadus- ja arendusasutust.

2020� aastal oli Eestis 33% vähem üliõpilasi kui 2011� aastal, TÜ-s oli samal ajavahemikul vähenemine 24%�
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I.5.  ENESEANALÜÜSI ARUANDE KOOSTAMINE

Eneseanalüüsi asuti tegema 2021� aasta algul, kui moodustati standardite kaupa töörühmad, määrati iga standardi 
jaoks põhivastutaja(d) ja lepiti kokku ajakava� Töörühmad tegutsesid võrgustikupõhiselt� Olenevalt konkreetsest teemast 
kaasati töösse akadeemiliste ja tugiüksuste töötajaid ning üliõpilasi� Aruande koostamisega oli otseselt seotud umbes 
80  inimest, protsessi juhtis kvaliteedinõunik. Arutelusid peeti, taustmaterjale jagati ja aruannet kirjutati ühistöö-
keskkonnas Teams� Toimusid seminarid ja arutelud valdkondade, Tartu Ülikooli üliõpilas esinduse (TÜÜE) ja tugiüksuste 
esindajatega, aruande kavand oli arutusel senatis ja nõukogus� Õppekavade analüüs tugines 2021� aastal läbi viidud 
korralise õppetöö sisehindamise tulemustele� Täpsem aja- ja tegevuskava on esitatud tabelis 2�

Tabel 2. Eneseanalüüsi aja- ja tegevuskava

Aeg Tegevus

Jaan 2021 Eneseanalüüsi aruande (EAA) ajakava ja esialgse struktuuri koostamine; tutvustamine tugiüksuste ning 
vastutusvaldkondade juhtidele; tööjaotus

Veebr–märts 2021 Hinnatavate õppekavade valik; Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) eneseanalüüsi 
koolitus 18� märtsil

Veebr 2021 Ülikoolipere teavitamine institutsionaalse akrediteerimise protsessist (siseveeb, infokiri)

Veebr–mai 2021 EAA esimese versiooni koostamine standardite ja alapeatükkide kaupa

10� juuni 2021 Eneseanalüüsi seminar

Juuni 2021 Seminaril saadud tagasiside kirjutamine EAA-sse

Juuli 2021 Puhkus

Aug–okt 2021 EAA arutelu ja kooskõlastamine rektoraadis, valdkondade nõukogudes ning TÜÜE-s

Okt 2021 Arutelu- ja kooskõlastusringilt saabunud ettepanekute analüüs ning EAA täiendamine; EAA teavitus ja 
täiendamisvõimalus siseveebis

14� okt 2021 Programmijuhtide seminar õppekavade sisehindamise teemal

1� nov 2021 EAA kooskõlastamine nõukogu ja senati ühisistungil

Nov–dets 2021 EAA tõlkimine, toimetamine ja kujundamine

Jaan 2022 Õppekavade sisehindamise tulemuste lisamine EAA-sse

20� jaan 2022 EAA esitamine EKKA-le
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67 607 64 806
59 998

55 214
51 092

47 794 46 155 45 815 45 178 45 259

18 047 17 370 16 025 14 470 13 719 12 970 12 896 13 169 13 395 13 641

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eesti Tartu Ülikool
Joonis 3. Üliõpilaste arv Eestis ja TÜ-s 2011.–2020. aastal

3341
(24%)

2042
(15%)

2454
(18%)

5804
(43%)

HV

SV

MV

LT

Joonis 4. Üliõpilaste arv (vasakul) ja akadeemiliste töötajate arv (paremal) täistööajale taandatuna ning nende jaotus valdkonniti 
2020. aastal

749
(47%)

284
(18%)

291
(18%)

277
(17%)

HV

SV

MV

LT



II. PEAMISED STANDARDITEGA SEONDUVAD MUUDATUSED 
TULENEVALT EELMISE INSTITUTSIONAALSE AKREDITEERIMISE 
SOOVITUSTEST
Tabel 3. 2015. aasta hindamisaruandes esitatud soovitused ja nende põhjal rakendatud tegevused

Nr Hindamisaruandes esitatud soovitused Rakendatud tegevused

Organisatsiooni juhtimine ja toimimine

1�
Ülikoolis tuleks viivitamata kasutusele võtta 
ning järjekindlalt ja õiglaselt rakendada juba 
kavandatud õppejõudude atesteerimise korda�

Alates 2019� aastast atesteeritakse kõiki akadeemilisi töötajaid� Vt 
standard 6�

2� Ülikool peaks tagama, et arenguvestlused viiakse 
läbi kõigi töötajatega�

Tulemusjuhtimise eesmärke ja põhimõtteid, sh kohustust pidada 
töötajatega arenguvestlusi rõhutatakse rektori ja dekaanide ning 
dekaani ja instituudijuhtide vahelistes tulemusvestlustes� Vestlused 
toimuvad regulaarselt ja nende põhjal määratakse juhtide tulemustasud� 
Regulaarselt toimuvad arenguvestluste koolitused�

3� Jätkuvalt tuleks pöörata tähelepanu soolise 
palgalõhe vähendamisele ülikoolis�

TÜ pöörab järjekindlalt tähelepanu soolisele palgaerinevusele� Naiste 
ja meeste palkade erinevuse peamine põhjus peitub struktuurses 
erinevuses: naiste osakaal on suurem Eestis keskmiselt madalamalt 
tasustatud valdkondades (haridus, humanitaaria ja kunstid) ning 
akadeemilise karjääri madalamatel ametikohtadel (lektor, õpetaja, 
assistent)� Vt standard 2�

4� Kõrgkooli tasandil tuleks töötada välja ühtsed 
eetilise käitumise juhised� Vt standard 4�

5�

Ülikool võiks kaaluda täiendavate rahaliste 
vahendite eraldamist arendustegevusteks, et 
kompenseerida muutusi EL-i struktuurivahendite 
jagamisel�

1� jaanuaril 2016 jõustus arengufondi statuut� TÜ arengufondi eesmärk 
on toetada arengukava elluviimist, eelkõige valdkonnaüleseid arendus-
tegevusi� Vt standard 2�

Õppetegevus

6�

Ingliskeelsete õppekavade arvu suurendamine 
– lisaks eestikeelsetele või nende asemel – on 
kriitilise tähtsusega selleks, et köita välisüliõpilasi 
ning suurendada Eesti üliõpilaste rahvusvahelist 
konkurentsivõimet�

2020/2021� õppeaastal moodustasid esimeses ja teises õppeastmes 
võõrkeelsed õppekavad 23% kõigist õppekavadest� Aastatel 2016–2020 
suurenes võõrkeelsete õppekavade osakaal enim magistriõppes, kasv oli 
35%� Vt standard 5�

7�

Ülikoolil tuleks teaduskondade üleselt ühtlustada 
üliõpilaste akadeemilise edasijõudmise jälgimise 
süsteemi (nii ainepunktide mahu kui ka hindamis-
tulemuste lõikes), et oleks võimalik varakult 
märgata ja toetada nii väljalangemisohus olevaid 
kui ka erakordselt heade tulemustega üliõpilasi�

Vt standard 10�

8� Ülikooli karjäärinõustamisteenust tuleks üliõpilaste 
seas enam populariseerida�

Tugiteenuste ümberkorraldamise tulemusena tegutseb 2017� aasta 
algusest õppeosakonna koosseisus nõustamiskeskus, mis pakub 
üliõpilastele nii õppekorralduslikku, karjääri- kui ka psühholoogilist 
nõustamist� Üliõpilaskandidaatide nõustamisel erialavaliku teemal tehakse 
koostööd Töötukassaga� Vt ka standard 10�

9� Igati tuleks soodustada üliõpilaste rahvusvahelist 
mobiilsust mõlemas suunas�

Õpirände tugiteenuste paremaks pakkumiseks on loodud rahvusvahelise 
õpirände keskus, mis pakub õpirändes osalejatele senisest enam tuge 
viisa ja elamislubade teemal� Samuti on õppekavadesse lisatud välisõppe-
moodul (mobiilsusaken)� Vt standard 5�

10�
Ülikoolil tuleks senisest enam märgata ja toetada 
õpiraskustega üliõpilasi, võttes sealjuures eeskuju 
parimast rahvusvahelisest praktikast�

Vt standard 10�

Teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus

11�

TÜ missioonis sisalduv kahetisus – „rahvus-
vaheliselt tunnustatud teadusülikool“ ning 
„eesti haritlaskonna, keele ja kultuuri kestlikkuse 
eest vastutav rahvusülikool“ – võib pärssida 
ülikooli visiooni „kiirelt arenev rahvusvaheliselt 
tunnustatud teadusülikool“ realiseerumist, 
kuivõrd viimane eeldab fookuse seadmist valitud 
valdkondadele�

Universitas’e tüüpi rahvusülikoolina ei saa TÜ keskenduda ainult piiratud 
hulgale valdkondadele� Väljavõte arengukavast A2025: „Ülikooli eri 
rolle oma missiooni täitmisel ei tohi üksteisele vastandada� Ülikool jääb 
universitas’eks vaid juhul, kui ta katab suurt erialaspektrit ning tegutseb 
nii rahvusülikoolina, rahvusvahelise ülikoolina kui ka majanduse ja 
ühiskonna arendajana� Ülikool võimaldab kõigil oma potentsiaali avastada 
ja teoks teha�“�

12�

Tuleks maandada võimalikke projektipõhise (ja 
seega ebaühtlaselt jaotuva) teadus rahastusega 
kaasnevaid riske ülikooli akadeemilisele 
terviklikkusele�

Projektipõhise rahastamise riski on aidanud maandada ülikoolis ellu viidud 
juhtimis- ja struktuurireform, samuti teadus- ja arendusasutuste riikliku 
baasfinantseeringu mahu kasv ning projektipõhiste tulude vähenemise 
korvamiseks arengufondist rahastatav nn tasandusfond� Vt standard 2 ja 
standard 11�

13�

Doktorantide edasijõudmist tuleks ülikoolis 
süstemaatiliselt jälgida ja luua neile võimalikult 
soodsad tingimused selleks, et lõpetada õpingud 
nominaalajaga�

Parendatud on doktorantide atesteerimise korda� Vt standard 9�

Ühiskonna teenimine

14�

Et motiveerida õppejõude osalema ühiskondlikus 
tegevuses ning saada sisendid arenguvestluste 
jaoks, oleks ülikoolil otstarbekas töötada välja 
vastav seiresüsteem�

2017� aastal käivitunud atesteerimissüsteemi osa on akadeemiliste 
töötajate ühiskondliku panuse hindamine� Vt standard 6 ja standard 12�
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III. ENESEANALÜÜS STANDARDITE KAUPA

1.  STRATEEGILINE JUHTIMINE

Standard. Kõrgkooli arengu kavandamine on sihipärane ja süsteemne, kaasatud on erinevad sidusrühmad� Kõrgkool 
hindab regulaarselt seatud eesmärkide täitmist ning oma tegevuse mõju�

1.1.  Ülikooli eesmärkide seadmine

TÜ eesmärgid on kooskõlas riigi prioriteetide ja ühiskonna ootustega, oma arengukava aastateks 2021–2025 (A2025) 
koostamisel võttis TÜ aluseks riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ materjalid ning üleilmsed kestliku arengu 
eesmärgid� Riigi ootusi ja TÜ arengueesmärke täpsustatakse korrapäraselt Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning 
TÜ vahelises halduslepingus (vt standard 2)�

TÜ on dialoogis riigiga aktiivne partner strateegiate ja reformikavade väljatöötamisel ning elluviimisel kõigis oma 
akadeemilise pädevuse valdkondades (vt standard 12)� Töötajate osalemist ühiskondlikes nõukogudes ja otsustusko-
gudes hinnatakse muu hulgas akadeemiliste töötajate atesteerimisel (vt standard 6)�

Aastatel 2015–2020 suunasid TÜ tegevust arengukava A2020 ning selle sihte täpsustavad valdkondade arengukavad ja 
võtmenäitajad� A2020 keskmes oli teaduspõhise, kvaliteetse ja praktilise õppe arendamine, ettevõtlikkuse õpetamine ja 
ettevõtluse arendamine� Igal aastal kinnitas rektor TÜ tegevuskava viies tegevussuunas: õpe, teadus- ja arendustegevus, 
ettevõtlikkus, organisatsiooni arendamine, eesti keel ja kultuur ning rahvuslik kultuurivara� Arengu jälgimiseks ja 
hindamiseks lepiti 2016� aastal kokku 18 võtmenäitajat� Valdkondade arengukavade koostamisel 2016� aastal võeti aluseks 
A2020 eesmärgid ja ülesehitus�

Tabel 4. A2020 võtmenäitajad

Võtmenäitaja Lähtetase 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sihttase 

2020 

ETTEVÕTLIK ÜLIKOOL
Rahvusvaheline teadusülikool

Kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv 
akadeemilise töötaja kohta 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3 1,2 > 1,3

10% maailmas enim tsiteeritud teaduspublikat-
sioonide hulka kuuluvate publikatsioonide osakaal 13% 14% 13% 14% 15% 16% 17% > 12%

Riiklike rahastusprogrammide välise TA tulu 
osakaal teadus- ja arendustegevuse kogutulus 26% 32% 34% 30% 28% 38% 38% > 32%

Elukestva õppe ülikool

TÜ kõrghariduse esimesele astmele õppima 
asunute osakaal Eesti kõrgkoolidesse esimesele 
astmele õppima asunute hulgas

21% 23% 24% 26% 27% 28% 27% ≥ 23%

Täiendusõppes õppijate arv 32 464 37 160 44 799 47 815 39 034* 36 607* 40 493* ≥ 35 000

Sooritatud ettevõtlusainete osakaal õpingute 
kogumahus – – 2,6% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 5%

Üliõpilaste rahulolu õpetamise ja õppeainetega 4,1 4,1 4,1 4,13 4,2 –* –* ≥ 4,0

Katkestamise määr kõrghariduse esimesel ja teisel 
astmel 16% 15% 17% 16% 15% 14% 11% ≤ 15%

Doktoriõppe lõpetanute ja neli aastat 
(nominaalaeg) tagasi doktoriõppesse 
vastuvõetute suhe

43% 41% 63% 77% 73% 75% 67% 50%

Ingliskeelsete õppekavade osakaal kõrghariduse 
esimesel ja teisel astmel 10% 14% 17% 20% 20% 24% 23% 25%

Välisüliõpilaste osakaal 5% 6% 8% 9% 11% 12% 12% 12%

Arenev organisatsioon

Välisteadlaste ja -õppejõudude osakaal 9% 8% 8% 9% 12% 13% 15% ≥ 10%

Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt 
osalenud akadeemiliste töötajate osakaal 16% 15% 17% 14% 23% 23% 13% 15%

Tulu akadeemilise töötaja kohta 85 592 96 807 86 809 86 608 101 979 111 241 112 602 123 000

Heas või rahuldavas finantsseisundis olevate 
struktuuriüksuste osakaal 90% 93% 72% 81% 81% 83% 98% 100%

Töötajate rahulolu 93% 93% 94% 93% 92% 91% 94% ≥ 93%
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RAHVUSÜLIKOOL
Mõju ühiskonnas

Magistriõppe vilistlaste rahulolu oma konkurentsi-
võimega tööturul 90%** 88% – – – – 88% 90%

Hinnang TÜ ettevõtlikkusele 8,6 8,7 8,9 7,7* 8* 8,1* 8* ≥ 9,0

* Metoodika muutus A2020 kehtivusaja jooksul. ** 2011. aasta andmed.

A2020 väljatöötamisel oli üks olulisi tegevusi TÜ põhiväärtuste ja neist juhinduva missiooni sõnastamine� Selles tugineti 
töötajate põhiväärtuste uuringule, üleülikoolilisele küsitlusele ning fookusgruppide (töötajad, üliõpilased ja vilistlased) 
intervjuudele� A2020 elluviimise tulemusena valmisid ka TÜ heade tavade kokkulepped (vt standard 4)�

A2020 koostati samal ajal, kui valmistati ette EL-i uue eelarveperioodi eesmärkide elluviimiseks mõeldud riiklikke 
strateegiaid, mistõttu eraldati TÜ viieaastase tegevuskava (2016–2020) täitmise toetuseks teadus- ja arendusasutuste 
ja kõrgkoolide institutsionaalsest arendusprogrammist ASTRA enam kui 42 miljonit eurot EL-i tõuketoetuste vahendeid� 
Kahel järjestikusel arengukava perioodil on TÜ vastutanud ligi 40% kõrghariduse ja TA toetuseks mõeldud tõukevahendite 
kasutamise eest�

Strateegiliste eesmärkide seadmine ja tegevuskava täitmine on seotud eelarveprotsessiga� Arengukava elluviimiseks, 
eelkõige valdkonnaülese arendustegevuse toetamiseks, on loodud TÜ arengufond, mida käsutab rektor� Fondi vahendite 
jagamisel lähtutakse algatuse seotusest TÜ arengukavaga, kavandatava tegevuse mõjust ning eelarve, tegevus- ja 
ajakava realistlikkusest� Tulemuseesmärkide täitmise alusel saavad valdkonnad tulemuspreemiat (vt standard 2)�

Tulemustele orienteeritud juhtimise toetuseks on loodud digitaalsed töölauad� Sealjuures on TÜ põhitegevust ja varasid 
iseloomustavate näitajatega statistika töölaud internetis avalikult kättesaadav� Arengukava täitmist hindab TÜ nõukogu 
kord aastas koos eelmise majandusaasta aruande kinnitamisega� Majandusaasta aruanne hõlmab ülevaadet ka TÜ ja 
HTM-i vahel sõlmitud tegevustoetuse eraldamise lepingus kokku lepitud ülesannete täitmisest�

Nagu ka varasemate arengukavade puhul, kaasati A2025 koostamisse kogu ülikoolipere liikmeid� Rektor moodustas 
arengukava väljatöötamise komisjoni, kuhu kuulusid eri juhtimistasandite ning üliõpilaste ja tugiüksuste esindajad� A2025 
koostamiseks koguti ettepanekuid veebilehe kaudu ning korraldati varasemast rohkem temaatilisi avalikke seminare, 
kaasates ülikooliväliseid eksperte� Seminaridest tehti otseülekanded ja videosalvestisi saab järelvaadata� Traditsiooniliselt 
korraldati arengukava kavandi valmimise järel arengukonverents, kus vaeti TÜ ja kogu Eesti teaduse ning kõrghariduse 
suundumusi�

Tabel 5. A2025 võtmenäitajad

Võtmenäitaja Lähtetase 2020 Sihttase 2025

Rahvusvaheline rahvusülikool

Õpetajakutset andvate õppekavade lõpetanute arv 276 350

Eesti keele kursustel osalenud välistöötajate osakaal 29% 45%

Eesti keele kursustel osalenud välisüliõpilaste osakaal 28% 75%

Lõpetanud välisüliõpilaste osakaal 15% 13–15%

Välispäritolu akadeemiliste töötajate osakaal* 12% 15–20%

Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaal lõpetanute hulgas 12,7% 18%

Haridus

Väljalangenud üliõpilaste osakaal 9,5% < 9%

Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud akadeemiliste töötajate osakaal* 41% 50%

Üliõpilaste rahulolu õppeainete õpetamisega* 87% 95%

Täiendusõppijate arv 40 493 43 000

Silmapaistvate õpitulemustega sisseastunute osakaal 57% 60%

Doktoriõppe lõpetamise efektiivsus 35% 50%

Teadus

10% maailmas enimviidatud teaduspublikatsioonide hulka kuuluvate publikatsioonide 
osakaal 17,1% 17–20%

Teaduse välisrahastuse maht mln € 12,8 17,8

Ettevõtetega sõlmitud lepingute maht mln € 6,83 8

Ülikooli uute hargettevõtete arv aastas 3 5
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Organisatsioon

Tulu akadeemilise töötaja kohta €* 124 158 150 000

Töötajate rahulolu* 66% 70%

Tulu õppetegevusest üliõpilase kohta € 5662 6500

* Arvutamise metoodika on erinev võrreldes A2020 võtmenäitajatega.

A2025 koostamisel peeti eelmise arengukava ettevalmistamise käigus sõnastatud põhiväärtusi ajakohaseks� A2025 
rõhutab tipptasemel teadustöö olulisust Eesti ühiskonna ees seisvatele ja üleilmsetele probleemidele tõenduspõhiste 
lahenduste väljatöötamisel� Nagu varemgi, keskendub ülikool arengukava elluviimisel oma põhitegevuse (õpe ja teadus) 
kõrval ka ühiskonna teenimise, riigivalitsemise tõenduspõhise toetamise ning ettevõtlikkuse, innovatsiooni ja loovuse 
arendamisega seotud eesmärkidele� Organisatsiooni arengus on uue teemana olulisel kohal kestliku arengu lõimimine 
TÜ tegevusse, arendades muu hulgas digitaalset töö- ja õppekeskkonda, vähendades hoonete energiakulu, kujundades 
kestlikku arengut toetavat mõtteviisi oma liikmeskonnas ja olles selle eestvedaja ühiskonnas� Seda protsessi toetab 
osalemine üheksat Euroopa ülikooli ühendava võrgustiku projektis Enlight, mille teadmistele ja kogemustele toetudes 
valmistatakse ette ühist kestliku arengu deklaratsiooni� Rahvusvahelise koostöö kohta vt standard 5�

A2025 alanevate dokumentidena kinnitas nõukogu TÜ finantsstrateegia 2025. aastani, TÜ ruumilise arengu strateegia 
aastani 2025, keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted ja eraraha kaasamise strateegia�

A2025 rakendamiseks kinnitas rektor 2021� aasta tegevuskava� Võrreldes A2020 rakendamisega täiendati selle 
väljatöötamise protsessi ja formaati� 2021� aasta tegevuskava seob rektoraadi liikmete tulemuskokkulepped vahetult 
A2025 arendusülesannetega� Seega hõlmab eesmärkide seadmise ja arengu kavandamise süsteem ka individuaalseid 
arengu- ja tulemusvestlusi (vt standard 6)� Uuendusena sisaldab tegevuskava ka kesksetest fondidest valdkondadele 
eraldatavaid toetusi, mis aitavad täita nende arendusülesandeid� Valdkondade arengukavad töötatakse välja kooskõlas 
TÜ arengukavaga, vaadatakse üle rektoraadis ja kinnitatakse iga valdkonna nõukogus�

1.2.  Ülikooli struktuuri- ja juhtimisreformi rakendamine

Analüüsiperioodil mõjutas TÜ arengut enim juhtimis- ja struktuurireform, millega sooviti viia eri juhtimistasandite otsused 
suuremasse kooskõlla TÜ üldiste eesmärkidega, et luua parimad tingimused akadeemilise tippteadmuse rakendamiseks 
õppe- ja teadustöös ning kindlustada TÜ tasakaalustatud ja kestlik areng oma missiooni elluviimisel�

Valdkondliku konsolideerimise eesmärk võeti juba 2004� aastal kehtima hakanud arengukavas A2008� Ülikooli uuendatud 
juhtimiskogud – nõukogu ja senat – alustasid tööd 2012� aastal pärast Tartu Ülikooli seaduse muudatuste jõustumist� 
Reformi tulemusena tekkisid enam-vähem võrdse kaaluga akadeemilised üksused ja dekaanidevaheline koostöö paranes�

Reformi väljatöötamist ja elluviimist koordineerisid akadeemiliste üksuste esindajatest moodustatud komisjonid� Põhikirja 
väljatöötamise käigus uuendati kõigi akadeemiliste üksuste põhikirju, täpsustades iga üksuse põhiülesannet, ning lepiti 
kokku üksust juhtiva nõukogu ja üksuse juhi omavaheline vastutuse jaotus ja ülesanded�
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Keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

Rakenduskava

Ruumilise arengu strateegia aastani 2025

Valdkondade ja asutuste 
arengukavad 

Valdkondade ja asutuste 
arengukavad 

Valdkondade ja asutuste 
arengukavad 

Iga-aastased tööplaanidIga-aastased tööplaanidIga-aastased tööplaanid

Eraraha kaasamise strateegia

Arengukava aastateks 2021–2025 (A2025)

Finantsstrateegia 2025. aastani

Joonis 5. TÜ strateegiliste dokumentide omavahelised seosed

https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=95452215&file_id=95452216&desktop=57835&tid=1&u=20211228085305
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=96103319&file_id=96103320&desktop=57835&tid=1&u=20211228085713
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=96103319&file_id=96103320&desktop=57835&tid=1&u=20211228085713
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=96670818&file_id=97407620&desktop=57835&tid=1&u=20211230104613
https://ut.ee/sites/default/files/2022-01/kehtib_alates_01_12_2021_Tartu_Ulikooli_eraraha_kaasamise_strateegia.pdf
https://ut.ee/sites/default/files/inline-files/a2025_tegevuskava_2021_0.pdf


Sarnaselt TÜ kõrgeima juhtorgani – nõukogu – moodustamise põhimõtetega soovitas rakenduskomisjon akadeemiliste 
üksuste tõhusamaks juhtimiseks ja ühiskonna ootustega seostamiseks piirata instituutide nõukogude liikmete arvu ning 
kaasata juhtimiskogudesse TÜ-väliseid liikmeid� Põhikirjade analüüs näitab, et soovitused on realiseerunud osaliselt: 
instituutide nõukogude koosseisu kuulub keskmiselt 18 liiget (suurimasse 30) ja TÜ-väliseid liikmeid on oma põhikirjas 
nõukogu moodustamisel nimetanud üheksa instituuti ehk ligi kolmandik� 

2020� aastal tehtud juhtimise kvalitatiivuuring näitas, et vastajad olid uue põhikirja järel rakendunud juhtimissüsteemiga 
üldiselt rahul, sealjuures dekaanid kui kõrgema juhtimistasandi töötajad olid rohkem rahul kui instituutide juhid� Uuringus 
intervjueeritud juhid hindasid TÜ juhtimise korralduses positiivselt üksuste võimalust ise juhti valida, dekaanide kuulumist 
rektoraadi koosseisu, autonoomsuse ja kontrolli sobivat tasakaalu ning eesmärkide ja oodatavate tulemuste seadmist�

Arvestades, et juhtimine on TÜ-s lisaülesanne, on TÜ põhitegevuse kvaliteedi kindlustamiseks ja arendustegevuse 
elluviimiseks akadeemilistes üksustes ja valdkondades loodud juhtimist toetavad ametikohad (nt õppedirektorid 
instituutides ja kolledžites, õppe- ning teadus- ja arendusprodekaanid valdkondades) ja koostöökogud (nt valdkondade 
õppekomisjonid)� Regulaarselt toimuvad rektoraadi nõupidamised, samuti õppe- ja teadusprorektori ning valdkondade 
õppe- ja teadustöö eest vastutavate prodekaanide kohtumised, kus osalevad ka üliõpilaste esindajad� Valdkondade 
ja üliõpilaste esindajad on seeläbi kaasatud tegevuste, eelnõukavandite ja otsuste ettevalmistamisse ning aitavad 
strateegilisi eesmärke ja algatatud toiminguid selgitada ja koostööd korraldada oma vastutusalas� Alates 2016� aastast on 
korraldatud rektoraadi ja instituudijuhtide ühiseid juhtimisseminare ning alates 2021� aasta algusest on need kujunenud 
regulaarseteks, kord kuus toimuvateks nõupidamisteks päevakajalistel teemadel� Muudatuste kavandamisse kaasamise 
eesmärgil läbivad kõik TÜ õigusaktid kooskõlastusringi selleks loodud digitaalses töövoos�

1.3.  Kommunikatsiooni juhtimine 

TÜ turundus- ja kommunikatsioonitegevus toetab TÜ põhitegevust, seades eesmärgiks kujundada ülikool avatuks ja 
dialoogialtiks (A2025)� Peamiste kommunikatsioonikanalite ülevaade on esitatud lisas 1� Kommunikatsiooni üldine koordi-
neerimine, sh kanalite arendamine ja teavitamine suure mõjuga muudatustest, kuulub kantsleri vastutusalas oleva 
turundus- ja kommunikatsiooniosakonna (vt joonis 2) pädevusse� Akadeemiliste üksuste kommunikatsiooni korraldavad 
üksuste oma kommunikatsioonispetsialistid� Üldise hea tava kohaselt vastutavad TÜ-sisese info liikumise eest kõik 
töötajad, eeskätt aga juhid kõikidel juhtimistasanditel� 

Turundus- ja kommunikatsiooniosakond jälgib regulaarselt peamiste siseinfokanalite kasutamist ning valib eri teemade 
kajastamiseks nende spetsiifikat ja sihtrühma arvestavad kanalid. Viimase viie aasta jooksul on hakatud keskseid siseinfo-
kanaleid aktiivsemalt kasutama, nt töötajate infokirja avatakse 1,5 korda sagedamini kui viis aastat tagasi�

Et suurendada TÜ liikmete kaasarääkimise võimalust, toimuvad muu hulgas õppeprorektori kohvihommikud ja rektori 
ideehommikud�

2019� aastal korraldati üliõpilaste infovajaduse uuring, mis näitas, et ootuspäraselt vajavad üliõpilased enim teavet 
igapäevase õppetöö ja -korralduse kohta, samuti soovivad nad ülevaatlikku infot ülikooli kohta� Uuringus osalenud 
üliõpilased osutasid kommunikatsioonikanalite paljususele ja sellega kaasnevale infomürale� Probleemi leevendamiseks 
on alustatud ettevalmistusi eesmärgiga töötada välja õppija töölaud, mis koondaks üliõpilaste jaoks eri infosüsteemidest 
pärit infot� Töölaud peaks valmima 2022� aasta sügisel�

Väliskommunikatsioon hõlmab suhteid avalikkusega ning info- ja turundusmaterjalide koostamist� TÜ maine ja nähtavuse 
hindamiseks ning võrdlemiseks teiste ülikoolidega jälgitakse iga-aastase maineuuringu tulemusi� TÜ on oma tegevusega 
Eesti meediamaastikul väga hästi nähtav� Eesti suurimate ülikoolide seas suurenes 2020� aastal ainult TÜ kajastuste hulk� 
Kõikidest TÜ kajastustest moodustasid 40% koroonaviirusega seotud teemad, mis viitab sellele, et suurte ühiskondlike 
probleemide ilmnemisel pöördutakse usaldusväärse info saamiseks TÜ teadlaste poole (vt standard 11 ja standard 12)�

Teadusteemade kajastamine meedias on viimastel aastatel järjekindlalt suurenenud� Sellele aitab kaasa nii eri sihtrühmade 
suurem huvi kui ka teadlaste valmisolek oma tööd tutvustada� TÜ pakub oma töötajatele selleks keskselt nõustamist ja 
koolitusi� Suurema rahvusvahelise nähtavuse saavutamiseks liitus TÜ 2021� aastal ettevõtjaid, ülikoole ja teaduspoliitika 
kujundajaid ühendava võrgustiku ja uudisteplatvormiga Science Business�

TÜ kommunikatsioonikanalite hulk ja kommunikatsiooniga tegelevate töötajate arv on viimaste aastate jooksul 
suurenenud� See on loonud vajaduse teha tihedamat võrgustikupõhist koostööd ning täpsustada tööülesannete jaotust 
ja vastutust� Selleks alustati 2019� aastal olukorra analüüsi, misjärel korraldati aruteluseminarid ja töötoad ning sõlmiti 
vastutusalade kokkulepped� 2022� aasta alguses on kavas kinnitada TÜ turundus- ja kommunikatsioonitöö põhimõtted�  
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Tugevused

• Eduka struktuuri- ja juhtimisreformi tulemusena moodustunud üksustes on paremad tingimused erialade-
vaheliseks koostööks, mis loob aluse TÜ kestlikuks ja tasakaalustatud arenguks�

• TÜ arengut kavandatakse tervikliku protsessina, mis hõlmab kõiki juhtimistasandeid ning arvestab tegevus-
keskkonna võimalusi ja pikaajalisi strateegilisi eesmärke�

• Läbimõeldud kommunikatsioonitegevus on kindlustanud TÜ väga hea nähtavuse Eesti meediapildis�

Arendustegevused

• Kestliku arengu eesmärkide laialdasemaks teadvustamiseks liikmeskonna seas koostatakse 2022� aasta lõpuks 
Enlighti võrgustiku toel tegevuskava, mis sisaldab muu hulgas õppeainete ja -kavade muudatusi, kestlikku arengut 
toetavate uurimisteemade nähtavuse suurendamist teadustegevuses ning keskkonnaprogrammi rakendamist 
ülikoolilinnakus�

• Turundus- ja kommunikatsiooniülesannete tulemuslikumaks täitmiseks lepitakse 2021�–2022� aastal kokku eri 
juhtimistasandite ja üksuste vaheline tööjaotus ning uuendatakse TÜ turunduse ja kommunikatsiooni põhimõtteid� 
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2.  RESSURSID

Standard. Kõrgkooli personaliarendus ning materiaalsete ja rahaliste vahendite haldamine on eesmärgipärane, 
süsteemne ning jätkusuutlik� Kõrgkoolisisene ja kõrgkooliväline kommunikatsioon (sh turundus ja mainekujundus) on 
eesmärgistatud ja juhitud�1 

2.1.  Personali värbamine ja arendus

TÜ on üks suuremaid ja mitmekesisema töötajaskonnaga organisatsioone Eestis� Organisatsiooni sujuv toimimine ja 
õiglus on tagatud personalitöö keskse reguleerimisega (töökord, palgaeeskiri, puhkuse-eeskiri)� Olulisemad akadeemiliste 
töötajate töökorraldusega seonduvad õigusaktid (akadeemiliste ametikohtade täitmise kord, akadeemiliste töötajate 
ametijuhendid, akadeemiliste töötajate atesteerimise kord) võtab vastu senat� Samas on TÜ arengukava eesmärkide 
saavutamisel oluline, et personalipoliitika oleks piisavalt paindlik ja arvestaks töökorralduses ka individuaalsete 
vajadustega� Sobivamad töökorraldust puudutavad kokkulepped tehakse struktuuriüksustes, arvestades nii üleülikoolilist 
korda kui ka struktuuriüksuse võimalusi ja töötajate individuaalseid vajadusi� 2021� aastal rakendunud uus karjäärimudel 
ja akadeemiliste töötajate ametijuhendid annavad selleks varasemast paindlikumad võimalused (vt karjäärimudeli kohta 
standard 6)� Akadeemiliste töötajate värbamisel lähtub TÜ Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
põhimõtetest� Harta ja juhendi põhimõtteid järgivatele teadusasutustele antakse välja HRS4R kvaliteedimärgist�

Vastutus üksuse töö korraldamise, sh meeskonna komplekteerimise ja töötajate arendamise eest on struktuuriüksuse 
juhil� Akadeemiliste töötajate ametikohad täidetakse avaliku konkursiga, kaasprofessori ja professori ametikoha konkursid 
on üldjuhul rahvusvahelised; akadeemiliste töötajate valimised toimuvad kollegiaalsetes otsustuskogudes (vt ka standard 
6)�

A2025-ga seati eesmärk toetada süsteemselt töötajate enesearengut, tagada juhtide järelkasv ja toetada nende 
arenemist teistele eeskujuks olevateks liidriteks� Üksuse töötajate tööalase arengu toetamine on juhi ülesanne: nii 
palgaeeskirjast kui ka akadeemiliste töötajate ametijuhendist tuleneb kohustus arutada vähemalt kord aastas töötajatega 
arengueesmärke ja -võimalusi ning hinnata tulemusi� Arendamisel on digitaalne töövoog selle protsessi toetamiseks ning 
kokkulepete ja tagasiside kirjapanemiseks�

Töötajate arengu parema toetamise eesmärgil tegutseb alates 2016� aastast personaliosakonna juures personali-
arenduskeskus, mis pakub mitmekülgseid enesetäiendus võimalusi (vt õppejõudude enesetäienduse kohta standard 6)� 
Alates 2020� aastast saavad töötajad hinnata oma koolitusvajadust ka iga-aastases töörahulolu-uuringus� Selle tulemusi 
kasutab personaliosakond koolituste kavandamisel�

Tabel 6. Töötajate osalemine personaliarenduskeskuse korraldatud koolitustel 2018.–2020. aastal

Aasta Koolitusi Osaluskordi Akadeemiliste töötajate osalus % Tugitöötajate osalus %

2018 207 2827 49 51

2019 214 2757 52 48

2020 226 3941 53 47

TÜ peab väga oluliseks toetada oma välistöötajate kohanemist Eestis: pakutavatel keelekursustel ja kultuuriseminaridel 
saavad tasuta osaleda nii välistöötajad kui ka nende pereliikmed� Välistöötajate eesti keele õpe on üks A2025 võtmenäitaja: 
eesmärk on, et eesti keele kursustel on osalenud vähemalt 45% välistöötajatest (2020� aasta lõpus oli see 33%)�

Juhtide arengu toetamiseks

• korraldab TÜ kolmandat hooaega juhi arenguprogrammi, mis toetub juhtimise heale tavale� Programm aitab 
juhtidel arendada igapäevatöös vajalikke oskusi ja teadmisi, pakub alustavale juhile tuge ja aitab kujundada juhi 
suhte võrgustikku� 2020� aasta lõpuks oli programmi läbinud 43 töötajat� Arenguprogrammi järgmine voor algab 
2022. aasta alguses, rühma kutsutakse 20 osalejat;

• saab juht endale valida kolleegide hulgast arengupartneri (mentori), kellega arutada keerulisi töiseid ülesandeid ja 
olukordi� Arengupartnerit on aastatel 2015–2021 kasutanud 44 töötajat;

• korraldas TÜ 2021� aastal juhtide 360 kraadi uuringu, mis aitab juhil oma tugevaid ja nõrku külgi hinnata ning 
organisatsioonis tervikuna arenguvõimalusi leida�

2.2.  Töö tasustamise ja töötajate motiveerimise põhimõtted

Töö tasustamise ja töötajate motiveerimise põhimõtted on määratletud palgaeeskirjas� Selles on sätestatud ametikoha 
liigid ja neile vastavad palgaastmed ning palgaastmete miinimummäärad�

Palgaastmestikku uuendati 2020� aastal eesmärgiga viia see kooskõlla uue karjäärimudeliga, korrastamist vajas ka 
tugitöötajate ametikohtade jaotus eri palgaastmetel� Palgaastmete miinimummäärad vaadatakse üle vähemalt kord 

1 Kommunikatsiooni juhtimise kohta vt standard 1.
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aastas eelarve koostamise käigus, miinimummäärade muutmise vajadust ja võimalusi hindab nõukogu juures tegutsev 
alaline eelarvekomisjon� Muutmise otsustab rektor, rektori käskkiri koos seletuskirjaga on siseveebis kättesaadav kõikidele 
töötajatele�

Eesmärgipärase palgapoliitika elluviimiseks ja kaalutletud tasustamisotsuste langetamiseks tehakse personaliosakonnas 
regulaarselt võrdlusuuringuid Eesti palgaturuga ning TÜ-siseseid palga- ja töökorralduse analüüse� Tasustamisõigluse 
tagamiseks on statistika töölaual avalikult kättesaadav info keskmiste töötasude kohta ametikohtade ja valdkondade 
kaupa� Ülikooli 2021� aasta tegevuskava eesmärk oli muu hulgas maksta kõrgetasemelise akadeemilise personali 
hoidmiseks ja motiveerimiseks konkurentsivõimelist palka� Akadeemiliste töötajate mediaanpalga tõus on dekaanidega 
sõlmitava tulemuskokkuleppe osa�

Ametikohtade lõikes esineb keskmisel tasustamisel soolisi erinevusi, kuid need ei ole üheselt meeste kasuks� Naiste ja 
meeste palkade erinevuse peamine põhjus peitub struktuurses erinevuses: naiste osakaal on suurem Eestis keskmiselt 
madalamalt tasustatud valdkondades (haridus, humanitaaria ja kunstid) ning akadeemilise karjääri madalamatel 
ametikohtadel (lektor, õpetaja, assistent)� Statistikaameti andmetel oli haridusvaldkonnas 2020� aastal naiste keskmine 
brutotunnitasu meeste omast 16,7% madalam� Ametikohtade järgi on TÜ-s suurim palgaerinevus meeste kasuks õpetaja 
ametikohal (naiste keskmine palk on 9% madalam kui meestel)� Naised on meestest keskmiselt kõrgemalt (1,3–2,3%) 
tasustatud aga professori, juhtivteaduri, dotsendi ja vanemteaduri ametikohal�

Võrdse kohtlemise teemade laiemaks teadvustamiseks uuendati 2021� aastal võrdse kohtlemise juhendit ja koostati 
soolise võrdõiguslikkuse kava, milles on kavandatud täpsemad tegevused aastateks 2022–2025� TÜ on seadnud üheks 
eesmärgiks nii struktuurse kui ka selgitamata palgalõhe vähendamise� Alates 2022� aastast hakatakse statistika töölaual 
senisest täpsemalt avaldama soopõhiseid andmeid töötasude, ametikohtade täitmise jm kohta�

2021� aasta alguses rakendunud uue karjäärimudeliga loodi paindlikumad võimalused akadeemiliste töötajate 
tööülesannete ja -koormuse kokkuleppimiseks� Individuaalne tööplaan võimaldab paremini rakendada iga töötaja 
tugevaid külgi� Karjäärimudeliga loodi võimalus edutada akadeemilisi töötajaid atesteerimisotsuse alusel kõrgemale 
ametikohale, tagades parimatele akadeemilistele töötajatele suurema töökohakindluse ja paremad karjäärivõimalused 
(vt karjäärimudeli kohta ka standard 6)� Samuti loodi sellega akadeemilistele töötajatele võimalus minna teadmiste 
rakendamiseks ja uute kogemuste omandamiseks ajutiselt tööle era- või riigisektorisse (vt teadmussiirdepõike juhend)�

Oma silmapaistvaid liikmeid tõstab TÜ esile kolmel tasandil: kesksete teenetemärkide, aastaauhindade ja struktuuri-
üksuste tunnustusavaldustega� 2019� aasta lõpus võeti senatis vastu uus tunnustamise kord, millega loodi terviklik 
tunnustamissüsteem�

TÜ peab oluliseks head töökeskkonda ning panustamist töötajate tervise edendamisse, võimaldades töötajatele spordi- 
ja terviseedenduskulude hüvitamist� 2021� aastal valmis terviklik vaimse tervise ja heaolu tegevuskava�

2.3.  Töötajate rahulolu ülikooli juhtimise, töötingimuste ja info liikumisega

TÜ kutsub kord aastas kõiki töötajaid töökeskkonda avatult hindama, oma juhile tagasisidet andma, positiivset esile 
tooma ja muutmist vajavale tähelepanu juhtima� Küsitlus korraldatakse elektroonilises keskkonnas ja selle üldistatud 
tulemustega saavad tutvuda kõik töötajad� 2020� aasta küsitlusele vastas 1511 töötajat (40% töötajatest)�

Töörahuloluküsitluse tulemused on aluseks juhtide tulemusvestlustel, mis toimuvad kord aastas� Tulemusi arutatakse 
üksuste arenguseminaridel, kus juhi ja töötajate koostöös otsitakse parendusvõimalusi�

Töörahuloluküsitlused on näidanud, et juhtidel tuleb tähelepanu pöörata töötajatele tagasiside andmise ning nende 
tunnustamise ja tasustamise korraldusele� Hinnang palgaõiglusele on paranenud: kui 2019� aastal pidas oma palka 
õiglaseks 63,7% töötajatest, siis 2020� aastal 70,2%� Muutuse üks põhjus võib olla TÜ kui palgamaksja stabiilsuse 
teadvustamine ühiskonda rahaliselt raputanud kriisiajal�

2.4.  Eelarvestamine

TÜ on avaõigusliku juriidilise isikuna kohustatud koostama konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded kooskõlas 
Eesti finantsaruandluse standardiga. Eelarve ja majandusaasta aruande võtab vastu TÜ nõukogu, kes otsustab TÜ nimel 
laenu võtmise ning kehtestab kinnisvara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise ning juriidiliste 
isikute asutamise ja nendes osalemise põhimõtted�

TÜ finantstegevuse, -arvestuse, -planeerimise, -analüüsi, eelarve ja majandusaasta aruande kavandi ettevalmis-
tamise ning hangete korraldamise ja arendamise eest vastutab finantsjuht, kelle vastutusalasse kuuluvad rahandus- 
ja hankeosakond� A2025 elluviimiseks võttis nõukogu 2020� aastal vastu finantsstrateegia 2025. aastani, mis andis 
arengukavale finantsilise raamistiku. Igapäevane rahaliste vahendite juhtimine toimub eelarve kaudu, mille koostamise, 
muutmise ja aruandluse põhimõtted on kehtestatud eelarve eeskirjaga. Raamatupidamise ja finantsaruandluse kord on 
kehtestatud raamatupidamise sise-eeskirjaga�
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Finantsstrateegias on määratletud eesmärgid, millest juhindutakse eelarve koostamisel:

• TÜ netovara osakaal bilansis on vähemalt 75%;
• laenukoormus on alla 25% aastatuludest;
• kulude ja tulude suhe on alla 98%;
• rahavood majandustegevusest on igal aastal positiivsed ja 2016�–2025� aasta rahavoogude koondsumma ületab 

sama aja põhivara kulumi�

Tabel 7. Finantsstrateegia eesmärkide näitajad 2016.–2020. aastal

2016 2017 2018 2019 2020

Netovara/bilansimaht 87% 88% 80% 79% 77%

Laenud/tegevustulud 10% 7% 17% 14% 12%

Tegevuskulud/tegevustulud 107% 106% 96% 94% 98%

Rahavoog majandustegevusest mln € 8,1 3,6 7,9 16,7 22,4

Põhivara kulum mln € 15,9 16,7 16,5 15,2 17,4

Kumulatiivne rahavoog – kulum mln € –7,8 –20,9 –29,5 –28,0 –22,9

Nõukogu kinnitab igal aastal järgmise aasta eelarve koostamise põhimõtted, mis lähtuvad TÜ arengukavast, finants-
strateegiast, nõukogu, senati ja rektoraadi hinnangul vajalikuks peetud muudatustest ning muutuvast väliskeskkonnast� 
2020� aastal kinnitas nõukogu 2021�–2023� aasta eelarvete koostamise põhimõtted, et tagada valdkondadele strateegiliste 
otsuste tegemiseks pikemaajaline kindel rahastamine�

Muuseumide, botaanikaaia ning spordi- ja kultuuritegevusega seotud kulud kaetakse TÜ eelarvest� Nende rahastamis-
põhimõtteid vaadatakse igal aastal üle ja vajaduse korral korrigeeritakse�

EL-i tõukefondide perioodi hiline algus tõi kaasa tõukefondide vahendite mahu järsu vähenemise ning seetõttu ületasid 
kulud 2016� ja 2017� aastal tulusid� Aastatel 2014–2017 vähenes töötajate arv 7,4%, mille tulemusena saavutas TÜ 
2018.  aastaks soovitud kulude-tulude suhte. 2018. aastal tõukefondide vahendite maht eelarves taastus, kuid selle 
osakaal TÜ eelarves on vähenenud�

TÜ tulud on aasta-aastalt kasvanud – 2020� aasta tulud olid ajaloo kõige suuremad (205,5 miljonit eurot)� Ühtlasi ületasid 
2020� aastal teadustulud õppetegevusest saadud tulusid� Aastatel 2016–2020 toimunud tulukasvu põhilised allikad olid 
teadusasutuste baasfinantseerimine, riigisisesed toetused, EL-i tõukefondide vahendid ja teenuslepingud.

TÜ suurim lepingupartner on Eesti riik� Tulubaasi suurendamiseks ja mitmekesistamiseks on koostatud eraraha 
kaasamise strateegia, analüüsitakse võimalusi liituda uute partnerlusvõrgustikega ja loodud on projektide kirjutamise 
üksus (vt standard 11)�

Strateegiliste eesmärkide täitmist võimaldavaks lisarahastamiseks on nõukogu andnud rektori käsutusse arengufondi 
(vt   standard 1) ja valdkondade tulemusrahastuse vahendid� 2021� aasta eelarvesse lisandus dekaanidele täiendava 
juhtimisi nstrumendina tasemeõppe strateegiline arengutoetus, et suunata instituute saavutama konkreetseid eesmärke� 
Sellest toetusest ligi kolmandik on seotud e-õppe arendamisega�

Tabel 8. Strateegilised arengutoetused 2016.–2021. aastal

(tuhandetes eurodes) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arengufond 2 238,1 1 767,2 2 222,8 3 113,7 3 023,6 3 396,6

Tulemusfond 2 760,0 1 941,0 1 608,6 1 804,3 1 572,2 1 481,1

Õppetegevuse arengutoetus 1 025,8

Kokku 4 998,1 3 708,1 3 831,4 4 918,0 4 595,8 5 903,4
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Instituts. uurimistoetused (2,6 mln)

Baasfinantseerimine (18,9 mln)

Pers. uurimistoetused (23,6 mln)

Muud riigisisesed 
toetused (17,2 mln)

Välistoetused (10,3 mln)

Tõukefondid (13,1 mln)

TA teenuslepingud (15,2 mln)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2016 2017 2018 2019 2020

https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=87869985&file_id=87869986&desktop=57835&tid=1&u=20211228111210
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=21558942&file_id=22567499&desktop=57835&tid=1&u=20211228084845


Ebaefektiivselt töötavaid struktuuriüksusi reorganiseeritakse� Tegevuse ja ressursside killustatuse vähendamiseks ja 
vältimiseks rakendatakse aktiivseid meetmeid� Suurima struktuurireformi – valdkondade moodustamise – tulemusel 
vähenes finantsdistsipliiniga raskustes olevate struktuuriüksuste arv märkimisväärselt. Praeguse seisuga on kõigi 
üksuste finantspositsioon positiivne.

Finantsvahendite jääke ja finantsdistsipliini jälgib rahandusosakond pidevalt. Selleks on loodud rahaveeb, mida saavad 
kasutada kõik raha käsutajad. Lisaks hindab rahandusosakond hinnangutega A–F iga kuu kõigi struktuuriüksuste finants-
käitumist ja avaldab tulemused siseveebis� Finantsdistsipliiniga raskustes olevatesse struktuuriüksustesse saab kaasata 
finantshalduri ning sellega kaasneb range keeld suurendada töötasu, maksta lisatasu ja palgata uusi töötajaid. Ka 
väljamakseid võib sellises olukorras teha üksnes finantshalduri kinnitusel. Finantsseisu hinnangute alusel määras rektor 
oma korraldusega viimati finantshalduri 2017. aastal matemaatika ja statistika instituuti.

Selleks et tagada finantsjuhtimise kompetentsuse kasv kõigil juhtimistasanditel ja kõigis struktuuriüksustes ning langetada 
juhtimisotsuseid veelgi teadlikumalt, korraldab rahandusosakond süstemaatiliselt raamatupidamis- ja eelarvealaseid 
sisekoolitusi� Kõik raamatupidamisdokumendid on viidud digitaalseks ning nende kooskõlastamine ja kinnitamine käib 
digivoogudes kiiresti�

2.5.  Taristu

TÜ hoonete planeerimise, omandamise ja võõrandamise alusdokument on ruumilise arengu strateegia aastani 2025, 
mille eesmärk on tagada õppe- ja teadustöö keskkonna ning töötingimuste nüüdisajastamine, kestlikkus, keskkonna- ja 
energiasäästlikkus ning kinnisvarakulude optimaalsus� Strateegias on muu hulgas öeldud, et ülikool tagab Tartu kesklinna 
piirkonnas oma ajalooliste hoonete säilimise ja väärindamise� 

Lisaks on välja töötatud kinnisvara kasutamise ja käsutamise kord ning kinnitatud TÜ põhitegevuseks mittevajaliku 
kinnisvara nimekiri� Kõikide ehitustööde planeerimise ja tegemise alusdokument on kinnisvarainvesteeringute ja 
ehitustööde kord� TÜ ruumikasutusega seotud küsimuste lahendamisel, sh ruumiprogrammide ettevalmistamisel 
lähtutakse hoonete ja ruumide kasutamise eeskirjast, milles on ühtlasi kehtestatud ruumikomisjoni tegevuse alused 
ja kord� Ehitustööde prioriseerimine, eelarveline planeerimine ja elluviimine toimub rektoraadi ettepanekul nõukogu 
kinnitatud kapitalieelarve kaudu� Kapitalieelarve koostatakse koos vähemalt kolme aasta prognoosiga�

Aastatel 2015–2020 ehitati neli uut hoonet: Delta õppe- ja teadushoone, Delta ettevõtlusmaja ja Ujula 4 juurdeehitis 
Tartus ning üliõpilaselamu Narvas, kõik kokku üldpinnaga u 33 600 m2� Samuti tehti suuremahulised remonditööd 
raamatukogu (üldpind u 27 600 m2) ajakohastamiseks� 2021� aastal valmis ökoloogia ja maateaduste instituudi jaoks 
ümber ehitatud õppehoone ning lõpusirgel on haridusteaduste instituudile mõeldud õppehoone ümberehitustööd ja 
selle juurde kerkiva uue hooneosa ehitus (kokku üldpind u 9800 m2)�

Tabel 9. Investeeringud hoonetesse ja remondikulud 2016.–2020. aastal

(tuhandetes eurodes) 2016 2017 2018 2019 2020

Investeeringud hoonetesse 3 759,8 8 274,2 26 491,7 27 929,6 15 704,9

Tulemusfond 1 382,2 896,9 1 185,3 1 397,5 1 328,6

2020� aasta lõpu seisuga oli TÜ omandis 131 kinnisvaraobjekti üldpinnaga u 312 700 m2� Ajaloolise hoonestu moodustavad 
10 kinnistut 20 hoonega, millest on renoveeritud u 44 000 m2 (82%)�

Ruumilise arengu strateegias aastani 2025 jätkatakse põhimõttega, et TÜ haldab hooneid eelistatult ise, sest nii 
saab tagada tehnoloogilise ühtsuse, ühtse haldusstandardi, kulutõhususe ning kulude läbipaistvuse ja võrreldavuse� 
Ruumiline areng on kavas siduda üha tugevamalt TÜ digiarenguga: juurutatakse digilahendusi ruumide broneerimisel 
rist- ja ühiskasutuseks, hoonete tehno-, läbipääsu- jm süsteemide keskseks juhtimiseks ning kuluhalduse sidumiseks 
TÜ infosüsteemidega� Hoonete rekonstrueerimisel minnakse võimaluse korral üle keskkonnasäästlikele lahendustele 
(kaugjahutus, päikeseenergia jm), uuendatakse tehnosüsteeme, eelkõige ventilatsioonisüsteeme, ning võetakse arvesse 
muutuvat õpi- ja töökeskkonda, nt digilahenduste aktiivsemat kasutamist õppetöös ja tugitegevuses�

TÜ on Eestis infotehnoloogia (IT) mõistes väga suur organisatsioon – üliõpilastest ja töötajatest kasutajaid on kokku 
u 17 000, neile lisandub igal aastal veel u 35 000 täiendusõppijat ja tuhandeid väliseid koostööpartnereid� TÜ eripära 
on see, et selle IT teenuste keskmes ei ole piiratud teenuste arvuga iseteenindussüsteem nagu enamikus suurtes 
teenindusorganisatsioonides (nt pankades, riigiasutustes), vaid kõikidele kasutajatele on vaja pakkuda laialdast valikut 
IT teenuseid: wifivõrku, e-postkaste, õppe- ja koosolekuruume, erineva sisu ja eesmärgiga infosüsteeme, õppetehnikat, 
salvestusruumi jne� Infosüsteemide arendamisel on peamine eesmärk nende funktsionaalsus ja kasutajasõbralikkus, 
mis aitab vähendada paberikulu ning tagab kiire, mugava ja läbipaistva andmehalduse ja tööprotsesside menetlemise nii 
TÜ liikmete kui ka partnerite jaoks� Viimase kolme aastaga on asjaajamises toimunud suur kvalitatiivne digihüpe: täiesti 
digitaalseks on viidud korralduste (millest 2017� aastal oli paberil 78%), kirjavahetuse (2017� a paberil 58%), protokollide 
(2017. a paberil 50%), sisedokumentide (2017. a paberil 39%), lepingute (2017. a paberil 34%) ja mitmete muude dokumentide 
menetlemine. Kokku menetleti 2020. aastal ametlikest dokumentidest ligi 97% elektroonselt (2017. aastal 75%).
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Info- ja sidetehnoloogia seadmete ning juhtimis- ja tugiinfosüsteemide arendamise ja hoolduse eest vastutab 
infotehnoloogia osakond� Aastas pöördutakse arvutiabi poole rohkem kui 13 000 korda� 2017� aastal võeti kasutusele 
digitaalne veahaldussüsteem Jira, kuhu on koondatud kõik arvutiabi pöördumised, riist- ja tarkvaraostude ettepanekud, 
infosüsteemide arendustööd ja nende valmimise jälgimine� 2017� aastast mõõdetakse ka kasutajate rahulolu arvutiabi 
kasutajatoe teenusega�

IT valdkonna alusdokument on infotehnoloogiateenuste osutamise kord� 2020� aastal tehti TÜ-s infoturbe audit ja alustati 
2015� aastal koostatud infosüsteemide arenguvisiooni uuendamist� 2021� aastal kohtuti 52 struktuuriüksusega, et välja 
selgitada IT teenuste vajadused� Need sammud on aluseks parendustegevuse planeerimisel�

TÜ suurimad kesksed infosüsteemid on

• õppeinfosüsteem (ÕIS)� Alates 2019� aastast on mindud järk-järgult üle uuele ÕIS-ile (vt standard 10)� Lisaks toetavad 
õppetööd mitmesugused digitaalsed keskkonnad (suurim neist õpihaldussüsteem Moodle), mille kasutamist ja 
omavahelist lõimimist on arendatud aastaid (vt standard 8);

• dokumendihalduse infosüsteem (DHIS), mille põhjal on aastate jooksul ehitatud üles hulk töövoogusid, nt käsundus- 
ja töövõtulepingute, lisatasude, majanduskulude aruannete, ostuarvete, müügiarvete ja sideteenuste kinnitamise 
töövoog� Lisaks on DHIS liidestatud mitme muu TÜ infosüsteemiga, võimaldades võtta vastu ja säilitada ülikooli 
tegevusega seotud dokumente ja andmeid;

• finants- ja personalitarkvara, mille uus versioon juurutati 2021. aastal (MS FO365).

TÜ finants- ja personalijuhtimise korraldamiseks on lisaks kasutusel üle 20 siseveebi töölaual asuva töövoo ja 
digikeskkonna, mis toetavad igapäevategevuse paremat planeerimist ja korraldamist� Nende hulgas on

• rahaveeb juhtidele ja finantsallika käsutajatele rahaliste vahendite jälgimiseks, finantsotsuste tegemiseks ja 
analüüsimiseks ning eelarve planeerimiseks;

• palgaveeb juhtidele palgaotsuste tegemiseks� Palgaveebis on esitatud ka töötajate palgaandmed ja palgaotsuseid 
teha aitavad analüüsid;

• grandiveeb projektide algatamiseks, dokumentide kooskõlastamiseks ja käimasolevatest projektidest ülevaate 
saamiseks;

• õigusaktide menetlemise töövoog;
• varaveeb varade arvestuse eest vastutavatele isikutele töötajatega seotud varade jälgimiseks ja nende haldamisega 

seotud toimingute tegemiseks;
• puhkuseveeb üleülikoolilise puhkuste ajakava planeerimiseks, asendajate määramiseks ning puhkuste kinnitamiseks, 

muutmiseks ja tühistamiseks;
• varahalduse infosüsteem, milles peetakse digitaalselt arvestust kõikide TÜ hoonete ja ruumide kasutuskulude 

kohta ning hoitakse kogu infot hoonete pindade (sh üüripindade) ja TÜ-siseste kasutajate kohta;
• koolituskalender sisekoolituste otsimiseks, broneerimiseks ja haldamiseks;
• tagasisidekeskkond töörahuloluküsitlustega alates aastast 2016;
• TÜ viki, kuhu on koondatud mitmesuguste toimingute, protsesside ja infosüsteemide kasutusjuhised ja -põhimõtted, 

samuti digivaramu loomise, avaldamise ja haldamise põhimõtted�

Lisaks siseveebi töölaual olevatele töövoogudele ja keskkondadele toetab igapäevase töö planeerimist avaliku 
juurdepääsuga statistika töölaud�

Et vaadata üle TÜ pakutavad IT teenused ning nende rahastamise ja nendega seotud vastutuse jaotumise põhimõtted, 
on 2022� aasta lõpuks seatud eesmärk korrastada kesksed IT teenused ning nende haldamise ja arendamise protsessid, 
samuti koostada struktuuriüksuste vajadusi arvestades järgmise viie aasta tegevusplaan� Tegevusplaan sisaldab ka 
kõikide IT-alaste TÜ õigusaktide jm kokkulepete ülevaatamist ja uuendamist, sh vajavad üleülikoolilisi kokkuleppeid 
IT arendusprojektide planeerimise ja prioriseerimise ning neisse investeerimise põhimõtted, infoturbe põhimõtted, IT 
teenuste osutamise põhimõtted jm�
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https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=128319&file_id=25960605&desktop=57835&tid=1&u=20211228113535
https://statistika.ut.ee


Tugevused

• Sisekoolituste süsteem toimib hästi ja selles arvestatakse eri sihtrühmade vajadustega (õpetamine, üldoskused, 
juhtimispädevused jm)�

• Iga-aastase töörahulolu-uuringu andmeid kasutatakse üksuste arendustegevuses ja arvestatakse juhtide 
tulemuste hindamisel�

• Vaatamata sellele, et eelarvetulude mahust 55% on projektipõhine (teadustuludest 75%), mis kujutab TÜ 
järjepidevuse seisukohast riski, on projektide suurt hulka suudetud eeskujulikult majandada ja tagatud on ülikooli 
pidev areng�

Arendustegevused

• 360 kraadi tagasiside põhjal kavandatakse jätkutegevust juhtimispädevuste arendamiseks ja järelkasvu 
tagamiseks�

• Arenguvestluste sujuvamaks muutmiseks luuakse 2022� aastal digitaalne lahendus, millega toetada vestluste 
läbiviimist�

• Infosüsteemid ja riskijuhtimine vajavad pidevat ajakohastamist vastavalt arhitektuurilisele visioonile, 
infosüsteemide arendamise põhimõtetele ning infoturbestrateegiale ja -auditile�
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3.  KVALITEEDIKULTUUR

Standard. Kõrgkool on määratlenud oma põhi- ja tugiprotsesside kvaliteedi ning selle tagamise põhimõtted� Kõrgkoolis 
toimib strateegilist juhtimist toetav regulaarne sisehindamine erinevatel tasanditel (kõrgkool, üksused, õppekavad)� Sise- 
ja välishindamise tulemusi analüüsitakse ja parendustegevusi viiakse ellu�

3.1.  Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimisel lähtutakse A2025-st, kus on sõnastatud TÜ missioon, põhiväärtused ja visioon ning ülesanded, mis 
on arengukava täitmisel kvaliteedimääratlusteks� TÜ põhikirja §-des 12, 22 ja 24 on sätestatud senati, valdkonna nõukogu 
ja instituudi vastutus kvaliteedi tagamisel� Õppekava tasandil on kvaliteedi tagamine kirjeldatud õppekava statuudi 
peatükis III�2�

Kvaliteedijuhtimine on strateegilise juhtimise loomulik osa, mille eest vastutab rektor� Kvaliteedijuhtimise põhimõtted 
on kehtestatud senati otsusega� TÜ kvaliteedijuhtimine põhineb Demingi pideva parendamise ringil, mis koosneb 
kavandamisest, teostamisest, tegevuse (vahe)hindamisest ja hindamistulemustele toetuvast parendustegevusest� 
Koostatud on ülevaade kõikidest põhiprotsessidest koos vastutajate ning vastavate õigusaktide, strateegiliste 
dokumentide ja juhenditega� Ülevaade näitab, et TÜ tegevus on kvaliteedi juhtimise aluste ja heade tavadega üldjoontes 
kooskõlas�

Teavet põhi- ja tugitegevuste kvaliteedi kohta annavad regulaarne sisehindamine ja välishindamised� 

Sisehindamine koosneb2 

• õppetöö sisehindamisest ja õppekavade tulemusnäitajate seirest;
• töötajate töörahulolu hindamisest;
• õppeainete tagasisidest igal semestril ning tagasisidest õppekava kui terviku toimimise kohta kaks korda 

bakalaureuse- ja üks kord magistriõppe jooksul;
• akadeemiliste töötajate ja doktorantide atesteerimisest;
• töötajatega peetavatest tulemusvestlustest;
• siseauditist�

Sisehindamise tulemusi tutvustatakse TÜ liikmeskonnale juhtimiskommunikatsiooni käigus, siseveebi ja infokirja kaudu; 
need on aluseks sisekoolituste ja töötajatele mõeldud seminaride kavandamisel ning töökeskkonna parendamisel 
(vt standard 6). TÜ tegevus- ja tulemusnäitajate jälgimist toetavad digitaalsed töölauad. Kitsaskohana võib mainida, et 
kõiki toiminguid ei ole rakendatud kogu TÜ-s samamoodi ja loodud teenuseid ei kasutata alati täies ulatuses või kõigi 
sihtrühmade poolt� Näiteks on üksusi, kus töötajate tulemusvestlusi ei toimu, ning samuti ei tunne õppemetoodilise 
koolituse vastu huvi kõik õppejõud, kellele on seda õppeaine tagasiside põhjal soovitatud�

Lisaks regulaarsetele EKKA välishindamistele osales TÜ 2019� aastal ettevõtlike ülikoolide akrediteerimisprotsessis ning 
sai akrediteerimiskomisjonilt ACEEU ettevõtliku ülikooli rahvusvahelise akrediteeringu�

3.2.  Õppekvaliteedi sisehindamine

Aastatel 2014–2017 reformis TÜ kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavasid� Pärast seda, 2018� aastal võeti vaatluse 
alla 2009� aastast saati kehtinud õppekvaliteedi (õppekavade) sisehindamise kord, sh üliõpilaste tagasiside kasutamine 
ning programmijuhi roll ja vastutus�

Algatati arendustöö eesmärgiga

• võimestada programmijuhte, täpsustades nende rolli ja vastutust;
• siduda üliõpilaste tagasiside küsitluste tulemused teiste õppekava ja õpetamist kajastavate näitajatega;
• muuta hindamine tõenduspõhisemaks;
• muuta sisehindamine lihtsamaks ja selle tulemused mõjusamaks�

Alates 2019� aasta kevadest on kasutusel uue metoodika alusel välja töötatud õppeaine tagasiside küsimustik� Selle 
tulemusi aitab programmijuhil analüüsida õppeaine tagasiside statistika töölaud ÕIS-is� 2020� aasta kevadest on 
kasutusel ka uus õppekava küsimustik, mille koostamisel lähtuti eesmärgist saada üliõpilastelt tagasisidet õppeaasta 
õpikogemuse kohta, võimaldada neil analüüsida enda arengut ning anda teavet kvaliteedihindamiseks ja juhtimisotsuste 
tegemiseks� Küsitluse tulemused on kuvatud ÕIS-is õppekava statistika töölaual, mis koondab programmijuhile õppekava 
analüüsimiseks ja tulemuste võrdlemiseks ka kõik muud kättesaadavad andmed, sh lõpetajate tööhõive ja palga andmed 
ning üleriigilise vilistlaste küsitluse tulemused�

2020� aastal valmis õppekava statistika töölaua andmetel põhinev sisehindamise aruande kavand, mida katsetasid ja 
aitasid parendada 17 programmijuhti� Seejärel kehtestati õppekava statuudi muudatusega uus sisehindamise kord�

2 Vt ka standard 2 ja standard 6. 
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https://ut.ee/et/sisu/arengukava-2021-2025
https://adr.ut.ee/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=85062932&lang=est&u=20211221095938&desktop=57835&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D69329%26u%3D20211221095938
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=15032704&file_id=119357938&desktop=57835&tid=1&u=20211228132930
https://ut.ee/et/sisu/kvaliteedijuhtimine
https://ekka.edu.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/hindamisotsused-ja-aruanded/
https://eik.ut.ee/rahvusvaheline-akrediteerimiskomisjon-tunnistas-tartu-ulikooli-ettevotlikuks-ulikooliks/


Varem toimus sisehindamine üle kolme aasta kõikide esimese ja teise astme õppekavade puhul korraga� Uue korra järgi 
hinnatakse õppekvaliteeti igal aastal: kahel aastal koostab programmijuht vahearuande, kolmandal aastal põhiaruande� 
Igal aastal läbib põhihindamise ligikaudu kolmandik õppekavadest� Akadeemiliste üksuste ja valdkondade nõukogud 
jõuavad sellise hindamiskorraldusega õppekavade tugevaid külgi ja parendusettepanekuid paremini üle vaadata, sest 
võivad keskenduda väiksemale arvule õppekavadele�

Tugevused

• TÜ arengu kavandamine on kaasav ja eesmärgistatud� Arengukavas ja seda toetavates strateegilistes 
dokumentides on määratletud TÜ kui organisatsiooni ja selle põhitegevuse kvaliteedi tunnused�

• TÜ-s toimub korrapärane sisehindamine eri tegevuste ja juhtimistasandite kaupa� Sisehindamise tulemusi 
kasutatakse arendustegevuse kavandamisel�

• TÜ tegevus- ja tulemusnäitajaid seiratakse digitaalsete töölaudade abil�

Arendustegevused

• TÜ töötab Enlighti võrgustikus koostöös Euroopa kaheksa ülikooliga 2023� aastaks välja ühtsed 
kvaliteedijuhtimispõhimõtted�

23

III. ENESEANALÜÜS STANDARDITE KAUPA



4.  AKADEEMILINE EETIKA

Standard. Kõrgkool on määratlenud akadeemilise eetika põhimõtted, omab süsteemi nende levitamiseks kõrgkooli 
liikmeskonna hulgas ning käitumisjuhiseid põhimõtete eiramise korral� Kõrgkoolil on toimiv kaebuste menetlemise 
süsteem�

TÜ-s on välja on töötatud alljärgnevad head tavad ja eetilise käitumise juhendid, mis kirjeldavad arengukavas sõnastatud 
väärtusi ja õigusaktides sätestatud norme ning annavad juhiseid erinevates olukordades käitumiseks:

• võrdse kohtlemise juhend koos töötajate ja üliõpilaste kaebuste lahendamise skeemidega (2016);
• hea teadustava (2017), mis oli aluseks üle-eestilise hea teadustava kokkuleppele (vt ka hea teadustava rakendamise 

juhend);
• juhtimise hea tava (2017);
• juhend huvide konflikti ja korruptsiooniohtlike olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks (2018);
• õpetamise hea tava (2016) – õppejõudude praktikakogukondade aruteludest alguse saanud kokkulepe, mis käsitleb 

põhimõtteid ja väärtusi, millele tuginedes saavad TÜ liikmed hinnata ja arendada head õpetamist� Õpetamise heast 
tavast lähtutakse õppejõudude koolitamisel ja nõustamisel, hea õpetamise grandi taotlemisel, aasta õppejõu 
auhinna andmisel ja atesteerimiseks õpetamisalase arengu analüüsi koostamisel;

• õppimise hea tava (2016) – TÜ üliõpilaskonna omavaheline kokkulepe selle kohta, mis on hea õppimine ja kuidas see 
peaks toimuma� Õppimise heale tavale on viidatud näiteks üliõpilasele noomituse tegemisel;

• tagasiside andmise hea tava (2012), mis suunab üliõpilasi andma konstruktiivset ja viisakat tagasisidet ning millest 
teavitatakse üliõpilasi nii õppeaine kui ka õppekava tagasiside küsimustike juures� Tagasiside andmise hea tava 
toetab õpetamise ja õppimise heade tavade järgimist;

• doktoriõppe hea tava (2014), mille eesmärk on anda soovituslikud tegevusjuhised kõikidele doktoriõppes osalejatele;
• olümpiaadide ja võistluste hea tava�

4.1.  Võrdne kohtlemine

2016� aastal töötas TÜ Eesti esimese avaõigusliku ülikoolina välja võrdse kohtlemise juhendi koos kaebuste menetlemise 
põhimõtete, lahendamist selgitavate skeemide ja kaebuse esitamise tüüpvormiga� 

2020� aasta alguses algatati võrdse kohtlemise juhendi uuendamine ning koguti TÜ liikmeskonnalt tagasisidet ja arvamusi� 
Kuigi 2016� aastal koostatud juhendis olid kirjeldatud protseduurireeglid, kuidas esitada kaebust ja lahendada probleem-
olukordi, ei olnud suurem osa TÜ liikmeskonnast sellest teadlik ega osanud probleemide ilmnemisel abi saamiseks kuhugi 
pöörduda� Suuremate kitsaskohtadena toodi esile, et

• üliõpilaste ja töötajate üldine teadlikkus võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soolisest ja seksuaalsest ahistamisest 
on vähene;

• võrdse kohtlemise jm heade tavadega seotud info on TÜ veebilehelt halvasti leitav; 
• puudub üleülikooliline tugivõrgustik, kellelt töötaja või üliõpilane saaks mure korral esmast nõu küsida, sh juhul, kui 

ta ei soovi kohe ametlikku kaebust esitada; 
• ei teata, kuidas probleemolukordi kaebuse esitamise kaudu lahendada (kuhu, kelle poole ja mis aja jooksul pöörduda);
• kaebuste lahendamise protsess vajab selgemat rollijaotust, puuduvad kaebuste lahendamise tähtajad�

Täiendatud juhend valmis 2021� aasta lõpus� 2022� aasta alguses on kavas korraldada vaimse tervise konverents, mis 
keskendub võrdse kohtlemise teemadele�

4.2.  Töötajate kaebuste menetlemine ja nõustamine

Töötajate kaebused lahendatakse üldjuhul akadeemilises üksuses� Kui üksuse juht on ise rikkumisega seotud või ei soovi 
inimene muul põhjusel tema poole pöörduda, saab kaebuse esitada akadeemilisele sekretärile� Akadeemiline sekretär 
on TÜ juhtkonna liige, kelle ülesanne on oma vastutusvaldkonna piires lahendada akadeemiliste töösuhete ja võrdse 
kohtlemise põhimõtetega seotud küsimusi�

Aastatel 2016–2020 esitati akadeemilisele sekretärile 21 kaebust või vaiet, kusjuures pooled neist (11) 2020� aastal� 
Viimasel aastal suurenenud kaebuste arv näitab, et inimeste teadlikkus pöördumisvõimalusest on kasvanud� Kaebuste 
põhjuseks on olnud muu hulgas seksuaalne ahistamine, töökonfliktid või -kius ja võrdse kohtlemisega seotu. Peale selle 
on esitatud akadeemiliste ametikohtade konkursside tulemuste ja atesteerimisega seotud vaideid�

Alates 2017� aastast töötab TÜ-s nõustaja-kaplan, kes pakub töötajatele tuge tööelus ette tulevate probleemide korral, 
kaasabi allüksuse või meeskondade suhtekliima parendamisel grupinõustamise ja koostööseminaride kaudu ning 
asjaosaliste nõusolekul kaasabi konfliktipoolte lepitamisel. Nõustaja-kaplan pakub töötajatele psühholoogilist tuge ja 
lepitust. Aastatel 2017–2020 peeti 433 vestlust. Peamisteks vestlusteemadeks on isikutevahelised konfliktid ja isiklikud 
probleemid (nt lähisuhteraskused ja lein), mis takistavad tööalast süvenemist� Alates 2019� aasta novembrist toimuvad 
kord kuus veebis kaplanitunnid, kus arutatakse mitmesuguseid psühholoogia ja inimsuhetega seotud teemasid�
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https://ut.ee/sites/default/files/inline-files/vordse_kohtlemise_juhend_0.pdf
https://ut.ee/et/sisu/hea-teadustava
https://ut.ee/sites/default/files/inline-files/hea_teadustava_rakendamise_juhend_est_06052020.pdf
https://ut.ee/sites/default/files/inline-files/hea_teadustava_rakendamise_juhend_est_06052020.pdf
https://ut.ee/sites/default/files/inline-files/juhtimise_hea_tava_terviktekst.pdf
https://ut.ee/et/sisu/opetamise-hea-tava
https://ut.ee/et/opetamise-arendamise-grant
https://ut.ee/et/sisu/oppimise-hea-tava
https://ut.ee/et/sisu/tagasiside-andmise-hea-tava
https://ut.ee/et/sisu/oppeaine-tagasiside-kusitlus
https://ut.ee/et/sisu/oppekava-tagasiside-kusitlus
https://ut.ee/sites/default/files/inline-files/doktorioppe_hea_tava.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/olumpiaadide-voistluste-hea-tava
https://www.ut.ee/et/vordse-kohtlemise-juhend


Arendamisel on anonüümse rikkumisest teavitamise platvorm, mis oleks vastavuses rikkumisest teavitajate kaitse 
direktiiviga�

4.3.  Teaduseetika

2017� aastal töötas TÜ välja hea teadustava, mis sai aluseks üle-eestilise ülikoolide ja teadusasutuste hea teadustava 
kokkuleppele� Dokument kinnitati senatis 2017� aasta märtsis� 2020� aasta jaanuaris kiitis senat heaks hea teadustava 
rakendamise juhendi, mis käsitleb hea teadustava rikkumisega seotud juhtumite lahendamise korda�

Hea teadustava rakendamiseks on TÜ loonud valdkondliku nõustamissüsteemi� Alates 2020� aastast on igas valdkonnas 
hea teadustava nõustaja, kelle ülesanne on oma valdkonna teadlasi küsimuste ja murede korral aidata ning anda nõu head 
teadustava puudutavates küsimustes� Nõustajad ei osale kaebuste ja kahtluste menetlemisel� 2021� aasta 31� oktoobri 
seisuga on nõustajate poole pöördutud 34 korral, kõige sagedasem küsimus puudutab eetikakomitee kooskõlastuse 
vajalikkust� Enamik pöördumisi oli seotud nõuküsimisega, vaid kahel juhul suunati küsimus edasi akadeemilisele 
sekretärile� Nõustajate sõnul on vajakajäämisi ka õppejõudude teadlikkuses intellektuaalomandi küsimustest: kuidas 
määratleda juhendatavate artiklite puhul kaasautorsust jms�

Järjest rohkem uuringuid läbib kooskõlastuse eetikakomiteedes� Näiteks TÜ juures tegutsevas inimuuringute eetika 
komitees sai 2020� aastal kooskõlastuse 146 TÜ teadlaste taotlust (2016� aastal 86)� Lisaks võivad teadlased pöörduda 
teiste teadusasutuste juurde kuuluvate eetikakomiteede poole�

4.4.  Õppe-eetika

Üliõpilased kinnitavad õppima asudes, et on tutvunud dokumentidega, mis puudutavad õppetöö korraldust, õppe -
infosüsteemi kasutamist, andmekaitset ja häid tavasid� Õppejõud lähtuvad oma töös õpetamise heast tavast�

Kuigi õppejõudude teadlikkuse suurendamiseks on kättesaadav autoriõiguste ja loomevargusega seonduv info, vajab 
akadeemilisele petturlusele (spikerdamine, plagiaat) reageerimine TÜ-s edasist korrastamist ja ühtlustamist� Alates 
2021/2022� õppeaasta algusest kehtib uus õppekorralduseeskiri, milles ühtlustati vääritu käitumise menetlemise kord 
valdkondades, tuginedes sotsiaalteaduste valdkonnas kehtinud praktikale� Vääritu käitumise alla kuulub akadeemiline 
petturlus, üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu olulisel määral eksimine, dokumentide 
võltsimine ning üliõpilasena tahtlikult toime pandud kuritegu�

Õppekorralduseeskirjas sõnastati selgemalt akadeemiline hea tava olla õppejõu ja üliõpilasena ausa ja õiglase käitumisega 
teistele eeskujuks ning hea tava teavitada ülikooli, kui üliõpilane märkab akadeemilist petturlust� Varasem kord nägi ette, 
et kui üliõpilane on toime pannud akadeemilise petturluse või muul viisil vääritult käitunud, on õppeprodekaanil kohustus 
teha talle noomitus või esitada õppeprorektorile esildis üliõpilase eksmatrikuleerimiseks� Ilmnes aga, et õppejõud ei 
soovi alustada akadeemilise petturluse kahtluse korral ametlikku noomitusmenetlust, kui ta saab aru, et üliõpilane eksib 
viitamisel oskamatusest, või kui ta hindab pettuse tõestamist liiga keeruliseks� Seetõttu lisati vääritu käitumise korral 
võetava meetmena noomituse ja eksmatrikuleerimise kõrvale ka hoiatuse tegemise võimalus, mille eesmärk on aidata 
üliõpilasel mõista oma viga ja sellest õppida� Aastatel 2016–2021 eksmatrikuleeriti vääritu käitumise tõttu 12 üliõpilast�

Nii õppekavades sisalduvad sissejuhatavad õppeained kui ka lõputöö kirjutamist toetavad õppeained käsitlevad 
akadeemilise eetika küsimusi, sh korrektset viitamist� 2018/2019� õppeaastast sisaldavad kõik bakalaureuseõppekavad 
kohustuslikku akadeemilise eesti keele õppeainet vähemalt 3 EAP mahus ja teadustöö aluste õppeaineid� Eesti keele 
ained toimuvad valdavalt esimesel õppeaastal ning sisaldavad ka tsiteerimise, refereerimise ja viitamise õpet�

Õppekorralduseeskirjas on sätestatud TÜ õigus kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid plagiaadituvastussüsteemi abil� 
Lõputööde kontrollimine plagiaadituvastustarkvaraga ei ole TÜ-s kohustuslik, kuid see on levinud tava� TÜ kasutatav 
plagiaadituvastustarkvara Ouriginal on liidestatud Moodle’i õpikeskkonnaga (vt Moodle’i kohta standard 8)� Üliõpilased 
saavad koostöös õppejõuga kasutada Ouriginali tarkvara enesehindamise eesmärgil�

4.5.  Andmekaitse

Andmekaitset on käsitletud erinevates TÜ dokumentides ja juhendites:

• andmekaitsetingimustes selgitatakse, kuidas TÜ töötleb andmesubjektide isikuandmeid;
• üldine vastutus isikuandmete töötlemisel on reguleeritud asjaajamiseeskirjas (punktid 47–57);
• tööle kandideerijate andmete töötlemiseks on koostatud juhis;
• siseveebis on lühijuhised, nt vastused korduma kippuvatele küsimustele, mida uuendatakse vajadust mööda;
• TÜ vikis on kajastatud mitmesuguseid isikuandmetega seotud teemasid;
• teaduskooli tegevusse kaasatud kooliõpilaste andmete töötlemiseks on koostatud andmekaitsetingimused;
• juhend õppijate isikuandmete kaitseks e-õppes�

Kuigi isikuandmete kaitse on TÜ-s ammendavalt reguleeritud, vajab selleteemaline teavitustöö tõhustamist� 2022� aasta 
esimeses pooles on kavas kinnitada üliõpilastele mõeldud juhend „Isikuandmed lõputöös“ ja koostöös eetikakeskusega 
valmib juhend „Isikuandmed teadustöös“�
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https://sisu.ut.ee/juhendid/isikuandmete-kaitse-KKK


4.6.  Eetikakeskus

TÜ on eetika ja väärtuste teemal olnud eeskujuks ja kompetentsikeskuseks teistele Eesti ülikoolidele� Alates 2001� aastast 
töötab TÜ-s eetikakeskus, mille ülesanne on

• organiseerida ja teha eetika valdkonnas interdistsiplinaarset uurimistööd;
• suunata Eesti ühiskonda mõtlema normide, väärtuste ja õigluse küsimuste üle, korraldades avalikke loenguid, 

kohtumisi, seminare ja diskussioone;
• koordineerida ja parandada eetika õpetamist TÜ-s, valmistada trükiks ette eetikaõpikuid ja oluliste eetikatekstide 

kogumikke;
• arendada kontakte teiste eetikakeskustega ja korraldada külalisesinejate kutsumist nii Eesti kui ka välisülikoolidest�

Eetikakeskus haldab ka eetikaveebi, kust leiab pikema sisulise ülevaate eetika eri valdkondade kohta�

Tugevused

• Laiapõhjaliste arutelude ja kokkulepete tulemusena on välja töötatud head tavad ehk eetilise käitumise juhendid, 
mis toetavad TÜ arengukavas sõnastatud väärtusi ja selgitavad õigusaktides sätestatud norme�

• Toimib tõhus nõustamissüsteem: kõigis valdkondades töötavad hea teadustava nõustajad� Lisaks võrdse 
kohtlemise ja muuga seotud kaebuste esitamise süsteemile on töötajate käsutuses nõustaja-kaplan, kelle poole 
on võimalik tööelus ette tulevate suhte- ja muude probleemide korral pöörduda�

• TÜ eetikakeskuse uurimistöö on pädev lähtematerjal TÜ eetikat puudutavate otsuste tegemiseks�

Arendustegevused

• Võrdse kohtlemise teemade laiemaks teadvustamiseks tehakse 2022� aastal töötajaskonna hulgas selleteemalisi 
koolitusi ja korraldatakse konverents�
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https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/eetikakeskusest
https://www.eetika.ee/et


5.  RAHVUSVAHELISTUMINE

Standard. Kõrgkool on seadnud eesmärgid rahvusvahelistumise suunal ja hindab regulaarselt nende täitmist� Kõrgkool 
on loonud eeldused üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvaheliseks mobiilsuseks, mis toetab õppe- ja TAL tegevuste 
arengut ning kõrgkooli liikmeskonna ja Eesti ühiskonna kultuurilist avatust�

TÜ lähtub rahvusvahelistumisel arengukava (A2020 ja A2025) eesmärkidest ja tugineb nii Eesti kui ka Euroopa tasandil 
sätestatud üldeesmärkidele, kus põhirõhk on kõrghariduse kvaliteedi parandamisel�

A2020-s seadis TÜ eesmärgi osaleda aktiivselt rahvusvahelises koostöös, arendada olemasolevaid ja luua uusi 
rahvusvahelisi õppekavasid ning tagada üliõpilastele motiveeriv ja väga hea kvaliteediga rahvusvaheline õpikeskkond�

5.1.  Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelistumise tähtsuse rõhutamiseks kiitis senat 2020� aastal heaks keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted� 
Neist lähtuvad TÜ liikmed ülikooli arendamisel ja igapäevase töö korraldamisel, et hoida tasakaalus rahvusülikooli kaht 
erisuunalist ülesannet: eesti keele ja kultuuri kestlikkuse tagamist ning rahvusvaheliselt kõrgetasemelist teadus- ja 
õppetööd�

TÜ on liitunud Euroopa tunnustatud teadusülikoolide võrgustikega The Guild, LERU-CE7, CELSA, Coimbra, Utrecht, 
Europaeum ja Enlight, et rääkida kaasa EL-i teaduspoliitika kujundamisel, hõlbustada partnerite otsinguid, soodustada 
üliõpilaste ja õppejõudude õpirännet ning tugevdada ülikoolide akadeemilisi ja kultuurisidemeid�

The Guildis ja LERU-CE7-s keskendutakse eelkõige teaduspoliitikasse suunatava raha suurendamisele, humanitaar- 
ja sotsiaalteaduste rolli võimendamisele ning ettevõtlussuhete ja innovatsiooni arendamisele� CELSA eesmärk on 
võimendada akadeemilist koostööd� Coimbra gruppi kuulumine annab võimaluse kaasa rääkida Euroopa kõrgharidus-
maastiku kujunemisel� Europaeum paneb suurt rõhku üliõpilasvahetuse hõlbustamisele doktoriõppes ja Utrechti 
võrgustik kõikides õppeastmetes� Enlight sai positiivse rahastusotsuse programmi Erasmus+ Euroopa ülikooli meetmest 
ning selle missioon on aidata põhjalikult ümber kujundada Euroopa kõrgharidust, nii et üliõpilastest kujuneksid tõelised 
maailmakodanikud, kelle tipptasemel teadmised, oskused ja uuendusmeelsus võimaldavad neil lahendada ühiskondlikke 
kitsaskohti ning edendada õiglast elukvaliteeti ja kestlikkust� Selleks loob Enlight Euroopa ülikoolide ühendatud süsteemi, 
kus üliõpilased ja töötajad saavad vabalt liikuda ning jagatakse omavahel ressursse� Ajapikku ühtlustatakse projektis 
osalevate ülikoolide kvaliteedisüsteemid, rahvusvaheline tegevus, talentide värbamine ja teadustaristusse investeerimine�

5.2.  Üliõpilaste õpiränne

Selleks et tagada õpirände edukas toimimine, on TÜ sõlminud arvukalt väliskoostöölepinguid� Suurem osa üliõpilastest 
osaleb õpirändes programmi Erasmus+ vahendusel (aastatel 2016–2020 oli neid keskmiselt 60%)� Ka TÜ-s õppivatest 
väliskülalisüliõpilastest on üle 60% erasmuslased� Erasmus+ Euroopa-sisese koostöö lepinguid sõlmivad akadeemilised 
üksused ja lepingute sõlmimist korraldavad üksuste Erasmuse õpirände koordinaatorid, lähtudes TÜ juhendist� 
2020/2021. õppeaastal oli TÜ-s 960 Erasmus+ Euroopa-sisese koostöö lepingut.

Õpirände edendamiseks väljaspool Euroopat on TÜ edukalt kasutanud Erasmus+ üleilmse õpirände programmi 
võimalusi (2020/2021� õppeaastal 53 lepingut) ja ülikoolidevahelisi koostöölepinguid, millest üliõpilasvahetust sisaldavad 
29 lepingut. Euroopa-välise õpirände jaoks on oluline programm ISEP, mille liikmeks olevast 320 ülikoolist pooled asuvad 
Ameerika Ühendriikides� Ka Utrechti võrgustik annab võimaluse teha koostööd Ameerika Ühendriikide 13 ülikooliga ja 
Austraalia seitset ülikooli ühendava konsortsiumiga�

Välisõpingute võimalustest teavitamiseks kasutab rahvusvahelise õpirände keskus mitmesuguseid kanaleid, sh sotsiaal-
meediat ja üliõpilaste seas hästi omaks võetud blogisid, kus vahendatakse kogemusi�

Aastatel 2015–2020 suurenes välismaal õppijate arv 3%� 2019/2020� õppeaastaks oli oodata märkimisväärset kasvu: 
kõik üksused lõid ja tutvustasid aktiivselt õpirändevõimalusi, sh planeerisid välisõppemooduleid (mobiilsusaknaid)� 
Koroonapandeemia tõttu jäi õpirändes osalevate üliõpilaste arv nii TÜ-s kui ka Eestis tervikuna kavandatust väiksemaks�
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A2025-s on TÜ seadnud eesmärgi toetada üliõpilaste kogemuste omandamist rahvusvahelises õpikeskkonnas, sh veebis 
kaugõppena� Erasmus+ programmi tegevussuunad aastateks 2021–2027 tuginevad TÜ arengukava eesmärkidele� 
Eesmärk on, et välisõppekogemusega üliõpilasi oleks lõpetajate hulgas vähemalt 18%� Üliõpilaste õpirändevõimalusi 
suurendatakse paindlike, st lühemaajaliste ja veebiõppega kombineeritud õppimisvõimaluste abiga muu hulgas 
võrgustikus Enlight�

Õpirände võimaldamiseks sisaldavad alates 2020/2021� õppeaastast kõrghariduse esimese ja teise astme õppekava, 
v�a arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori ning välisriigis õppimise kohustusega õppekava, ühe valikmoodulina 
välisõppemoodulit (mobiilsusaken), mille maht on 15 EAP-d� Välisõppemoodul on õppekava moodul või õppeainete kogum, 
sh praktika, mida üliõpilane võiks soovi korral läbida välismaal� Selle eelduseks on vastastikust õpingute tunnustamist 
toetavad kokkulepped partnerkõrgkoolidega� Välisõppemoodul aitab välisõpinguid paremini planeerida, et vähendada 
õpingute nominaalaja pikenemist, ja toetab õpiväljundite saavutamist välisõpingute ajal� Välisõppemooduli toimimise 
eest vastutab programmijuht ja seda on üliõpilaste jaoks selgitatud valdkondade veebilehtedel�

Õpirände korraldust reguleerib ülikoolis õppekorralduseeskiri� Et välisõpinguid tunnustataks, koostab üliõpilane enne 
õppe- või praktikaperioodi algust õppeplaani ja vormistab VÕTA komisjoni kinnitatud õppeplaani alusel õpingu- või 
praktika lepingu� 2019/2020� õppeaastal sooritas 90% välismaal õppinutest vähemalt 15 EAP mahus aineid� Välispraktikal 
käinutest kogus vähem kui 15 EAP-d 58% (sealjuures keskmine praktikaaine kogumaht oli 2019/2020� õppeaastal 
9,5 EAP-d). Alates 2021/2022. õppeaastast saavad Erasmus+ Euroopa-siseses õpirändes osalejad kasutada elektroonset 
õppelepingut� Et lepingu vormistamine oleks hõlbus, kinnitab selle TÜ nimel asjaomase üksuse õppekorralduse spetsialist�

Väliskülalisüliõpilastele pakub TÜ ingliskeelseid õppeaineid ja mooduleid, mis üldjuhul kuuluvad TÜ õppekavadesse� Kuna 
osal erialadel on väliskülalisüliõpilastel raskusi sobivate õppeainete leidmisega, on TÜ eesmärk luua ingliskeelse õppetöö 
mahu suurendamiseks nendel erialadel koostöös partnerülikoolidega Erasmus+ programmi põimitud intensiivkursusi�

5.3.  Võõrkeelne õpe ja välisüliõpilased

TÜ on kõrghariduse esimesel ja teisel õppeastmel aktiivselt arendanud võõrkeelseid õppekavasid� Mitmekesine 
rahvusvaheline õpikeskkond võimaldab üliõpilastel saada rahvusvahelist kogemust kodumaal� See on oluline neile, kel pole 
võimalik ülikooliõpingute jooksul välismaale minna, ja annab hea ettevalmistuse välisõpinguid planeerivatele üliõpilastele� 
2020/2021� õppeaastal moodustasid võõrkeelsed õppekavad 23% kõigist esimese ja teise õppeastme õppekavadest� 
Aastail 2016–2020 suurenes võõrkeelsete õppekavade osakaal enim (35%) magistriõppes� Koos võõrkeelsete õppekavade 
arvu kasvuga suurenes ka välisüliõpilaste osakaal 12%-ni üliõpilaste üldarvust� Välisüliõpilaste õpinguid on märkimis-
väärselt toetanud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele mõeldud riiklik stipendiumiprogramm Dora Pluss (2015–2023) ja 
Välisministeeriumi arengukoostöö programm�
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TÜ on olnud edukas Euroopa ühisõppekavasid toetava programmi Erasmus Mundus rahastuse taotlemisel� 2020� aastal 
said Erasmus Munduse tunnustuse viis TÜ magistriõppekava: „Analüütiline keemia“, mis sai selle tunnustuse kolmandat 
korda, ja neli õppekava, mille puhul TÜ osaleb konsortsiumides partnerina�

Doktoriõpe on oma sisult rahvusvaheline� TÜ doktoriõppe hea tava kohaselt loob juhendaja doktorandile võimalusi 
lävida rahvusvahelise teadlaskogukonnaga, lähtudes doktorandi uurimistöö vajadustest� Doktorantide rahvusvahelist 
õppe- ja teadustööd toetavaid tegevusi korraldavad ASTRA programmist rahastatud 11 doktorikooli, mille keskmes 
on doktorandi teadustöö edendamine ja tema koostöövõrgustiku väljakujundamine, vähemal määral ka juhendajate 
enesetäienduse toetamine� Doktorikoolid toetavad doktorantide välisõpirännet ning nende raames toimub aastas enam 
kui 20  rahvusvahelist erialast või interdistsiplinaarset üritust. Välisõppejõud annavad loenguid, seminare ja intensiiv-
kursusi, ürituste raames toimuvad ka individuaalsed konsultatsioonid� Mõni doktorikool pakub võimalust kaasata 
doktoritöö jaoks väliskonsultant� Koostööd välisjuhendajatega toetavad TÜ-s doktorantide ühisjuhendamise lepingud� 
Aastail 2012–2020 sõlmiti 24 partnerülikooliga 27 lepingut ja nende raames on doktorikraadi kaitsnud 16 inimest�

5.4.  Välispäritolu akadeemilised töötajad

A2025 kohaselt on eesmärk suurendada välispäritolu akadeemiliste töötajate osakaalu 15–20%-ni� Aastatel 2016–2020 
suurenes nende osakaal 8%-lt 15%-le� Ametikohtade järgi oli 2020� aastal välisõppejõude enim professorite ja lektorite 
hulgas (13–15%) ning vähim assistentide ja õpetajate hulgas (3–5%)� Aastatel 2017–2019 kaitstud doktoritööde 
juhendajatest 11% töötasid mõnes välismaa asutuses�

Keele ja rahvusvahelistumise põhimõtete alusel on korraldatud välispäritolu töötajate kaasamine TÜ igapäevaellu 
ja juhtimisse� TÜ lähtub otsustuskogude töö korraldamisel rööpkeelsuse põhimõttest� Välistöötajatele ja nende 
pereliikmetele pakutakse eesti keele ja kultuuri kursusi ning vaba aja veetmise võimalusi, aktiivselt tegutseb akadeemiline 
klubi Dorpater Dozentenabend� Eesti päritolu töötajatele pakutakse võõrkeelte kursusi, samuti on loodud programmid 
teiste kultuuride tutvustamiseks� Instituutides aitavad välistöötajatel TÜ-ga tutvuda rahvusvahelistumise kontaktisikud� 
TÜ aktiivsel osalusel 2019� aastal loodud Tartu Välismaalaste Teenuskeskus on abiks välistöötajate ja nende pereliikmete 
kohanemisel ning asjaajamisel väljaspool TÜ-d (vt ka standard 12)�

5.5.  Töötajate õpiränne

TÜ toetab töötajaid rahvusvahelise kogemuse omandamisel� Akadeemilises karjääris arvestatakse muu hulgas erialase 
rahvusvahelise täiendusõppe läbimist ja suuremahulise rahvusvahelise koostööprojekti juhtimist� Erinevate programmide 
ja koostöölepingutega on loodud mitmekesised võimalused enesetäienduseks välismaal, sh rahvusvahelisi toetus-
võimalusi vahendatakse grandisobitustarkvaraga, mis kasutab andmebaasi Research Professional� Õpirändega seotud 
tegevust koordineerib rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond�

Aastatel 2016–2020 osales õpirändes ligikaudu 20% akadeemilistest töötajatest� Õpiränne Erasmus+ programmi 
riikidesse (vt „Ränne välja“ joonisel 12) on suurem enesekoolitamise eesmärgil, TÜ-sse tullakse eelkõige (vt „Ränne sisse“ 
joonisel 12) õpetamise eesmärgil� Seoses EL-i programmide võimaluste kasvuga on vähenenud kahepoolsete lepingute 
alusel rahastatav teadlasvahetus� Koroonapandeemia mõjutab ka töötajate õpirännet�
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Tugevused

• Tugev koostööpartnerite võrgustik võimaldab TÜ-l suurendada rahvusvahelist nähtavust, laiendada koostöö-
geograafiat ning kaasa rääkida Euroopa teadus- ja kõrghariduspoliitika kujundamises.

• Välistöötajatele ja nende pereliikmetele on loodud süsteemne võimalus osaleda eesti keele kursustel ning 
tugisüsteem Eestis kohanemiseks�

Arendustegevused

• Õppekavade puhul, kus välisõppemoodul (mobiilsusaken) ei ole veel hästi tööle läinud, kooskõlastatakse välis-
ülikoolidega õppetöö sisu 2022/2023� õppeaastaks� 2022� aasta lõpuks esitatakse veebis üliõpilastele välisõppe-
moodulite kirjeldused�

• Alates 2022/2023� õppeaastast pakutakse rohkem ingliskeelseid õppeaineid erialadel, kus väliskülalisüliõpilaste 
jaoks on õppeainete valik semestrimahust väiksem�

• Eri akadeemiliste üksuste välistöötajate ühtlasemaks nõustamiseks töötatakse 2022� aasta lõpuks välja 
sisseelamist toetav juhend ja koolitusprogramm�
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6. ÕPPEJÕUD

Standard. Õppetööd viib läbi piisav arv erialaselt pädevaid, õppija arengut toetavaid ja pidevat enesearengut 
väärtustavaid õppejõude�

A2020 eesmärk oli viia ellu akadeemiline karjäärimudel, mis motiveerib noori ja väärtustab kogenud teadlasi� Samuti 
rõhutatakse rahvusvahelise kõrgtasemel akadeemilise töötajaskonna olulisust A2025-s�

1� septembril 2019 jõustusid Eestis kõrgharidusseaduse muudatused, mille üks eesmärk oli tänapäevastada ülikoolide
karjäärimudeleid� TÜ-s alustas valdkondade esindajatest koosnev komisjon uue karjäärimudeli väljatöötamist 2017� aasta
kevadel, komisjoni ettepanekuid tutvustati ja arutati põhjalikult akadeemilistes üksustes ja otsustuskogudes ning senat
kinnitas uue karjäärimudeli 2020� aasta juunis� Uus karjäärimudel on kasutuses alates 1� jaanuarist 2021�

Peamised dokumendid, mis suunavad TÜ akadeemiliste töötajate tööd, sh õpetamist, on akadeemiliste töötajate 
ametijuhendid, akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord, akadeemiliste töötajate atesteerimise kord, 
tunnustamise kord, õppekorralduseeskiri, õppekava statuut, akadeemiliste töötajate karjäärimudel ja õpetamise hea tava�

6.1.  Õppejõudude statistika

Akadeemiliste töötajate vanuseline struktuur ning noorte õppejõudude osakaal näitab õppetöö jätkusuutlikkust� 
Töötajate keskmine vanus ei ole 2016� ja 2020� aastat võrreldes märkimisväärselt kasvanud, mis kinnitab, et töötajaskond 
uueneb� Keskmine vanus on tõusnud õpetaja ametikohal, kus TÜ on keskmise palgataseme poolest üldhariduskoolidele 
alla jäänud, mistõttu ei ole õpetaja ametikoht ülikoolis noortele atraktiivne�

Naiste osakaal eri ametikohtadel on aastate jooksul jäänud suuresti samaks� Aastatel 2016–2020 suurenes naiste osakaal 
juhtivteadurite ja vähenes nooremteadurite hulgas�

70%-l akadeemilistest töötajatest (täistööaja arvestuses 75%-l) on doktorikraad� Doktorikraadiga on kõik professorid, 
dotsendid, vanem- ja juhtivteadurid (2021� aastast uue karjäärimudeli kohaselt professorid ja kaasprofessorid); sealjuures 
2018� aastal kehtestas TÜ doktorikraadi nõude ka lektoritele, kuigi riiklik standard seda ei nõua�

2020� aastal oli ühe akadeemilise töötaja kohta (täistööaja arvestuses) 8,5 üliõpilast (2016� aastal 9,3)�

6.2.  Akadeemiliste ametikohtade täitmine

Akadeemilisi ametikohti täidetakse akadeemiliste ametikohtade täitmise korra alusel� Vabad tähtajatu lepinguga 
ametikohad täidetakse avaliku konkursiga, sh kõrgemad ametikohad rahvusvahelise konkursiga, juhul kui ametikoha 
täitjalt ei eeldata eesti keele oskust� Teave vabade ametikohtade kohta on avaldatud TÜ veebilehel eesti ja inglise keeles�
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Ametikohtade täitjate valimised toimuvad eri taseme otsustuskogudes� Professori, juhtivteaduri, dotsendi ja vanemteaduri 
ametikoha kandidaate (uue karjäärimudeli kohaselt professori- ja kaasprofessorikandidaate) hindavad eksperdi komisjonid, 
kuhu kuuluvad ülikoolivälised liikmed, sh eksperdid väljastpoolt Eestit�

Alates 2015� aastast sõlmitakse akadeemiliste töötajatega seaduse järgi üldjuhul tähtajatud töölepingud ja sellega on 
kaasnenud konkursside arvu vähenemine. Samas on kvalifitseeruvate kandidaatide arv vaadeldava aja jooksul pisut 
kasvanud�

Tabel 10. Konkurss akadeemilistele ametikohtadele 2016.–2020. aastal

2016 2017 2018 2019 2020

Väljakuulutatud kohtade arv 487 549 257 234 164

Kandideerinute (avalduse esitanute) arv 597 738 373 560 443

Kvalifitseerunud kandidaatide arv 570 663 285 366 222

Kandidaate ametikoha kohta 1,2 1,2 1,1 1,6 1,4

2021� aasta aprillis kinnitas senat edutamise nõuded, mis annab parimatele töötajatele võimaluse edeneda karjäärirajal 
ilma avalikku konkurssi läbimata� Edutamise ettepaneku saab teha atesteerimiskomisjon ja edutamise otsustab valiv 
kogu: valdkonna nõukogu või senat�

1� augustil 2022 jõustub doktoriõppe reform, millega kõikidele doktoriõppe üliõpilastele pakutakse võimalust tööle asuda
nooremteadurina� See peaks suurendama noorte huvi doktoriõppe vastu ja toetama teadlaste järelkasvu (doktoriõppe
reformi kohta vt lisa 2)�

6.3.  Atesteerimine

Atesteerimisega hinnatakse akadeemilise töötaja vastavust ametikoha nõuetele ja tema töötulemusi, et tagada töötaja 
sobivus ametikohale, toetada tema arengut ja karjääri ning välja selgitada enesetäiendusvajadus� Atesteerimisel 
saab töötajale anda tagasisidet tema töö tulemuslikkuse, edutamisvõimaluste ja ka võimalike puudujääkide kohta� 
Atesteerimiskohustus tuleneb kõrgharidusseadusest ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest�

Süsteemne atesteerimine algas 2019� aasta lõpus, sest atesteeritakse tähtajatute töölepingutega akadeemilisi töötajaid 
ning kuni 2015� aastani olid akadeemiliste töötajate töölepingud seaduse järgi tähtajalised� Atesteerimise põhimõtted 
ja protseduur töötati välja koostöös akadeemiliste üksustega; arutelude käigus otsiti ühiselt lahendusi, kuidas muuta 
atesteerimine töötaja arengut ja üksuse juhtimist toetavaks tööriistaks� Atesteerimise toetuseks on korraldatud koolitusi 
atesteerimiskomisjonide liikmetele ja ka atesteeritavatele� Aastatel 2019–2020 atesteeriti 238 akadeemilist töötajat, 
kellest viie puhul tehti negatiivne otsus� Negatiivse otsuse korral

• lepiti kokku tegevuskava puuduste parandamiseks ja kordusatesteerimise aeg;
• lõpetati tööleping või
• lepiti kokku töötaja asumine sobivamale, st väiksemate nõuete ja teistsuguste ülesannetega akadeemilisele

ametikohale�

Akadeemilise töötaja atesteerimisel hinnatakse kõiki nelja põhiülesannet:

• õppetööd ning õppetööalast korraldus- ja arendustegevust;
• teadus-, arendus- ja loometegevust;
• osalemist ülikooli juhtimises ja institutsionaalses arendamises ning
• ühiskondlikku tegevust�

Täpsemalt on need ülesanded kirjeldatud ametijuhendites� Atesteerimisel annab hinnangu oma töötulemustele ka töötaja, 
sh analüüsib ta meetmeid, mida on kasutusele võtnud kvaliteetse õpetamise tagamiseks� Õpetamise eneseanalüüsi 
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koostamisel toetub õppejõud nii üliõpilaste tagasisidele õppeaine kohta kui ka õpetamise hea tava põhimõtetele, 
valides neist oma õpetamistöö seisukohalt üks-kaks olulisemat (vt ka standard 8)� Eneseanalüüs sisaldab ülevaadet 
õppejõu õpetamisarusaamadest – nn õpetamisfilosoofiat – ning igapäevase õpetamistegevuse ja õpetamisalase arengu 
analüüsi� Atesteerimiskomisjoni tööd toetab õppetegevuse hindamisel õpetamisoskuste konsultant� Arvamust küsitakse 
vastavalt programmijuhilt� Kui atesteeritakse regulaarset õppetööd tegevat akadeemilist töötajat, kutsutakse komisjoni 
ka üliõpilaste sõnaõigusega esindaja, kelle määramise korraldab üliõpilasesindus�

6.4.  Õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine

A2025 üks eesmärke on inspireeriv õppekeskkond, mille keskmes on õpetamise väga hea kvaliteet�

TÜ-s on toimiv õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste süsteem: korrapäraselt toimuvad õppejõudude 
suveakadeemia, grandiakadeemia, õpetamisoskusi ja üldpädevusi arendavad koolitused, pärastlõunad e-õppega, 
kollegiaalse kogukonna kokkusaamised ja õpetamisteemalised konverentsid� Lisaks korraldatakse koolitusi ja seminare 
akadeemiliste üksuste, asutuste või töörühmade tellimusel ning toimuvad individuaalsed ja grupinõustamised�

Akadeemilistel töötajatel on võimalus kasutada kutseoskuste täiendamiseks, teadus- ja arendustegevuseks ning 
loometööks vaba semestrit. Pärast juhtimisülesande täitmist on võimalik kasutada erialase kvalifikatsiooni taastamiseks 
tasustatava erialase enesetäiendamise aega�

Õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamiseks pakub TÜ mitmesuguseid koolitusi, millel käsitletakse nt õppimist ja 
õpetamist kõrgkoolis, eneseväljenduskunsti, tagasiside analüüsimist, rühmatunde loomist e-õppes ning üliõpilase 
toetamist ülemäärase ärevuse ja stressi korral (vt ka standard 9)�

Õppejõudude osalemine täienduskoolitusel või muu õpetamisoskuste arendamine ja erialane enesetäiendamine on 
akrediteerimisperioodil pidevalt kasvanud� Õpetamisoskuste arendamist toetavatel koolitustel on viimase viie aasta jooksul 
vähemalt kuue tunni ulatuses osalenud 44% akadeemilistest töötajatest� Valdkonniti on kõige aktiivsemad koolitustel 
osalejad sotsiaalteaduste valdkonna akadeemilised töötajad (65%) ning vähem aktiivsed loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna töötajad (28%)� Aktiivse töösuhtega akadeemilistel töötajatel, kes osalesid õpetamiskoolitusel, oli keskmine 
(mediaan) koolitustundide maht 52 (sh ainult õppejõududel 62)�

Tabel 11. Akadeemiliste töötajate (ainult õppejõud) osalemine õpetamiskoolitustel 2016.–2020. aastal valdkonniti (vähemalt kuus tundi)

Valdkond Ei osalenud 
õpetamiskoolitustel

Osales 
õpetamiskoolitustel Kokku isikuid Koolitusel osalejate osakaal 

%

HV 77 151 228 66

SV 77 175 252 69

MV 160 161 321 50

LT 113 85 198 43

Kokku 427 572 999 57

A2025 võtmenäitajana on TÜ seadnud eesmärgi, et 2025� aastaks on vähemalt 50% kõikidest akadeemilistest töötajatest 
osalenud õpetamisoskusi arendavatel koolitustel�

Õppekvaliteedi parendamiseks, sh õpetamise arendamise konsultatsiooniteenuse väljatöötamiseks ning õppejõudude 
õpetamis- ja juhendamisoskuste kestliku süsteemi arendamiseks loodi 2016� aastal nelja valdkondliku õpetamisoskuste 
arendamise konsultandi ja nelja valdkondliku õppedisaineri töökohad� Õpetamisoskuste konsultantide ja õppedisainerite 
roll Covid-19 leviku olukorras, kus tuli üle minna kaugõppele ja rakendada õpetamisel kiiresti uusi meetodeid ja viise, 
näitas selgelt, et pakutav tugi oli väga vajalik� Kaugõppes õpetamisel vajati nõu ja abi nii tehnilistes kui ka õppesisu ja 
korraldust puudutavates küsimustes�

Alates 2015� aastast on TÜ õppejõududel võimalik taotleda õpetamise arendamiseks ja uurimiseks hea õpetamise granti� 
Väljavalitud 12 õppejõule eraldatakse kaheks aastaks toetusraha oma õpetamistöö arendamiseks ja uurimiseks ning 
kogemuste laiemaks tutvustamiseks� 2021� aasta septembriks on grandi saanud 84 õppejõudu�

Hea õpetamise tähtsustamiseks annab TÜ igal aastal välja neli aasta õppejõu auhinda�

Igal aastal toimub konverents „Õppejõult õppejõule“, millel keskendutakse õpetamisalaste kogemuste vahetamisele 
ja uute ideede jagamisele� Samuti on kolmel viimasel aastal korraldatud nädal „Kolleegile külla!“, mil õppejõud käivad 
tutvumas üksteise õppetööga�
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Tugevused

• Õppejõududele on loodud erinevaid võimalusi õpetamisoskuste ja ainekursuste arendamiseks, sh keskne 
tugisüsteem, koolitused ning süvenemist võimaldav hea õpetamise grant�

• Akadeemiliste töötajate atesteerimise toetuseks on olemas koolitusprogramm ja neid nõustatakse atesteeri-
miseks valmistumisel�

• Teaduspõhist õpet toetab kõikide õppejõudude (v�a praktiliste õppeainete õpetajad) teadustöökohustus�
• Valdkondade koostöös loodud karjäärimudel annab parimatele töötajatele võimaluse edeneda karjäärirajal ilma 

avalikku konkurssi läbimata�

Arendustegevused

• Alustava õppejõu toetamiseks ja tema õpetamispädevuse suurendamiseks lisatakse TÜ õigusaktidesse 
kohustusena õpetamise põhikoolituse läbimine�

• Doktoriõppe reform viiakse ellu�
• Akadeemiliste töötajate palkade konkurentsivõime süvendamiseks jätkatakse teadus- ja õpperahastamise 

suurendamise teemal läbirääkimisi riigiga� Eelarvekomisjonis analüüsitakse igal aastal palkade tõstmise võimalusi 
ja tehakse vastavad ettepanekud�
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7.  ÕPPEKAVA

Standard. Õppekavade väljatöötamisel ja arendamisel arvestatakse huvirühmade ootustega, kõrgharidus- ja kutse-
standardite ning valdkondlike arengutrendidega� Õppekavade, moodulite ja õppeainete eesmärgid ning neis kavandatud 
õpiväljundid on konkreetsed ja sidusad� Õppekavad toetavad loovust ja ettevõtlikkust ning teiste üldpädevuste arengut�

TÜ on A2025-s seadnud eesmärgi hinnata ja arendada pidevalt õppekavasid, et need vastaksid õppijate ning ühiskonna 
vajadustele�

Tasemeõppe korraldus tugineb erinevatele riiklikele ja TÜ-sisestele õigusaktidele� Õppekavale ja õppetöö kvaliteedile 
esitatavad nõuded on sätestatud riigi tasandil kõrgharidusseaduse ja kõrgharidusstandardiga� Õppetööga, sh õppekavaga 
seotud tegevusi reguleerivad TÜ-s õppekorralduseeskiri, doktoriõppe eeskiri, õppekava statuut ja teised õppetööd 
puudutavad õigusaktid� Õppekava statuudis on kehtestatud õppekavade avamise, haldamise ja sulgemisega seonduv 
ning õppekavade ülesehitusele, sisule ja kvaliteedile esitatavad nõuded� Sellega tagatakse õppekavade vastavus TÜ 
tegevuse eesmärkidele ning TÜ, Eesti ja EL-i õigusaktides sätestatud nõuetele�

Õppekavasid töötatakse välja ja muudetakse kooskõlas TÜ põhikirja ja arengukava eesmärkide ning tegevussuundadega� 
Õppekava avamise ja sulgemise otsuse kõige olulisemad eeldused on teadustöö tugevus, tööturu nõudlus ja õppijate 
huvi�

Õppetegevuse valdkonda juhib kõrghariduse esimesel ja teisel astmel õppeprorektor, doktoriõpe kuulub teadusprorektori 
vastutusalasse� Õppekavade arendamist koordineerib ning tasemeõppe korralduseks vajalike õigusaktide ja juhendite 
väljatöötamise ja järelevalve eest vastutab õppeosakond�

7.1.  Õppekava avamine

Et tagada õppekavade avamise eesmärgipärasus ja lähtumine ühiskonna vajadustest, on õppekava statuudis sätestatud, 
et õppekava avamise eeldus on piisavad akadeemilised ja materiaalsed ressursid ning selgelt põhjendatud vajadus� 
Doktoriõppekava avamise eeldus on ka õppekava suunitlusele vastava positiivselt evalveeritud teadussuuna olemasolu 
TÜ-s�

Selleks et uute õppekavade avamine oleks põhjendatud ja kooskõlas TÜ strateegiliste eesmärkidega, peab valdkonna 
nõukogu enne õppekava kavandi koostamist, vähemalt poolteist aastat enne kavandatava õppetöö algust, esitama 
õppeprorektorile eeltaotluse, mis sisaldab

• õppekava eesmärke ja õpiväljundeid ning lühikirjeldust;
• õppekava vajaduse põhjendust;
• võimaliku õppijaskonna ning tema huvide ja vajaduste analüüsi;
• lõpetajate tööturuväljundi analüüsi;
• võrdlust olemasolevate TÜ ning teiste Eesti ja lähiriikide kõrgkoolide õppekavadega;
• koostööpartnerite loetelu;
• ressursside kirjeldust�

Kui õppeprorektor hindab õppekomisjonis toimuva arutelu tulemusena õppekava avamise eeltaotluse nõuetekohaseks, 
esitab valdkonna nõukogu vähemalt aasta enne kavandatava õppetöö algust senatile õppekava avamise taotluse, mis 
sisaldab ka õppekava potentsiaalsete siht- ja sidusrühmade (nt kutseliitude, ministeeriumide või tulevaste tööandjate) 
hinnanguid� Võõrkeelse õppekava, sh ühisõppekava avamise eeldus on lisaks eelkirjeldatule ka rahvusvaheline 
konkurentsi võimelisus� Õppekava avamisele eelneb lähiregioonis pakutavate sarnaste õppekavade analüüs� Keele ja 
rahvusvahelistumise põhimõtetega on kokku lepitud, et võõrkeelsete õppekavade avamisel TÜ vastutusvaldkondades 
peab olema tagatud võimalus õppida sama eriala ka eesti keeles�

Õppeosakond korraldab õppekava kavandi retsenseerimise� Retsensentideks on õppekomisjoni soovitatud, valdkonnaga 
seotud programmijuhid ja TÜÜE valitud üliõpilased� Õppekava vastavust õppekava statuudile kontrollivad õppeosakonna 
õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse spetsialistid�

Tabel 12. Vastuvõtuks avatud õppekavade arv 2016/2017.–2020/2021. õppeaastal

Õppeaste 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Bakalaureuseõpe 38 38 38 39 39

Rakenduskõrgharidusõpe 12 12 12 12 11

Integreeritud õpe 6 6 6 5 5

Magistriõpe 71 73 72 70 71

Doktoriõpe 32 33 33 33 33

Kokku 159 162 161 159 159
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Vastuvõtuks avatud õppekavade arv ei ole kasvanud, kuid õppekavasid, mille alusel üliõpilased õpivad, on jäänud 
vähemaks (2016� aastal 207 õppekava, 2021� aastal 188)� Õppekavade avamise taotluse hindamisel kehtib muu hulgas 
põhimõte ja ootus, et vastuvõtuks suletakse mõni teine õppekava või liidetakse väikese vastuvõtuga õppekavu�

Tabel 13. Üliõpilaste arv õppekava* kohta 2016/2017.–2020/2021. õppeaastal

Õppeaste 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Bakalaureuseõpe 99,6 99,9 106,1 110,5 133,8

Rakenduskõrgharidusõpe 62,9 65,4 70,5 79,0 82,0

Integreeritud õpe 246,0 240,7 247,3 249,5 253,2

Magistriõpe 41,4 38,6 45,3 44,9 46,6

Doktoriõpe** 35,9 34,2 33,8 33,7 33,4

Kokku 62,7 60,5 66,5 68,0 72,6

* Arvestuse aluseks on kõik õppekavad, mille alusel õpib üliõpilasi (sh need, mis on vastuvõtuks suletud).
** Alates 2022/2023. õppeaastast on kaheksa doktoriõppe programmi (vt lisa 2).

7.2.  Eesmärgipärane õppekavaarendus

Õppekavasid hallatakse TÜ-s programmipõhiselt� Selle eesmärk on tagada õppetöö kvaliteet ja vastavus ühiskonna 
vajadustele ning kindlustada õppekavade järjepidev arendus (sh õppetöö korraldus, tugiteenused ja finantsküsimused). 
Valdkonna dekaan määrab õppekavale programmijuhi ja kinnitab programminõukogu koosseisu� Programminõukogusse 
on kaasatud TÜ-välised huvirühmad (tööandjad) ja üliõpilased�

2019�–2021� aastal toimusid arutelud ja arendustöö programmijuhi tegevuse ja vastutuse täpsustamiseks, sh anti 
programmijuhtidele suurem võimalus osaleda õppejõudude valimisel ja atesteerimisel� Lisaks uuendati õppekava 
tagasiside küsimustikku, loodi õppekava statistika töölaud ning kehtestati uus sisehindamise kord (vt standard 3)� Kord 
kuus toimuvad programmijuhtide mõttehommikud�

2017� aastal võttis TÜ kasutusele valdkondade tulemusrahastamise meetodi, mille aluseks on A2020 kehtivusajal kokku 
lepitud õppekvaliteedi parandamise suunad, sh üldpädevuste arendamise tähtsustamine, ning riiklikud tulemus-
eesmärgid� Õppekavade tulemusrahastamisel läheb arvesse viis parimat tulemuskriteeriumi järgmisest kuuest:

• õpetamise kvaliteet (õppija hinnang oma õpikogemusele ja õppejõudude enesetäiendus);
• üliõpilaste välisõpiränne;
• sooritatud praktika;
• sooritatud üldoskuste ained (õpioskused, ettevõtlus- ja karjääripädevused);
• interdistsiplinaarsus;
• õpingute edukas lõpetamine�

Lisaks arvestatakse valdkondliku tulemusnäitajana välisüliõpilaste osakaalu ja eraraha kaasamise mahtu�

Õppekava statuudis jõustusid 2018� aasta sügisel muudatused, mis on suunanud esimese ja teise õppeastme õppekavade 
arendamist kolm aastat� 2020/2021� õppeaastaks tuli esimese ja teise astme õppekavadesse planeerida välisõppemoodul 
(mobiilsusaken) 15 EAP mahus (vt ka standard 5) ja ettevõtlusõppe ained ning kõikidesse bakalaureuseõppekavadesse 
praktika vähemalt 6 EAP mahus (praktika osakaal ja korraldus õppekavades on kirjeldatud standardis 8)� Võõrkeelse õppe 
arendamisel tuleb pöörata tähelepanu Eesti tööturu ja majanduse vajadustele ning kõikides vähemalt kaheaastastes 
ingliskeelsetes õppekavades tuleb välisüliõpilastele tagada eesti keele ja kultuuri õpe vähemalt 6 EAP mahus�

2019� ja 2020� aastal analüüsiti õppekavu programmijuhtide, õppejõudude ja üliõpilaste töötubades konstruktiivse 
sidususe printsiibil� Erilist tähelepanu pöörati sellele, kas õpiväljundid ning õppe- ja hindamismeetodid vastavad esimese 
ja teise kõrgharidusastme õppe tasemele� Õppeainete kohta tagasisidet andes on 93–94% üliõpilastest täielikult või 
osaliselt nõustunud väitega, et õppeaines hinnati seda, mida õpetati (vt standard 8)�

Õppekavade arendamist toetab alates 2021� aastast iga-aastane õppetöö sisehindamine (vt standard 3)�

7.3.  Üldpädevuste arendamine

A2025-s on seatud eesmärk arendada õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist mõtlemist, koostöö-, õpi-, 
enesejuhtimis-, digi- ning muid tulevikuoskusi� Üks viis üldpädevusi arendada on kasutada aktiivseid, elulisi ja üliõpilaste 
haaratust toetavaid õpetamismeetodeid� Samuti aitab üldpädevuste arengule kaasa osalemine üliõpilas- ja spordior-
ganisatsioonides, kultuuritegevuses, erialaseltsides ja üliõpilasesindustes, milleks TÜ on loonud arvukalt võimalusi� 
Õpikogemuse omandamisel on olulisel kohal ka oma ettevõtte loomine, teadusprojektis osalemine, õpiränne ning 
kogukonna- või ülikoolielu eestvedajana tegutsemine projektipraktika käigus�

Uut õppekava tagasiside küsimustikku koostades (vt standard 8) määratleti pädevused, mille areng on kõrghariduse 
omandamisel oluline� Õppeainete arendamise keskmes on nende pädevuste arengu toetamine� A2025 kohaselt lisandus 
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siht kujundada õppijates ülemaailmse kestliku arengu eesmärke toetavat suhtumist ning pakkuda selleks vajalikke 
teadmisi ja oskusi� 

2018� aastal loodud digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus toetab digitaalsete võimaluste kasutamist humanitaar-
teadustes� Magistrantidele on mõeldud digihumanitaaria valikmoodul, bakalaureuseõppe üliõpilastel on võimalik valida 
digihumanitaaria kõrvaleriala� Haridustehnoloogia keskus arendab õppejõudude ja üliõpilaste digipädevuse hindamise 
vahendeid� IT-akadeemia arendusprojektide meetmest sai TÜ aastatel 2019–2021 kokku enam kui 600 000 eurot 
toetust kümnele digipädevuse ja IKT-võimekuse suurendamise projektile, millesse on hõlmatud 72 õppekava� (Vt lisaks 
digipädevuste ja üldoskuste arendamise kohta standard 8�)

TÜ arengufondist on toetatud ka ettevõtlusõppe arendamist� Koostööd on aidanud korraldada ja koordineerida ettevõtlus- 
ja innovatsioonikeskus, ettevõtlusõppeaineid pakub ettevõtluse õppetool� TÜ on juhtinud projekti „Edu ja tegu“ raames 
ettevõtlusõppe arendamist kõrgharidustasemel ning pakub Startup Labi nime all tegevuspõhist ettevõtlusõpet ja 
eelinkubatsiooniteenuseid� 2021� aasta õppekava tagasiside küsimustikus hindas 55% vastanutest, et pädevused, mis 
annavad valmiduse tegutseda tulevikus ettevõtjana, on nende õpingute käigus arenenud palju või mõningal määral�

Tartu Ülikooli doktoriõppe tulemuste uuring (2010–2016) tõi esile doktorantide soovi omandada praktilisi ja ülekantavaid 
pädevusi ning rakendada oma teadmisi valdkonnaüleste probleemide lahendamisel� Tagasiside põhjal asuti uuendama 
doktoriõppe üleülikooliliste valikainete moodulit, mille alla kuulus uuringu käigus tehtud küsitluse hetkel 76 õppeainet� 
Alates 2018/2019� õppeaastast toetavad doktorantide ülekantavate oskuste arendamist seitse üleülikoolilist valikainet� 
Õppeained töötati välja eesti- ja ingliskeelsena ning need aitavad ettevõtluspädevuse ja juhtimisoskuste kõrval arendada 
ka akadeemilisi pädevusi, nagu väljendus-, õpetamis- ja juhendamisoskus� Doktorandi üldpädevuste arendamist 
toetavad lisaks ASTRA doktorikoolid, mis korraldavad aja- ja stressijuhtimis-, esinemis- jm koolitusi�

7.4.  Individuaalsed valikud ja rahulolu õppekavaga

Enamikus bakalaureuseõppekavades saab lisaks peaerialale valida ka kõrvaleriala� Programmijuhi otsusel võib 
õppekava ja moodulite õpiväljunditest ning üliõpilase spetsialiseerumisest lähtudes asendada üliõpilase individuaalses 
õppekavas õppeaineid kuni 30 EAP mahus� See võimaldab õppekava kohandada andekate või varasema erialase õpi- ja 
töökogemusega üliõpilaste jaoks�

2020� ja 2021� aasta õppekava tagasiside küsitlus (vt standard 8) näitas, et ligikaudu 95% viimase aasta üliõpilastest oli 
valinud endale sobiva õppekava, 85% jäi rahule oma õppekava valikuvõimalustega ja sama paljud vastanutest nõustusid 
sellega, et õppeained on loogilises järjekorras� Õppeaine tagasiside küsitluse kolme viimase aasta tulemuste järgi leiab 
81–83% vastanutest, et õppeaines tehtud töö maht vastab selle eest saadud ainepunktidele�
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Erialased digioskused
Oskus oma seisukohti suuliselt väljendada
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Tervikuks seostatud erialased teoreetilised teadmised

Joonis 16. Üliõpilaste hinnang oma pädevuste arengule 2021. aasta õppekava tagasiside küsimustikus (n = 2926)

Kokku Esimese aasta üliõpilased 3. aasta üliõpilased integreeritud õppes Viimase aasta üliõpilased

Skaala: 4 = arenes palju, 3 = arenes mõningal määral, 2 = ei arenenud, 1 = kaotasin pädevust

http://digihum.ut.ee/
https://sisu.ut.ee/haridustehnoloogia/avaleht
https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/ita/arendusprojektid
https://eik.ut.ee
https://eik.ut.ee
https://sisu.ut.ee/ettevotlus/avaleht
https://sisu.ut.ee/doktoriope/tü-astra-doktorikoolid
https://ut.ee/et/sisu/oppekava-ulesehitus


Tugevused

• Uute õppekavade avamine on eesmärgistatud, põhjalik ja läbipaistev�
• Õppekavade programmipõhine haldamine on süsteemne ja toimiv, programmijuhid lähtuvad oma töös õppekava 

arengueesmärkidest ja kaasavad arendustegevusse programminõukogu, õppekava õppejõud ja üliõpilased�
• Õppekavade tulemusrahastamine, arengufond ja välised rahastusmeetmed toetavad üldpädevuste arendamist�
• Õppekvaliteedi sisehindamise küsimustiku abil saavad programmijuhid ja -nõukogud pidevalt analüüsida nii 

õppekava sisu ja korraldust kui ka strateegilisi arengusuundi kajastavaid näitajaid�

Arendustegevused

• Õppekava tagasiside küsitluse põhjal on ettevõtlusoskuste areng olnud teiste oskustega võrreldes kõige 
tagasihoidlikum� 2022� aastal analüüsitakse ettevõtlusainete kohta antud tagasisidet ja selle põhjal jätkatakse 
õppeainete arendamist�

• Kestliku arengu eesmärgid lõimitakse õppekavadesse vastavalt TÜ tegevuskavale aastatel 2022–2025�
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Joonis 17. Üliõpilaste hinnang õppekavale 2021. aasta õppekava tagasiside küsimustikus (n = 2936)



8.  ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE

Standard. Vastuvõtutingimused ja -korraldus tagavad õiglase ligipääsu kõrgharidusele ja motiveeritud üliõpilaskonna 
kujunemise� Kõrgkoolis rakendatakse süsteemselt õppijakeskset lähenemisviisi, mis suunab üliõpilasi võtma vastutust 
oma õpingute ja karjääri planeerimise eest ning toetab loovust ja innovatsiooni� Kõrgkooli lõpetanud on oma erialaste 
teadmiste ja sotsiaalsete oskustega nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised�

A2025 väärtustab motiveeritud ja mitmekesise õpikogemusega üliõpilaskonda, õpetamise väga head kvaliteeti ning 
üliõpilaste isiklikku arengut toetavaid õppimisvõimalusi�

8.1.  Üliõpilaste vastuvõtt

Vastuvõtukorralduse aluseks on senatis kinnitatud kõrghariduse esimese ja teise astme vastuvõtueeskiri ning doktoriõppe 
vastuvõtueeskiri� Vastuvõtt toimub avaliku konkursiga üks kord aastas esimesele ja teisele õppeastmele ning neli korda 
aastas doktoriõppesse� Vastuvõtutingimused (sh ajakava, sisseastumiseksamite kirjeldused ja hindamiskriteeriumid) 
avalikustatakse kandidaatide jaoks vähemalt kaks kuud, doktoriõppes vähemalt üks kuu enne kandideerimistähtaega 
TÜ veebilehel� Eesti kodanike vastuvõtuks kasutatakse Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) ja välisüliõpilaste vastuvõtuks 
infosüsteemi DreamApply� Vastuvõtuprotsess on SAIS-is nii kandidaadi kui ka TÜ jaoks lihtne – kandidaadi isiku- ja 
haridusandmete päringu saab teha riiklikest registritest ning lisadokumente peab esitama vaid 10% kandidaatidest�

TÜ-s on võimalik õppida kas päeva- või sessioonõppes ning kas täis- või osakoormusega� Sessioonõpe võimaldab õpingud 
siduda töötamise või muude kohustustega, tegemata järeleandmisi õpingute kvaliteedis� 2020/2021� õppeaastal toimus 
sessioonõppes vastuvõtt 39 õppekava alusel�

Vastuvõttu korraldab ja koordineerib õppeosakond, kandidaate hindavad instituutides ja kolledžites õppekava vastuvõtuks 
moodustatud vastuvõtukomisjonid� Kvaliteedi tagamiseks on kõigil õppeastmetel kehtestatud kandideerimis lävend 
66 punkti 100-st. Vastuvõtueeskirjas on sätestatud tingimused, mille alusel saab kandidaat sisseastumiseksami tulemust, 
kirjalikule tööle antud hinnangut vms vaidlustada�

Esimesel õppeastmel kasutatakse kirjaliku ja/või suulise sisseastumiseksami kõrval Eesti riigieksamite tulemusi ning 
magistriõppes eelmise õppeastme keskmist hinnet, sageli kombineerides neid kriteeriume sisseastumiseksamiga� 
Vastuvõtul arvestab TÜ eritingimusena olümpiaadidel osalemist, väga häid tulemusi akadeemilises testis ning kuni kümnel 
kandidaadil väga häid sporditulemusi� Vastuvõtutingimuste analüüs näitas, et paremad riigieksami tulemused, eeskätt 
laia matemaatika riigieksami tulemus, on seotud parema edasijõudmise ja väiksema katkestamisega� TÜ on A2025-s 
võtnud sihiks muuta andekate kaasamine süsteemsemaks ja luua neile uusi õpivõimalusi� Värsketest gümnaasiumi-
lõpetajatest, kes tegid 2019� aastal nii eesti keele kui ka matemaatika riigieksami vähemalt 90 punktile 100-st ja jätkasid 
õpinguid Eestis, asus 68% õppima TÜ-sse�

Teadliku erialavaliku toetamiseks korraldatakse sisseastujatele lahtiste uste päevi ja teisi infoüritusi� Kõigil soovijatel on 
võimalik tulla peaaegu aasta läbi tudengivarjuks� 2019� aastal kutsuti ellu programm „Talendid Tartusse!“, mille eesmärk 
on pakkuda kuni sajale võimekale Eesti noorele eneseteostuseks tavalisest mitmekesisemaid õpivõimalusi teadus-, 
ettevõtlus- või noore õpetaja projektis�

Õppeaasta alguses toimuvad valdkondade ja instituutide avaaktused ning infotunnid, kus jagatakse TÜ-s õppimise kohta 
olulist teavet, kohtutakse õppejõudude, kaasüliõpilaste ja oma õppekava tuutoritega (vt standard 10)�

8.2.  Välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamine

Välisriigi kvalifikatsioonide akadeemiline tunnustamine toimub kooskõlas Lissaboni konventsiooni, riikidevaheliste 
lepingute (Eesti, Läti ja Leedu, Eesti ja Hiina ning Eesti ja Ukraina vahel) ning Vabariigi Valitsuse määrusega „Välisriigi 
haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvali-
fikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord“. Välisriigi kvalifikatsioone hinnatakse koostöös Eesti ENIC/NARIC-i 
keskusega, kes korraldab regulaarseid koolitusi ja nõustab tasemeõppesse kandideerijate kvalifikatsiooni esmast kontrolli 
tegevaid vastuvõtutalituse töötajaid. Vajaduse korral edastavad vastuvõtutalituse töötajad välisriigi kvalifikatsiooni 
tõendavad dokumendid Eesti ENIC/NARIC-i keskusele hinnangu andmiseks�

Välisüliõpilaste seas tehtud uuringud näitavad, et TÜ vastuvõtukorralduse ja õpingutega ollakse väga rahul� 2019� aastal 
pälvis TÜ suurima ülikoolide õppeprogramme tutvustava portaali StudyPortals korraldatud välisüliõpilaste tagasiside-
uuringus parima vastuvõtuprotsessi auhinna� 2016� aasta tagasisideuuringus pälvis TÜ samuti kõrgeima tulemuse 
(vähemalt 9,5 punkti 10-st: Award for Outstanding International Student Satisfaction)�

8.3.  Digitaalsed õppemeetodid ja -vahendid

A2025 eesmärk on kasutada ja kasvatada TÜ tugevust e-õppes� Õppejõude suunatakse looma põim- ja veebiõppekursusi, 
täitma seejuures e-kursuse kvaliteedikriteeriume ning taotlema oma e-kursustele kvaliteedimärki� Aastail 2016–2021 anti 
kvaliteedimärk 68-le TÜ e-kursusele� Korduvalt on TÜ e-kursused saanud aasta e-kursuse tiitli�
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https://ut.ee/et/sisu/arengukava-2021-2025
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=95221431&file_id=105687717&desktop=57835&tid=1&u=20211230105842
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=121704687&file_id=121704688&desktop=57835&tid=1&u=20211230112203
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=121704687&file_id=121704688&desktop=57835&tid=1&u=20211230112203
https://ut.ee/et/curriculum
https://ut.ee/et/sisu/sisseastumine-doktorioppesse
https://www.sais.ee/
https://estonia.dreamapply.com/et_EE/
https://ut.ee/et/sisu/paevaope-ja-sessioonope
https://ut.ee/et/sisu/tais-ja-osakoormus
https://harno.ee/riigieksamid
https://ut.ee/et/lahtised-uksed
https://ut.ee/et/tutvuulikooliga
https://ut.ee/et/sisu/tudengivarjuprojekt
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ulikoolilt/talendid-tartusse
https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt
https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbon-recognition-convention
https://www.riigiteataja.ee/akt/128072020007
https://www.riigiteataja.ee/akt/128072020007
https://www.riigiteataja.ee/akt/128072020007
https://adm.archimedes.ee/enic/
https://adm.archimedes.ee/enic/
https://studyportals.com/press-releases/studyportals-launches-first-global-student-satisfaction-awards/
https://studyportals.com/intelligence/international-student-satisfaction/international-student-satisfaction-awards-2016/
https://ut.ee/et/e-kursuste-kvaliteet
https://ut.ee/et/e-kursuste-kvaliteet


Vähemalt 76% TÜ õppeainetest toimus 2020� aastal osaliselt või täielikult veebi teel, seega puutub iga üliõpilane iga 
päev kokku e-õppega� 2020� aastal koostati „E-õppija käsiraamat“, mis jagab õppijatele e-õppega seotud infot ja õpetab 
Moodle’it kasutama, sh töölauda seadistama, et saada oma kursustest parem ülevaade�

Digiõppe võimalustest on kasutusel e-kursused Moodle’i õpikeskkonnas, veebipõhised õppematerjalid (sh audio- ja 
videoloengud), e-portfooliod, elektroonsed küsitlused, veebisuhtlus (foorumid, veebiseminarid jm) ja ühistöövahendid 
(viki, ajaveeb, ühiskirjutamise vahendid jm)�

Moodle’it kasutatakse kursuse õppematerjalide esitamiseks, õppijate ja õppejõudude vaheliseks ning õppijate 
omavaheliseks suhtlemiseks, õppimise hõlbustamiseks erinevate vahendite abil, õppijate hindamiseks ja kursuse 
haldamiseks� Tänu sellele, et Moodle on liidestatud ÕIS-iga, saab ÕIS-is luua Moodle’i kursuste põhju, lisada ÕIS-is 
õppeainesse registreerunud üliõpilased kursustele ja importida kursuse lõpphinne ÕIS-i eksamiprotokolli� Moodle 
on liidestatud ka Panopto videohaldussüsteemiga, Mahara e-portfooliote keskkonnaga ning mitmete veebiseminari 
vahenditega (BigBlueButton, MS Teams, Zoom), mida kasutatakse aktiivselt kontaktõppeks veebis ja samuti hajaõppeks, 
et õppijatel oleks võimalik õppetöös osaleda asukohast sõltumata� 2020� aasta kevadel suurenes Covid-19 levikust tingitud 
lähiõppepiirangute tõttu järsult veebiseminaride ja videoloengute kasutamine õppetöös. Nii salvestati 2020.  aastal 
Panoptoga või laaditi Panopto serverisse kokku 7520 videot (võrdluseks: 2017–2019 oli lisandunud keskmiselt 1500 videot 
aastas)�

Tabel 14. Digiõppe kasutamine TÜ-s 2016.–2020. aastal

2016 2017 2018 2019 2020

Veebipõhiste õppeainete arv tasemeõppes 2413 2737 3738 4892 5282

osakaal kõigi õppeainete hulgas 30% 35% 49% 69% 76%

osalenute arv 64 996 74 789 100 076 125 522 133 720

Moodle’i kursuste arv 3910 5010 6054 7421 8611

Videote arv (UTTV, Panopto) 4260 6402 11 316 13 189 21 067

Nii Moodle’isse kui ka veebipõhiste sisupakettide loomise vahendisse Sisu@UT on lisatud sisuloomevahend H5P, mis 
võimaldab muuta õppematerjale interaktiivseks ja pakkuda õppijatele mitmekesiseid enesekontrollivõimalusi� Näiteks 
meditsiiniteaduste valdkonnas on õppimise hõlbustamiseks kasutusele võetud digitaalsed mikropreparaadid, mida 
üliõpilased on tunnustanud kui aasta tegu�

Digioskuste arendamise toetuseks on koostatud digipädevuse õpivara, mida saab kasutada iseseisvaks õppimiseks või 
lõimida eri ainetesse, ning digipädevuse enesetest, mille abil saab hinnata, millised digivaldkonna teadmised ja oskused 
vajavad täiendamist� Üldiste digioskuste arendamiseks on valminud kursus „Digikodanik infoühiskonnas“ (3 EAP), välja-
töötamisel on kaks uut 6 EAP mahus üleülikoolilist digipädevuse kursust („Arvutiteaduslik maailmapilt“ ja „Sisuloome 
vahendid ja oskused“)� Igal aastal hakatakse korraldama digipädevuse õpivara konkurssi�

8.4.  Praktikakorraldus

TÜ õppekava statuudi järgi peab bakalaureuseõppekavas praktikaaineid olema vähemalt 6 EAP mahus, rakenduskõrg-
hariduse õppekavas 15% kogu õppekava mahust, integreeritud õppes ja magistriõppes ei ole praktika mahtu sätestatud� 
2020/2021� õppeaastal sisaldas vastuvõtuks avatud esimese ja teise astme õppekavadest praktikat 98%�

Õppekavade tulemusrahastamisel hinnatakse praktikaaineid ning programmijuhtidel on võimalik saada ekspertidelt 
tagasisidet ja nõu praktika edasiseks arendamiseks. Lingid eri instituutide ja kolledžite praktikakorraldusliku info juurde 
on koondatud ühele veebilehele, et kergendada üliõpilastel praktikabaaside otsinguid� Võimalus on minna praktikale 
välismaale – seda tegevust koordineerib ja sellekohast infot jagab õppeosakond�

A2025 koostamise käigus rõhutati praktika tähtsust tuleviku- ehk üldoskuste arendamisel� Pidevalt töötatakse välja 
ja täiustatakse uusi praktikavorme, et anda üliõpilastele võimalusi arendada lõimitult eriala- ja üldpädevusi� Alates 
2020.  astast on kõigi TÜ erialade ja ka teiste kõrgkoolide üliõpilastel võimalik osaleda projektipraktika aines, kus mitme 
eriala üliõpilastest moodustatud meeskonnad lahendavad ettevõtte, organisatsiooni või üksikisiku esitatud ülesandeid�

Programmi „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ raames koolitatakse praktika-
baaside poolseid praktikajuhendajaid, töötatakse välja virtuaalset praktikaplatvormi ja veebipõhist (hindamis)portfooliot 
ning arendatakse teadmussiirdemagistrantuuri (tööstusmagistrantuuri) ja töökohapõhise õppe mudelit� Programmi 
PRÕM raames osalevad neli akadeemilist üksust praktika hindamise ja tunnustamise protsessis�

Praktika lõpetuseks esitatakse praktikaaruanne ning selle raames antakse tagasisidet ka praktikabaasile ja -korraldusele� 
2021� aastal valmis tagasiside kogumist täiustav praktikaainete tagasiside küsimustik, mille alusel saavad üliõpilased 
oma praktikat hinnata ja selle parandamiseks ettepanekuid teha� Küsimustik annab parendustegevuseks ainest kolmes 
aspektis: tagasiside praktikabaasile, tagasiside ülikoolile ja hinnang praktika mõjule� Praktikaainete hindamise tulemuste 
kohta vt standard 7�
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https://eoppija.ut.ee/
https://ut.ee/et/e-oppe-voimalused
https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto
https://sisu.ut.ee/juhendid/mahara
https://sisu.ut.ee/juhendid/veebiseminarid
https://sisu.ut.ee/juhendid/veebiseminarid
https://sisu.ut.ee/juhendid/h5p-kasutamine
https://sisu.ut.ee/juhendid/interaktiivne-sisu
https://etu.ut.ee/2019/digipreparaadid/
https://sisu.ut.ee/digipadevus/
https://sisu.ut.ee/digipadevus/quiz/enesetest
https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=15032704&file_id=119357938&desktop=57835&tid=1&u=20211228132930
https://praktika.ut.ee/uliopilasele/
https://ut.ee/et/erasmusepraktika
https://ut.ee/et/erasmusepraktika
https://praktika.ut.ee/projektipraktika/
https://rtk.ee/meede-tooandjate-ja-oppeasutuste-koostoo-toetamine-praktikasusteemi-arendamisel
https://www.hm.ee/sites/default/files/prom_lisa_1_tat.pdf


8.5.  Üliõpilaste tagasiside

A2025 eesmärk on luua õppekvaliteedi kindlustamiseks terviklik tagasisidesüsteem ning hinnata õppija aktiivsust, 
haaratust ja arengut toetavat õppekeskkonda�

Alates 2018/2019� õppeaasta kevadsemestrist kasutusel olev uus õppeaine tagasiside küsimustik koostati eesmärgiga 
suunata õppejõude arendama oma õppeainet ja üliõpilasi hindama oma osalemist õppeprotsessis� Õppejõududele on 
koostatud juhend ning õpetamisoskuste arendamise konsultandid korraldavad töötube ja abistavad õppejõude tagasiside 
tõlgendamisel ja kasutamisel�

Üliõpilane peab semestris hindama kohustuslikult vähemalt nelja (doktoriõppes ühte) õppeainet, omal soovil võib 
tagasisidet anda kõikide läbitud õppeainete kohta� Kui varem valisid üliõpilased hinnatavad õppeained ise, siis alates 
2020/2021� õppeaasta kevadsemestrist valib ÕIS tagasiside andmiseks neli õppeainet algoritmi abil� Uuendus tagab 
suuremale arvule ainetele piisava hulga tagasiside andjaid ja muudab tagasiside andjate valimi esinduslikumaks�

Õppeaine tagasiside küsitluse tulemusi arvestab

• õppejõud selle õppeaine õpetamise kvaliteedi parandamisel;
• programmijuht ja programminõukogu õppekava sisehindamisel ja arendamisel;
• akadeemilise üksuse juht õppejõu töö tulemuslikkuse hindamisel, sh õppejõu või teadustöötaja ametikohale sobivuse 

hindamisel, arenguvestlustel, atesteerimisel, õppejõudude täiendusõppe planeerimisel ja nende tunnustamisel�

Alates 2019/2020� õppeaasta kevadsemestrist kasutusel oleva õppekava tagasiside küsimustiku koostamisel mõeldi 
nendele õppekvaliteeti mõjutavatele teguritele, mida TÜ saab muuta� Küsimused puudutavad õppekava sidusust ja 
ülesehitust, õppekorraldust ja -keskkonda ning tugisüsteemide tööd� Ühtlasi pakuvad need üliõpilasele võimalust 
analüüsida oma senist õpikogemust: üldpädevuste arengut, enesetõhusust, haaratust ja motivatsiooni õpinguid 
jätkata� Õppekava tagasiside küsitluse tulemusi kasutavad programmijuhid õppekava arendamiseks ja õppekorralduse 
parandamise ettepanekute tegemiseks sisehindamisel, samuti kasutab õppeosakond neid tugiteenuste arendamiseks�
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Joonis 19. Keskmine hinnang õppekorralduse ja -keskkonna kohta 2021. aasta õppekava tagasiside küsitluse põhjal (n = 2930)
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Joonis 18. Õppeaine tagasiside küsitluse tulemused 2018/2019.–2020/2021. õppeaastal. 

Viis esimest väidet moodustavad ühe faktori – hinnang õpetamisele – ja mõõdavad kõige olulisemaid õpetamiskvaliteedi aspekte. 
Viimane väide kajastab üldhinnangut. Lisaks kasutatakse tagasisideküsimustikus õppija haaratust mõõtvaid väiteid.

https://ut.ee/et/sisu/oppeaine-tagasiside-kusitlus
https://sisu.ut.ee/oppeaine-tagasiside/home-0
https://ut.ee/et/sisu/oppekava-tagasiside-kusitlus


Vilistlaste tagasiside põhineb üle-eestilisel vilistlaste uuringul, mida HTM korraldab iga kolme aasta tagant� Viimane 
vilistlaste uuring hõlmab neid, kes lõpetasid TÜ 2016�, 2017� või 2018� aastal3�  Uuringutulemusi kasutatakse õppekavade 
sisehindamisel ja sellel põhinevas arendustegevuses�

3 Vt uuringu tulemusi õppekavade statistika töölaualt rubriigist „Vilistlaste tagasiside“.

Tugevused

• Vastuvõtuprotsess on nii kandidaadi kui ka TÜ jaoks kiire, lihtne ja läbipaistev� Vastuvõtutalitus on aastatepikkuse 
töö tulemusena kogunud teavet eri riikide haridussüsteemide ja kvalifikatsioonide kohta, mis annab kandidaatide 
nõustamisel ja välisriigi kvalifikatsioonide hindamisel tugeva aluse.

• Üliõpilaste tagasisideküsitlustes hinnatakse teaduspõhist, nüüdisaegset õpikäsitlust ja üldpädevuste arengut�
• Veebiõpet toetavad õppedisainerid, e-õppe tugispetsialistid ja tehnoloogilised lahendused, millest on eeskuju 

võetud ka riigi tasandil teistele kõrgkoolidele pakutava Moodle’i arendamisel�

Arendustegevused

• Ennast juhtiva õppija kujunemise toetamiseks (sh doktorantide atesteerimiseks) võetakse 2023� aastal kasutusele 
õpiteekonna platvorm� Selle abil on õppijal võimalik jälgida oma arengut, koostada eneseanalüüse, esitada oma 
tööplaane ja aruandeid; juhendaja ja hindaja saavad aga näha üliõpilase edasijõudmist, anda tagasisidet ja 
korraldada hindamist�

• Praktikaga seotud info ja tegevuse parendamiseks võetakse 2022� aastal kasutusele praktikaainete tagasiside 
küsimustik�
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https://statistika.ut.ee/oppekavad/


9.  ÜLIÕPILASTE HINDAMINE

Standard. Üliõpilaste hindamine, sh varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on õppimist toetav ja õpi  -
väljunditega kooskõlas� Tagatud on hindamise objektiivsus ja usaldusväärsus�

9.1.  Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Üliõpilaste hindamise aluseks on haridus- ja teadusministri määrus „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning 
diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord“, milles on määratletud eristav ja mitteeristav hindamine, 
sätestatud eristava hindamise skaala ning diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimused� TÜ-s reguleerib hindamisega 
seonduvat õppekorralduseeskiri� Üliõpilaste hindamise korraldamise ja arendamise eesmärgid on õppejõud sõnastanud 
ka õpetamise heas tavas, kus on muu hulgas sedastatud, et valitud hindamisviis peab toetama sügavat õppimist ning 
üliõpilastele antav tagasiside olema sisukas ja asjakohane�

Hindamisele pääsemise tingimused, hindamismeetodid ja -kriteeriumid ning lõpliku tulemuse kujunemine on 
õppeaine kohustuslik info, mis peab järgmise õppeaasta ainete kohta ÕIS-is avaldatud olema 15� aprilliks (võõrkeelses 
õppes 1� märtsiks)� Seega on üliõpilased hindamismeetoditest ja -kriteeriumidest aegsasti teavitatud� Õppeainesse 
registreerudes võtab üliõpilane kohustuse läbida õpiväljundite hindamine� Hinne võib kujuneda õppeaines kas jooksvalt 
või lõpphindamisel�

ÕIS-i tehniline lahendus võimaldab valida hindamismeetodeid ja -ülesandeid ning sõnastada neist igaühe juures eraldi 
hindamiskriteeriumid�

Semestris õpetatakse umbes 3200 õppeainet ligi 4000 ainekava alusel (üks õppeaine võib toimuda eri keeltes, nii lähi- 
kui ka veebiõppes)� Ligi pooli õppeaineid õpetab mitu õppejõudu� Kirjalikku lõpphindamist kasutatakse mitme õppejõuga 
õppeainetes veidi enam kui ühe õppejõuga ainetes (vastavalt 15 ja 11%)�

Hindamise põhieesmärk on toetada üliõpilaste õppimist, mistõttu on väga oluline, et hindamine oleks õpiväljunditega 
kooskõlas� Üliõpilastelt küsitakse õppeaine tagasiside küsimustikus hinnangut, kas õppeaines hinnati seda, mida õpetati� 
2020/2021� õppeaasta sügissemestri õppeainete tagasiside tulemuste järgi nõustus sellega 94% vastajatest (68% oli 
täielikult ja 26% pigem nõus)�

Hindamiskriteeriumide määratlemist ja õpiväljundite omandamise jälgimist toetavad Moodle’i kursusel hindamismaatriks 
ja juhendiga hindamine� Moodle’i kursuse hindetabelisse koonduvad kõigi hindeliste tegevuste tulemused ja selles on 
seadistatud lõpphinde kujunemine, nii et üliõpilane saab kogu kursuse jooksul oma edenemist näha� Lõpphinde saab 
õppejõud Moodle’i kursuselt importida ÕIS-i protokolli� Enesehindamise võimaluste loomiseks üliõpilastele kasutatakse 
ka Moodle’i teste ja interaktiivseid harjutusi� 2020/2021� õppeaasta sügissemestri õppeainete tagasiside põhjal oli 54% 
vastajatest täielikult ning 31% osaliselt nõus väitega, et tagasiside aitas mõista, milles peab oma teadmisi ja oskusi edasi 
arendama�

Üliõpilastel on õigus hinne vaidlustada, pöördudes selleks kas aine õppejõu, valdkonna õppeprodekaani, õppeprorektori 
või õppejõududest ja üliõpilastest koosneva vaidluskomisjoni poole� Hindamisega seotud vaidluste menetlemise kord on 
reguleeritud õppekorralduseeskirjas� Protseduurid (sh vaidluskomisjoni poole pöördumine) on täpselt määratletud ja info 
nende kohta üliõpilastele kättesaadavaks tehtud�

Õppekavade tulemushindamisel (TÜ-siseses rahastusmudelis) pööratakse tähelepanu üldoskuste arendamisele, sh 
nende kajastumisele ainete õpiväljundites� See omakorda mõjutab õppejõude valima hindamismeetodeid nii, et hinnatud 
saaks ka üldoskuste omandamine�

9.2.  Hindamisalaste pädevuste arendamine

Õppejõudude õpetamisalane täiendusõpe on pidev, TÜ eelarvest rahastatav, st osalejatele tasuta, ja võrdselt ligipääsetav� 
Hindamistemaatika saab suurt tähelepanu igal semestril toimuval õppejõudude põhikoolitusel „Õppimine ja õpetamine 
kõrgkoolis“� Peale selle käsitletakse hindamist lühematel täiendusõppekursustel, töötubades ja juhendites, nt

• 2019�–2021� aastal on toimunud täiendusõppekursused
• „Tasakaalus õppekava“ (töötoad õppekava meeskondadele, 10 tundi; 12 koolitust);
• „Tasakaalus ainekava“ (4 tundi; 4 koolitust);
• „Ülesannete kavandamine ja hindamine“ (26 tundi; 4 koolitust);

• seminarisarjas „Lõunatund e-õppega“ on teemaks olnud e-kursuse õpidisain, ülesande vahendi kasutamise 
võimalused, õppijate hindamine Moodle’is jm;

• alates 2018� aastast on õppejõududele korraldatud e-õppe kogemusseminare� 2020� aasta kogemusseminaril 
jagati e-eksamite läbiviimise kogemusi, osales 153 õppejõudu;

• õppejõududele on koostatud juhendid hindamiseks, samuti soovitused hindamise kohandamiseks kaugõppe 
olukorras�
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9.3.  Lõputööde ja -eksamite hindamine

Lõputööde ja -eksamite korraldus on sätestatud õppekorralduseeskirjas� Akadeemiliste tööde koostamisel tuleb kursis 
olla viitamisreeglitega ja lõputööde avaldamise korraga� Lõputöö ja -eksami nõuded, komisjonid ja tähtajad kinnitab 
valdkonna nõukogu� Lõputöid ja -eksameid hindavad eksamikomisjonid, millesse on kutset andvate õppekavade puhul 
kaasatud ka kutsekomisjonide liikmed (komisjonide koosseis kooskõlastatakse kutset andva kutsenõukoguga)� Lõputööde 
ja -eksamite puhul on lubatud ainult eristav hindamine, lõputöid hinnatakse avalikul kaitsmisel� Magistritöö alternatiiv 
võib olla ka magistriprojekt, kus keskendutakse erialaga seotud rakenduslikule küsimusele�

Tabel 15. Õppekavad, mille lõpueksami hindamise või lõputöö kaitsmise komisjoni on kaasatud kutsekomisjoni esindaja, 
2020/2021. õppeaastal

Õppeaste Kutset andvate õppekavade arv Kutset andvate õppekavade osakaal %

Bakalaureuseõpe 6 15

Rakenduskõrgharidusõpe 7 41

Integreeritud õpe 2 33

Magistriõpe 14 15

Kokku 29 19

Lõputöödele esitatavad nõuded on valdkonniti ja osaliselt ka akadeemiliste üksuste kaupa erinevad� Täpsemad nõuded 
lõputöö hinnatavate komponentide kohta on kirjas nii valdkondade veebilehtedel (rubriigis „Lõputöödele esitatavad 
nõuded“) kui ka lõpueksami ja -töö aine kirjelduse juures ÕIS-is� Et toetada lõputöö koostamist, on heaks tavaks kujunenud 
lõputöö seminaride ja eelkaitsmiste korraldamine�

Õppekorralduseeskirja järgi on TÜ-l alates 2017� aastast õigus kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid plagiaadituvastus-
süsteemi abil ning alates 2021� aastast korraldada kontrolltöid, eksameid ja kaitsmisi veebi teel reaalajas kahesuunalist 
heli- ja pildiedastust võimaldavate vahendite abil�

9.4.  Doktorantide atesteerimine

A2025-s on kirjas eesmärk tagada doktorantidele juhendamise eranditult parim kvaliteet� Alates 2005� aastast sõlmitakse 
sisseastumisel doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe lepe, mis näeb ette, et doktorant ja juhendaja(d) 
lähtuvad oma tegevuses doktoriõppe heast tavast ning koostavad koostöös doktorandi õpingute ja uurimistöö kava ehk 
individuaalplaani� Doktorandi individuaalplaani täitmist hinnatakse atesteerimisel�

Doktorantide atesteerimine toimub alates 2021/2022� õppeaastast doktoriõppe eeskirja alusel� Täpsem kord on esitatud 
valdkonna tasandil kas valdkondlikus atesteerimiskorras või juhendis� Kord näeb ette, et kui õppekava haldab instituut, 
on vähemalt üks atesteerimiskomisjoni liige väljastpoolt instituuti�

Atesteerimiskomisjon hindab doktorandi edasijõudmist õppe- ja teadustöös, jälgides nii õppekava kui ka individuaal-
plaani täitmist� Lisaks annab atesteerimiskomisjon soovitusi uurimistöö planeerimiseks, publitseerimiseks jne� Doktorandi 
positiivne atesteerimine sõltub õppekoormuse nõuete ja individuaalplaani täitmisest�

2017� aasta sügisel analüüsiti ajavahemikul 2005–2016 immatrikuleeritud doktoriõppe üliõpilaste atesteerimise seost 
õpingute katkestamise ja lõpetamisega� Ilmnes, et negatiivseid atesteerimisotsuseid tehakse harva, kuid õpingute 
katkestamist ennustab akadeemilise puhkuse võtmine enne atesteerimist, sh kõige enam enne esimest atesteerimist� 
Alates 2018� aastast atesteeritakse doktoranti esimesel aastal kaks korda ja järgnevatel õppeaastatel üks kord aastas, 
v�a akadeemilise puhkuse ajal� Esimesel atesteerimisel, mis toimub ühe semestri möödumisel immatrikuleerimisest, on 
toetav funktsioon, et tagada doktorandi uurimisplaani ja ajakava sobivus ning juhendamiskoostöö toimimine�
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Joonis 20. Doktorantide 2020. aasta tagasisideküsitluse tulemused 10 palli skaalal (n = 570)
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2020� aastal küsitlusele vastanud doktorandid hindasid atesteerimise mõju doktoritöö edenemisele pigem väheseks 
(5,4  palli 10-st). Seejuures hindasid atesteerimise mõju doktoritöö edenemisele kõige vähesemaks loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna doktorandid, kelle lõpetamisedukus on kõige parem� 

Alates 30� augustist 2021 kehtiv doktoriõppe eeskiri annab valdkondadele suurema vabaduse otsustada, kuidas 
doktoriõppes atesteerimist parimate tulemuste saavutamiseks korraldada� Üliõpilaste ettepanekul tuleb edaspidi 
doktorandi atesteerimisel tagada tagasiside andmine juhendamisele – seni on see olnud valdkonna või instituudi 
otsustada� Komisjonil on olnud õigus ja kohustus jagada soovitusi individuaalplaani täitmise ja täiendamise kohta, ent 
uus eeskiri annab komisjonile suurema võimaluse sekkuda, kui ta tuvastab doktorandi edenemist segavaid aspekte, 
eelkõige seoses juhendamisega�

9.5.  Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) reguleerib õppekorralduseeskirja lisa� Varasemaid õpinguid ja 
töökogemust hinnatakse ja arvestatakse TÜ-s nii vastuvõtutingimuste kui ka õppekava täitmisel� Varasemate õpingute 
ja töökogemuse hindamiseks on kõigi õppekavade puhul moodustatud hindamiskomisjonid� Hinnatakse tasemeõppes, 
muu organiseeritud õppetegevuse ja erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja käigus õppimise 
teel saavutatud oskuste ja teadmiste omandamist� Teise struktuuriüksuse õppeaine(te) ja mooduli(te) või struktuuri-
üksuste vahelis(t)e mooduli(te) puhul küsitakse hinnangut kõigi vastavate õppekavade komisjonidelt�

Tabel 16. VÕTA raames taotletud ja arvestatud ainepunktide arv 2015/2016.–2019/2020. õppeaastal

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Arvestatud ainepunktide maht 42 074 51 409 50 918 45 799 55 873

VÕTA ainepunktide osakaal kõigis arvestatud ainepunktides 7% 9% 8% 7% 9%

Otsuste arv, sh 2613 2753 2891 2776 2395

positiivseid otsuseid 2465 2608 2708 2607 2300

negatiivseid otsuseid 48 51 54 60 32

kombineeritud otsuseid 100 94 129 109 63

Taotluste koostamisega seotud ja õppekava- või erialaspetsiifilistes VÕTA küsimustes pakuvad tuge õppekava haldava 
struktuuriüksuse VÕTA nõustajad� Info VÕTA hindamiskomisjoni ja nõustajate kohta on üliõpilastele kättesaadav ÕIS-is 
õppekava andmete juures�

Hindamisel tuginetakse piisavale tõendusmaterjalile� Hindamise aluseks on õppija eneseanalüüs õpiväljundite 
saavutamise kohta� Õppija eneseanalüüsi vorm on välja töötatud ja soovitatav kõigi hindamiste juures� Siiski kasutatakse 
seda enamasti kas töö või täiendusõppe käigus õpitu hindamiseks, õppeainete arvestamisel lähtutakse pigem aine sisu 
kirjeldusest�

Tugevused

• TÜ on loonud õppejõududele, sh külalisõppejõududele head hindamispädevuste arendamise võimalused�
• Õppekorraldusega seotud otsuste, sh hinnete vaidlustamine on selgelt reguleeritud�
• VÕTA hindamine ja sellealane nõustamine on süsteemselt korraldatud�

Arendustegevused

• 2023� aastast kuvatakse õppekavade ja õppeainete infot ÕIS-is selliselt, et on näha õpiväljundite seos hindamis-
meetodite ja -kriteeriumidega�

• Doktorantide atesteerimise mõju suurendamiseks ja seoses doktoriõppe riikliku reformi jõustumisega ajakohasta-
takse 2022/2023� õppeaastaks atesteerimise korraldust�
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10.  ÕPPIMISE TUGISÜSTEEMID

Standard� Kõrgkool tagab üliõpilaste akadeemilise, karjäärialase ja psühholoogilise nõustamise� Üliõpilaste individuaalset 
arengut ja akadeemilist edasijõudmist jälgitakse ja toetatakse�

10.1.  Üliõpilaste toetamine väljalangevuse vähendamiseks

TÜ on leppinud HTM-iga kokku eesmärgis tõhustada meetmeid õpingute katkestamise vähendamiseks, toetades 
üliõpilaste õppimist� 2017� aastal ellu viidud projektis „Tartu Ülikooli üliõpilaste õppimist toetavate kesksete tugiteenuste 
disainimine“ leidis kinnitust teadmine, et õppimist toetavaid ja väljalangevust vähendavaid tugiteenuseid on TÜ-s vaja 
pakkuda mitmel tasandil� Ülikoolisisestes aruteludes leiti, et kõige tõhusama tulemuse annab üliõpilase toetamine talle 
kõige lähemal asuvas õpikeskkonnas õppimise alguses ja õpingute lõpetamise faasis�

Akadeemilistes üksustes abistavad õppekorralduse spetsialistid üliõpilasi õppekorralduslikes ja programmijuhid õppe 
sisulistes küsimustes� Üliõpilaste tagasiside näitab, et kõige sagedamini otsitakse abi ja infot kaasüliõpilastelt, ülikooli 
veebilehelt, õppejõududelt või kursuse juhendajalt�

Esmakursuslastel aitavad õpinguid alustada ja ülikoolieluga kohaneda tuutorid – vanema kursuse üliõpilased� Tuutori 
abi on kasutanud ligi 45% esmakursuslastest� Tuutorid läbivad koolituse, mis annab teadmised õppekorraldusest ja 
aitab arendada tuutorile vajalikke sotsiaalseid oskusi� Nõustamiskeskus küsib igal aastal esmakursuslastelt tagasisidet 
tuutorite tegevuse kohta ning täiendab ja kohandab selle põhjal tuutorite koolitust� Tagasiside kohaselt on tuutorid väga 
vajalikud, et aidata esmakursuslastel ülikooliellu sisse elada ja ülikoolis hakkamasaamist õppida� TÜ arengufondi projekti 
raames loodi 2019� aastal lauamäng „Edukalt ülikoolis“, mida nii tuutorid kui ka programmijuhid ja õppejõud on kasutanud 
selleks, et jagada õpingutesse sissejuhatava ürituse või aine raames esmakursuslastele teadmisi�

Vaadates üliõpilaste märgitud katkestamispõhjuseid, on viie aasta jooksul suurenenud katkestamine omal soovil 
(sagedamini eriala sobimatuse tõttu) ja vähenenud katkestamine õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu� Osaliselt on selle 
põhjuseks asjaolu, et 2019� aastal hakkas kehtima uus kõrgharidusseadus, mis võimaldas TÜ-l 2019/2020� õppeaasta 
alguses kaotada piirangu, mis keelas suuremal osal üliõpilastel akadeemilise puhkuse ajal õppetööl osaleda� Keskmiselt 
13% õppeaasta jooksul katkestanutest jätkab õpinguid TÜ-s järgmisel õppeaastal sama või mõne teise õppekava alusel�

Alates 2019� aastast on TÜ-s arendatud õpianalüütika mudelit, mille eesmärk on vähendada üliõpilaste väljalangevust ja 
toetada õpingutes edasijõudmist varajase märkamise põhimõttel� Õpianalüütika mudel põhineb ÕIS-i andmetel (tulevikus 
ka Moodle’i andmetel) ja toob esile katkestamist ennustavad tegurid� Analüüsist ilmnes, et katkestamist ennustab kehv 
tulemus sisseastumisel, madalamad hinded esimesel aastal, ainesse registreerimise tühistamisel loobutud ainepunktide 
arv ja osakoormusega õppimine� Mudelisse on sisse ehitatud automaatne teavitussüsteem, mis annab programmijuhile 
ja õppekorralduse spetsialistile märku üliõpilastest, kes vajavad edukaks toimetulekuks õpingutega lisatähelepanu� Mudel 
on kavas kasutusele võtta 2022� aastal�
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Joonis 21. Üliõpilaste tagasiside infoküsimise kohta 2021. aasta õppekava tagasiside küsitluse põhjal (n = 2937)
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Joonis 22. Eksmatrikuleerimise põhjused (v.a lõpetamise tõttu) 2015/2016.–2019/2020. õppeaastal

https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt


Akadeemiliste üksuste ja õppekavade tasandil üliõpilaste õpingute toetamiseks võetud meetmed (motivatsiooni 
hindamine vastuvõtul, sissejuhatavad üritused ja kursused, arenguseminarid, õppeassistentide tugi rasketes õppeainetes, 
lõputööde kirjutamist toetavad seminarid, kirjutamislaagrid jm) on tulemusi andnud� Õpingute katkestamine on aastate 
2016–2020 jooksul langenud 16%-lt 11%-le� Esimese õppeaasta õppijate hulgas on katkestamine langenud 19%-lt 16%-le� 
Keskmine lõpetamiseni kulunud aeg on viie aasta jooksul lühenenud nii bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- kui ka 
magistriõppes�

Tabel 17. Keskmine lõpetamiseni kulunud aeg eri õppeastmetel 2015/2016.–2019/2020. õppeaastal

Õppeaste Õppekava nominaal-
kestus aastates

Lõpetamise aasta

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Rakenduskõrgharidusõpe 3–4 3,8 3,7 3,5 3,6 3,4

Bakalaureuseõpe 3 3,5 3,4 3,1 3,2 3,1

Integreeritud õpe 5–6 5,8 5,9 5,6 5,8 5,7

Magistriõpe 1–2 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2

Doktoriõpe 4 5,6 5,7 5,8 5,6 5,8

10.2.  Üliõpilaste nõustamine

Õppeosakonna koosseisu kuuluv nõustamiskeskus tegeleb üliõpilaste õppekorraldusliku, karjääri- ja psühholoo-
gilise nõustamise, samuti erivajadustega üliõpilaste nõustamisega nii eesti kui ka inglise keeles� Nõustajad koolitavad 
ühtlasi üliõpilasi õpimotivatsiooni, esinemise, stressi, ajaplaneerimise, tööotsimise, tööle kandideerimise, õpirändeks 
ette  valmistamise jm teemadel� 2020� aasta kevadest, kui koroonaviiruse leviku tõttu tuli auditoorne õpe peatada, on 
nõustamis keskus korraldanud nõustamist ja koolitusi ka veebi teel� Õppekava tagasiside küsitlus näitab, et nõustamis-
keskusest on infot otsinud või abi küsinud ligikaudu 20% üliõpilastest ja neist 98% on infot või abi saanud�

Tabel 18. Nõustamiskeskusesse individuaalsele nõustamisele pöördunute arv 2018.–2020. aastal

Aasta Karjäärinõustamine Psühholoogiline 
nõustamine

Õppekorralduslik 
nõustamine

Erivajadustega üliõpilaste 
nõustamine

2018 171 799 1666

2019 313 937 2611

2020 422 1402 1462* 130

* Alates 2020. aastast ei sisalda individuaalse nõustamise statistika enam vajaduspõhist eritoetust taotlenud üliõpilaste pöördumisi.

Selleks et suurendada teadlikkust nõustamiskeskuse teenustest, on tehtud nõustamiskeskust tutvustav video, nõustamis-
keskuse asukohta tutvustav video, psühholoogilise nõustamise kogemuslugu, karjäärinõustamise kogemuslugu ja 
õppekorraldusliku nõustamise kogemuslugu� Õppehoonetes on ruutkoodiga kakskeelsed nõustamiskeskuse plakatid, 
infot jagatakse siseekraanidel� 2020� aastal kasutusele võetud broneerimissüsteem muutis karjäärinõustaja, psühholoogi 
ja erivajadustega üliõpilaste nõustaja juurde aja broneerimise kiiremaks ja mugavamaks�

Kaks nõustamiskeskuse õppekorraldusnõustajat pakuvad infot ja tuge õppekorraldust ning muud õppetööd puudutavates 
küsimustes nii üliõpilastele kui ka akadeemiliste üksuste õppekorraldusnõustajatele� TÜ veebilehelt saavad üliõpilased 
vajalikku infot ning võimalik on anda tagasisidet ja teha ettepanekuid õppekorralduse parendamiseks� 2020� aastal loodi 
üliõpilastele ÕIS-i nutikas infonupp, mis aitab õppetöö ja tugiteenustega seotud teemad kiiresti üles leida�

Kaks nõustamiskeskuse karjäärinõustajat toetavad üliõpilasi karjääri planeerimisel ja nõustavad sisseastujaid eriala valikul� 
Karjäärinõustamisele pöördujate arv on aastatega kasvanud� Koostöös välispartneritega arendavad karjäärinõustajad 
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projektis SkillMill digilahendust välisõpingute käigus omandatud üldoskuste äratundmiseks, sõnastamiseks ja tööotsingutel 
kasutamiseks�

Vaimse tervise teemad on muutunud järjest aktuaalsemaks ja vajadus psühholoogilise nõustamise järele on kasvanud� 
Psühholoogilise nõustamise kättesaadavuse parandamiseks suurendas TÜ 2020� aastal psühholoogide arvu, sealhulgas 
lõi psühholoogi ametikohad regionaalsetesse kolledžitesse. See on toonud kaasa psühholoogilisele nõustamisele 
pöördunud üliõpilaste arvu kasvu (vt tabel 18)� 2021� aasta kevadel valmis TÜ eestvõttel üliõpilaste vaimse tervise analüüs, 
mille põhjal kavandatakse arengufondist rahastatavat tegevust üliõpilaste vaimse tervise toetamiseks�

Eksamisessioonide ajal pakutakse ööraamatukogu raames loenguid, nõustamiskeskuse nõustajate konsultatsioone ja 
koostöös Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga koerateraapiat, et maandada üliõpilaste stressi�

10.3.  Erivajadustega üliõpilaste toetamine

Ülikooli töötajatele pakutakse korrapäraselt koolitusi erivajadustega üliõpilaste paremaks mõistmiseks ja toetamiseks� 
2020� aastal osales seminarisarjas „Kuidas toetada erivajadusega üliõpilaste õppimist?“ 119 töötajat, kellest 67% olid 
akadeemilised töötajad�

Erivajadustega üliõpilastel on võimalik küsida kohandusi õppetöös, st ainekorralduse või õpikeskkonna muudatusi� 
2021.  aastal jõustunud õppekorralduseeskirjas täpsustati kohanduste tegemise korda. Kohanduste küsimiseks peab 
üliõpilane pöörduma erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole� Nõustaja kaardistab üliõpilase raskused, paneb kokku 
soovituslikud kohandused ning saadab üliõpilase nõusolekul info ainete vastutavatele õppejõududele ja õppekava 
programmijuhile�

Raamatukogu pakub teenuseid erivajadustega lugejatele, loodud on spetsiaalsed töökohad vaegnägijatele� 2009� 
aastal koostati ülevaade TÜ õppehoonete ligipääsetavusest ratastooliga liikuja jaoks ja kõrvaldati ligipääsupuudused� 
Erivajadustega üliõpilaste tagasiside põhjal hangiti õppehoonetesse ja raamatukokku ratastoolid, rulaatorid ja kargud� 
TÜ õppehoonete ligipääsetavuse info kajastus üle-eestilisel liikumisvabaduse veebilehel, kuid kuna veebileht lõpetas 
tegevuse, alustas TÜ 2021� aastal uuesti oma hoonete kaardistamist ja ligipääsetavuse infosüsteemi loomist�

Esimesena Eesti kõrgkoolidest võttis TÜ 2020� aastal vastu otsuse võimaldada alates 2021/2022� õppeaasta sügis-
semestrist ka vähenenud töövõimega üliõpilastel taotleda õppetasuvabastust� Seni oli õppetasuvabastuse taotlemine 
erivajadusega üliõpilaste puhul võimalik ainult nendel, kellel on tuvastatud puue� See annab vähenenud töövõimega 
üliõpilastele parema võimaluse õppekoormust hajutada ja õppida oma terviseseisundiga kooskõlas olevas tempos�

10.4.  Välisüliõpilaste tugisüsteem

Eestisse tuleku ajal ja õppetöö alguses nõustavad välis(külalis)üliõpilasi elu- ja õppetööga seonduvates küsimustes 
rahvusvahelise õpirände keskuse töötajad ja tuutorid� Välisüliõpilased ise jagavad meelsasti oma kogemust ja toetavad 
teisi välisüliõpilasi Buddy programmi raames� Iga semestri algul toimub sissejuhatav lühikursus, kus räägitakse elu- ja 
õppekorraldusega seonduvatest teemadest� Raamatukogu tutvustab inglise, saksa, vene ja soome keeles oma võimalusi� 
Arvestades, et jagatava teabe maht on suur, on olemas ka kontrollnimekirjad toimingutest ja võimalustest, mida välis-
üliõpilastel on esimestel nädalatel kasulik ja vajalik meeles pidada� TÜ nõustab välis(külalis)üliõpilasi viisa ja õppimiseks 
mõeldud elamisloa taotlemisel ning pikendamisel, et üliõpilastel oleks selge arusaam nõuetest ja nende seostest õppetöö 
läbimisega�

Kõik võõrkeelseid õppekavu pakkuvad instituudid korraldavad õppeaasta alguses õppetööd tutvustava infoseminari� 
Õpingute jooksul aitavad välisüliõpilasi õppekava õppekorralduse spetsialistid, programmijuhid ja juhendajad� 
Välisüliõpilaste elukorralduslike küsimuste lahendamisel on TÜ-le abiks 2019� aastal loodud Tartu Välismaalaste 
Teenuskeskus (vt ka standard 12)� TÜÜE toetab välisüliõpilaste osalemist otsustuskogudes, pakkudes tõlgi teenust�

Tagasiside saamiseks on TÜ osalenud maailma suurimas välisüliõpilaste küsitluses I-graduate. Nii 2017. kui ka 2019. aasta 
uuringutulemuste põhjal oli välisüliõpilaste hinnang TÜ tugiteenustele ja õpikeskkonnale väga hea. 2017. aastal pälvisid 
eriti kõrge hinnangu tugi viisa või elamisloa taotlemisel (Euroopa ülikoolide seas 1� koht, üldarvestuses 3� koht) ja TÜ 
pakutavad nõustamisteenused (üldarvestuses 4� koht)� 2019� aastal oli välisüliõpilaste antud hinnang TÜ õpi-, toetus- 
ja elamisoludele Euroopa kõrgkoolide võrdluses paremuselt 2.–6. kohal (kõikide kõrgkoolide võrdluses 10.–60.  kohal). 
Küsitluse õppetööd puudutavas osas andsid TÜ välis(külalis)üliõpilased parima hinnangu (rahulolijaid üle 95%) 
õppejõudude asjatundmusele, hindamiskriteeriumide selgusele ja võimalusele osaleda ise õpetamistöös� Euroopa 
keskmisega võrreldes hinnati enam üliõpilastele antud tagasisidet ja juhendamist� Samuti väärtustati õpikeskkonda, 
sh e-õppe võimalusi ja mitmekultuurilist üliõpilaskonda� Tugiteenuste puhul hindasid välisüliõpilased enim seda, et 
neile jagatav teave on sisukas ja aitab neil õpinguteks TÜ-s hästi valmistuda� Välisüliõpilased on väga rahul eeskätt 
IT-valdkonnas (rahulolijaid 98%), õpirände keskuses ja raamatukogus pakutavate tugiteenustega, kuid nende mured on 
seotud väheste töö- ja praktikavõimalustega�
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10.5.  Õppematerjalid ja õppeinfosüsteem

TÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond on õppeinfosüsteem (ÕIS), mis võeti kasutusele 2001� aastal� ÕIS-is 
vahetatakse andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemiga, samuti on ÕIS-iga liidestatud Moodle’i õpikeskkond (vt täpsemalt 
standard 8)� TÜ ÕIS-i kasutab ka Eesti Maaülikool (EMÜ)�

Üliõpilaste tagasiside näitab, et TÜ infosüsteemid ja digitaalsed keskkonnad toetavad õppimist (sh keerulisel koroonaajal 
2020–2021)� Kuni 2018/2019� õppeaasta kevadsemestrini andsid üliõpilased tagasisidet ka õppematerjalide sisu, 
vormistuse ja asjakohasuse kohta� Õppeaine tagasiside uue küsimustiku väljatöötamisel ilmnes, et õppematerjale 
puudutav küsimus ei anna õppeaine kvaliteedi kohta uut infot� Uues küsimustikus annab üliõpilane õppejõule tagasisidet, 
kas ta sai õpitavast materjalist aru�

TÜ raamatukogus saavad üliõpilased kasutada teaduskirjandust ja arvukaid andmebaase, sisse on seatud rühma- ja 
individuaaltööruumid, laenutatakse veebikaameraid� Õppematerjalide parema kättesaadavuse jaoks arendatakse 
e-õpikute kogu ja digiteeritakse vajalikke trükiseid�

Selleks, et ÕIS toetaks maksimaalselt õpinguid, vastaks ka töötajate ootustele ja võimaldaks paindlikku edasi arendamist, 
töötab TÜ välja ÕIS-i uut versiooni� ÕIS 2-le minnakse üle arendusetappide kaupa� Esimesena läksid 2018/2019� õppeaasta 
kevadsemestril ÕIS 2-le üle üliõpilased� Ühtlasi on üliõpilased kaasatud ÕIS 2 arendusse, näiteks on nad praktika käigus 
välja selgitanud õppijale kõige olulisemad õppeaine andmeväljad ja sobivaima kellaaja, millal võiks alata õppeainetesse 
registreerumine� Samuti on ÕIS 2 integreeritud kaardirakendus, mille üliõpilased on välja töötanud abiks TÜ hoonete 
vahel liikumisel�

ÕIS2 on teenusepõhise disaini ja arhitektuuri ning rollipõhiste töölaudadega infosüsteem, mille arendusega liigub TÜ 
paberivaba ülikooli poole – aastatel 2022–2023 muutuvad digitaalseks kõik õppetööga seotud avaldused, esildised, 
korraldused ja arved� Enlighti võrgustikus luuakse TÜ ja Göttingeni Ülikooli eestvedamisel lahendus, mis võimaldab 
võrgustiku üliõpilastel vaadata oma ülikooli õppeinfosüsteemi kaudu teiste ülikoolide pakutavaid õppeaineid ja neisse 
registreeruda�

Tugevused

• TÜ tegevus üliõpilaste toetamisel eelkõige õpingute alguses ja lõpetamise eel on aidanud väljalangevust 
vähendada ja õpingute kestust lühendada�

• Tugiteenuste pakkumisel üliõpilastele arvestatakse eri sihtrühmade vajadustega� Üliõpilased osalevad ise aktiivselt 
nii esmakursuslastele kui ka välis(külalis)üliõpilastele toe pakkumises�

• Nõustamiskeskuse teenused on hästi lõimitud� Teenuseid osutatakse avalikes või privaatsetes ruumides TÜ 
raamatukogus ja veebi vahendusel� Nõustaja juurde saab registreerida broneerimissüsteemis, mis on ligipääsetav 
ka nägemispuudega üliõpilasele�

Arendustegevused

• Üliõpilaste vaimse tervise analüüsi põhjal kavandatakse arengufondist rahastatavat tegevust üliõpilaste vaimse 
tervise toetamiseks�

• Selleks et saada terviklikku infot TÜ õppehoonete ligipääsetavuse kohta, kaardistatakse 2022� aastal kõik 
õppehooned ja ligipääsetavuse infot hakatakse ÕIS-i kaudu kuvama nii õppijatele kui ka töötajatele�

• 2023� aasta sügiseks valmib rahvusvahelises koostöös lahendus, mille abil saavad üliõpilased registreeruda ÕIS-i 
kaudu Enlighti võrgustiku ülikoolide õppeainetesse�
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11.  TEADUS-, ARENDUS- JA/VÕI MUU LOOMETEGEVUS (TAL)

Standard� Kõrgkool on määratlenud oma eesmärgid ja fookused TAL valdkonnas, lähtudes kõrgkooli missioonist, 
ühiskonna ootustest ja tulevikuvajadustest, ning hindab nende täitmist ja TAL valdkonna tegevuste ühiskondlikku mõju� 
TAL toetab õppetegevuse läbiviimist kõrgkoolis� TAL tugiteenused on sihipärased ning toetavad põhiprotsessi eesmärkide 
täitmist�

TÜ lähtub teadus- ja arendustegevuse kavandamisel oma arengukavast ning riigi teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni strateegiast� A2020 vastavad eesmärgid olid teadus- ja arendustöö, mille mõju on globaalne ja Eesti arengut 
suunav, ning innovaatilisus ja ettevõtlikkus, mille kaudu jõuavad teadmised majandusse� A2025 kehtivusajal keskendub 
TÜ eri teadusvaldkondade koostöös riigi poliitikavaldkondade kujundamiseks vajalike tõenduspõhiste soovituste välja-
töötamisele, et kutsuda esile muutusi, millele Riigikantselei on osutanud strateegia „Eesti 2035“ väljatöötamise käigus�

11.1.  Teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkus

TÜ teadus- ja arendustegevus (TA) sai positiivse hindamistulemuse 2017� aasta korralisel evalveerimisel kõigis hinnatud 
valdkondades (loodusteadused; tehnika ja tehnoloogia; arsti- ja terviseteadused; põllumajandusteadused ja veterinaaria; 
sotsiaalteadused ning humanitaarteadused ja kunstid)� Aasta varem said sihtevalveerimise käigus positiivse hinnangu 
TÜ missiooni elluviimiseks loodud rahvusprofessuurid� Lisaks osales TÜ 2019� aastal ACEEU ettevõtlike ülikoolide akredi-
teerimisprotsessis ja sai ettevõtliku ülikooli positiivse akrediteeringu (vt ka standard 3)�

Tulemuslikkuse jälgimise võtmenäitajad jt mõõdikud on statistika töölaual� Viimaste aastatega on TA kvaliteedis ja tulemus-
likkuses, sh mõjukate teadusvaldkondade üldarvestuses ja oma valdkonna tippu kuuluvate teadlaste arvus, toimunud 
edasiminek� Näiteks oli TÜ 2011� aastal Essential Science Indicatorsi (ESI) 1 andmeil enim viidatud teadusasutuste hulgas 
vaid kuues teadusvaldkonnas, 2016� aastal üheksas valdkonnas ja 2021� aastal juba 13 valdkonnas 22-st� Samuti on 
aastatel 2016–2021 kahekordistunud enim viidatud teadlaste hulk: kui 2016� aastal kuulus oma valdkonna 1% enim 
viidatud teadlaste hulka 34 TÜ teadlast, siis 2021� aasta märtsis oli neid 71�

Üldine teaduspublikatsioonide arv ning publikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta on püsinud suhteliselt stabiilne, 
kuid tõusnud on kõrgetasemeliste publikatsioonide arv, mis vastab ka TÜ eesmärgile edendada kvantiteedi asemel 
kvaliteeti� Sellest annab tunnistust asjaolu, et viimase viie aasta 10% enim viidatud publikatsioonide osakaal, mis oli üks 
A2020 võtmenäitajatest, on TÜ-s järjepidevalt tõusnud ja jõudnud 17,1%-ni (varasema 13% asemel)�

Järgides A2020 ning eesti keele ja rahvusvahelistumise põhimõtteid, on TÜ toetanud kõrgkooliõpikute koostamist ja 
kirjastamist� Teadlased on taotlenud selleks edukalt vahendeid ka riiklikust rahastamisprogrammist� Nii õppe- kui ka 
teadustöös osalemist hinnatakse atesteerimise käigus alates teaduri ja lektori ametikohast, mistõttu tugineb kogu õpe 
uusimatele teadmistele�

4 ESI on analüütiline tööriist, mis tuvastab Web of Science’i Core Collectioni kõige rohkem viidatud teaduspublikatsioone. ESI analüüs 
hõlmab üle 11 000 ajakirja kogu maailmast, et järjestada autorid, asutused, riigid ja ajakirjad 22 valdkonnas avaldamis- ja viitamisnäi-
tajate põhjal. Andmebaasi metoodika tõttu ei arvesta see paraku humanitaarteadusi.
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https://adr.ut.ee/?page=pub_pub_dynobj_file&pid=129799&file_id=129804&desktop=57835&tid=1&u=20220118151747
https://ut.ee/et/sisu/arengukava-2021-2025
https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/arenguvajadused
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/10/T%C3%9C_loodusteadused.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/10/T%C3%9C_tehnika-ja-tehnoloogia.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/10/T%C3%9C_arsti-ja-terviseteadused.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/10/T%C3%9C_p%C3%B5llumajandusteadused-ja-veterinaaria.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/10/T%C3%9C_sotsiaalteadused.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/10/T%C3%9C_humanitaarteadused-ja-kunstid.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/01/Evaluation_raport2016_veeb-1.pdf
https://www.aceeu.org/accreditation/accreditedinstitutions
https://statistika.ut.ee/


Ka A2025-s sedastatakse, et tugev teadus on õppe alus� Üliõpilasi kaasatakse uurimistöösse võimalikult vara, nt korraldab 
teaduskool programmi „Talendid Tartusse“ ja vahendab TÜ-s SEB panga kasvuprogrammi� Mitme eriala üliõpilastest 
koosnevad meeskonnad saavad ettevõtetele pakkuda probleemilahendusi Futulabi praktikaprogrammi kaudu� Selle 
raames on valminud nt elektritarbimise kompass Eesti Energiale ning Politsei- ja Piirivalveameti teadmushalduse vahendi 
arendus� Edukas oli ka tudengisatelliidi programm ESTCube-1, mille järg on ESTCube-2�

11.2.  Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

TÜ teadustulud kasvasid aastatel 2016–2020 ligi kaks korda� Kui 2016� aastal moodustas teadustegevuse eelarvesse 
laekunud summa 54,5 miljonit eurot (40,1% TÜ põhieelarvesse laekunud summast), siis 2020� aastaks oli see näitaja 
100,8 miljonit eurot (50,1% TÜ põhieelarvesse laekunud summast)� Märkimisväärset mõju on avaldanud riiklik teadus-
rahastuse kasv 1%-ni SKT-st, mille saavutamisel oli kaalukas roll TÜ aktiivsel suhtlusel Vabariigi Valitsusega� Lisaks riiklikule 
rahastusele on tublisti kasvanud teadustegevuse välisrahastus, millele on kaasa aidanud tugiteenuste tugevdamine ja 
välisraha aktiivsem taotlemine�

TÜ riiklik baasfinantseerimine kasvas aastail 2016–2020 üle kolme korra (6,1 mln eurolt 18,9 mln eurole, vt joonis 6)� 
TÜ osakaal kõigi Eesti teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimises on püsinud stabiilselt 44–45% juures. Eesti 
Teadusagentuuri (ETAg) personaalsete ja institutsionaalsete uurimistoetuste laekumine suurenes 2016� aasta 23 miljonilt 
eurolt 2020� aastaks 26,1 miljoni euroni� Näiteks 2020� aasta ETAg-i uurimistoetuste taotlusvoorus said TÜ teadlased 59% 
kõikidest Eesti teadus- ja arendusasutustele eraldatud uurimistoetustest� Palju on kasvanud riigisiseste teenuslepingute 
ja toetuste maht – see tuleneb aktiivsest koostööst avaliku sektoriga (riigihanked ja riiklikud TA programmid), tihenenud 
koostööst Eesti ettevõtetega ja ka 2020� aastal tehtud suuremahulistest Covidi-uuringutest�

Oluline teadustegevuse rahastamise allikas on ka tõukefondid, kus ajavahemikul 2016–2020 sõlmiti igal aastal 6–37 miljoni 
euro ulatuses rahastuslepinguid� Tõukefondide rahastus moodustab 2021� aastaks TÜ teaduseelarvest 16% ning aja 
jooksul on sõltuvus tõukefondidest vähenenud�

• Suurimad toetused on tulnud institutsionaalsest arenguprogrammist ASTRA, sh 15 miljonit eurot Delta keskuse 
ehituseks ja 23,4 miljonit eurot ASTRA arendustegevusteks, milles on olulisel kohal õppe- ja teadustöötaristu, 
akadeemiliste välistöötajate kaasamine, doktorikoolid, tehnoloogiasiire jm�

• Aastatel 2016–2023 tegutseb Eestis kokku üheksa teaduse tippkeskust, millest kõigis osaleb ka TÜ� TÜ eelarve on 
22,3 miljonit eurot, mis moodustab 54% tippkeskuste rahastusest� Partnerina osaleb TÜ kuues tippkeskuses ja juhib 
kolme tippkeskust�

• TÜ juhib valdavat osa Vabariigi Valitsuse 2019� aastal kinnitatud Eesti teadustaristu teekaardi objektide arendamist� 
Kokku 18 TÜ osalusega taristuobjekti on saanud toetust kogumahus 14,2 miljonit eurot, mis moodustab üle poole 
riigi antud taristutoetusest�

• Lisaks on TÜ osalenud aktiivselt teistes rahastusprogrammides (Mobilitas+, RITA, IT teadusmeede, RESTA jt)�
• Järgmisel tõukefondide perioodil 2021–2027 kahaneb alusuuringute ja teadustaristu rahastamine märkimisväärselt� 

See tähendab, et alusuuringute ja teadustaristu jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb tõukefondide lõppemise järel 
leida alternatiivsed allikad riigieelarvest ning TÜ peab hakkama taristu ajakohastamisse rohkem panustama oma 
põhieelarvest�

Aastatel 2016–2020 kasvas TÜ teadustegevuse välisrahastus hüppeliselt�

Kõige suurem osa välisraha kasvust on tulnud EL-i raamprogrammist „Horisont 2020“, kust 16� novembri 2021� aasta 
seisuga on TÜ saanud 173 projektile rahastuse kogusummas ligi 69 miljonit eurot� Selle näitajaga on TÜ Kesk- ja 
Ida-Euroopa (EL 13) ülikoolide seas teisel kohal� Edukaim „Horisondi“ alameede on Euroopa teadusruumi õppetoolid 
(ERA Chair), kus TÜ on saanud seitsme õppetooli jaoks toetust kokku 17,3 miljonit eurot, mis on ühe asutuse kohta 
Euroopa parim tulemus� „Horisont 2020“ kestel on TÜ teadlased saanud Euroopa Teadusnõukogult (ERC) kokku viis granti 
kogusummas 6,9 miljonit eurot� Selleks et toetada teadlasi ja vabastada nende aega tipptasemel grantide taotlemiseks, 
juurutas TÜ ERC ergutusgrandi�
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Joonis 26. TA välisrahastus lepingute arvu ja rahalise mahu järgi miljonites eurodes 2016.–2020. aastal

https://www.teaduskool.ut.ee/et/ulikoolilt/talendid-tartusse
https://www.seb.ee/ariklient/kasvuprogramm
https://praktika.ut.ee/
https://www.estcube.eu/ESTCube-1
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/06/ETAg_Teadustaristu_teekaart_2019.pdf
https://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/
https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/rita/
https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/ita/teadusmeede
https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/resta/
https://ut.ee/et/sisu/euroopa-teadusnoukogu-erc-grandid
https://ut.ee/et/sisu/euroopa-teadusnoukogu-erc-grandid
https://www.etis.ee/Portal/News/Display/a8a43ffb-f755-43ff-8d3e-554f1ce65df2


TÜ on võtnud aktiivse rolli „Euroopa horisondi“ partnerluses osalemiseks, valinud välja prioriteetsed partnerlusprojektid 
(nt Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) võrgustikud) ning toetanud teadlasi projektitoetuste taotlemisel� 
Partnerluses osalemiseks investeerib TÜ aastas 190 000 eurot, mille kaudu on saavutatud välisrahastuse lisandumisest 
tulenev ligi viiekordne võimendus� Välisraha hankimine on seotud eelkõige TÜ aktiivse osalemisega Brüsseli-suunalises 
koostöös Euroopa ülikoolide võrgustikega (The Guild, Enlight jt, vt standard 5)�

Alates grandikeskuse asutamisest 2017� aastal on TÜ keskendunud teaduse välisgrantide hankimisele, mis on aidanud 
välisrahastust tublisti suurendada� 2021� aastast on grandikeskuse projektikirjutamise üksus koondanud tähelepanu ka 
õppegrantide hankimisele (nt Erasmuse arendusprojektid) ja järgmise kolme aasta eesmärk on kasvatada õppesuuna 
grantide mahtu märkimisväärselt� Kui aastail 2018–2020 oli välisrahastuse keskmine osakaal teaduseelarves üle 17%, siis 
õppe-eelarves vaid 1,4%�

11.3.  Koostöö avaliku sektori ja ettevõtjatega

TÜ teadlased on paindlikult reageerinud ühiskonna vajadustele ning osalenud riigi korraldatud hangetes ja riiklikes teadus-
programmides� TÜ reageeris kiiresti ka koroonaviirusest põhjustatud kriisiolukorrale märtsis 2020, esitades kriisi puhkemisel 
Vabariigi Valitsusele tervikliku väärtuspakkumuse seire- jm uuringute ning teadusnõustamise kiireks alustamiseks� Selle 
tulemusel on teadlaste ja poliitikakujundajate strateegiline koostöö jõudnud uuele tasemele ning kasvanud on riigijuhtide 
usaldus teaduse vastu� TÜ teadlased algatasid teadusnõukoja töö ja on taganud valitsuse nõustamise kogu kriisi vältel� 
Samuti on TÜ teadlased algatanud mitukümmend teadusuuringut ja ainulaadset seireprojekti (sh Covidi levimuse seire ja 
reoveeseire), et pakkuda riigile teaduspõhist nõu ja tõenduspõhist infot viirusekriisi ohjeldamiseks� Alates kriisi algusest 
2020� aasta märtsis on TÜ uuringuid algatatud kokku 15 miljoni euro eest�

Koostöö ettevõtjatega oli ja on TÜ üks strateegilisi eesmärke nii A2020 kui ka A2025 kohaselt� Seda toetavad ka riiklikud 
innovatsioonimeetmed, millest olulisim oli teadlaste kaasamist ja ettevõtete suuremahulisi arendustöid toetanud 
programm NUTIKAS� TÜ on selle raames ellu viinud 36 koostööprojekti kogusummas 14,4 miljonit eurot� TA teenus-
lepingute hulgas on suurenenud ka TÜ-st võrsunud hargettevõtetega sõlmitud lepingute rahaline maht, mis moodustas 
2020� aastal ligi 10% lepingute üldmahust� Ettevõtjatele osutatud TA teenuste rahaline maht on aastail 2016–2020 
kolmekordistunud�

Lähiajal toimuva riiklike innovatsioonitoetuste ümberkujundamise ja rahalise mahu vähenemisega võib kaasneda 
TÜ lepingulise tulu kahanemine� Riiklikult kavandatavad uued meetmed ei toeta ettevõtete koostööd ülikoolidega, 
vaid ettevõtete siseinnovatsiooni ja teadlaste tööleasumist ettevõtetesse� Üks senise koostöö kitsaskohti on olnud 
väikesed toetused, mis suunavad ettevõtjaid eelistama kiireid lahendusi ega paku teadlastele järjepidevust ja erialase 
proovilepaneku võimalust� Akadeemiliste töötajate karjäärimudeli (vt standard 2) abil püüab TÜ enam väärtustada 
koostööd ettevõtjatega, pakkudes teadlastele tugiteenuseid, mis toetaksid ettevõtete loomist ja ettevõtluskoostööd� 
Suurte arendustööde tegemiseks taotleb TÜ koos ettevõtetega (nt Mainor Ülemiste, Cybexer ja Skeleton Technologies) 
„Euroopa horisondi“ ja EIT toetusi� See tähendab, et TÜ keskendub teenuslepingute asemel enam ettevõtetega ühiselt 
tehtavatele uuringutele�

2020� aasta lõpuks oli TÜ-s 27 leiutise kaitseks 69 jõus olevat patenditaotlust ja patenti� Lisaks on intellektuaalomandi 
portfellis kaks tarkvaralist lahendust� TÜ sai litsentsitulu ligikaudu 90 000 eurot, kaitstud lahendused tõid 240 000 eurot 
täiendavaid teenuslepinguid ja 1,7 miljoni euro väärtuses teadusgrante� Kõige edukam intellektuaalomandi objekt on 
bakter Lactobacillus fermentum ME-3, mis võeti 2020� aastal kasutusele juustus, jäätises ja šokolaadis�

Esimese ülikoolina Eestis on TÜ loonud eraldi ettevõtte UniTartu Ventures OÜ, et kommertsialiseerida teadustulemusi, 
toetada hargettevõtete arengut ja kiirendada nende kasvu� UniTartu Ventures loob uusi mooduseid TÜ-st võrsuva 
teaduspõhise ettevõtluse edendamiseks ning ettevõtte kaudu hakatakse TÜ teadlaste loodud intellektuaalomandit 
investeerima teadus- ja tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse�

TÜ tegeleb loodusmuuseumi ja botaanikaaia eestvedamisel ka harrastusteadusega (vt ka standard 12)� Loodusmuuseum 
ja botaanikaaed esindavad Eestit ka Euroopa Harrastusteaduse Assotsiatsioonis (ECSA)� Rahvusvahelises koostöös 
on olulisemad suunad olnud loodusvaatluste metoodika täiustamine, asjahuviliste kaasamine loodusteaduslike 
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Joonis 27. Ettevõtetega sõlmitud lepingute arv ja rahaline maht miljonites eurodes 2016.–2020. aastal

https://ut.ee/et/sisu/tartu-ulikooli-covid-19-uuringud
https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/nutikas/
https://www.natmuseum.ut.ee/et/content/harrastusteadus


kollektsioonide digiteerimisse ja erakogude andmete kättesaadavaks tegemine avalikkusele� Näiteks harrastusteadus-
kampaania „Eesti otsib nurmenukke“ oli 2021� aasta kevadeks levinud üle terve Euroopa�

11.4.  Juhtimine ja tugiteenused

TÜ tegevust alus- ja rakendusuuringute valdkonnas juhib teadusprorektor, teadmussiirde ja teadusel põhineva arendus-
tegevuse valdkonnas arendusprorektor� Tugiteenuste paremaks korraldamiseks moodustati 2017� aastal teadus- ja 
arendusosakonna asemel eraldi üksused: grandikeskus ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus� Avatud teaduse 
tugiteenuseid koordineerib teadusprorektori vastutusalas asuv raamatukogu� Õppe- ja teadusvaldkonna arendus-
projekte reguleerivatest TÜ õigusaktidest on tähtsal kohal arendusprojektide menetlemise eeskiri ja Tartu Ülikoolis loodud 
intellektuaalomandi käsitlemise kord�

Grandikeskuse põhiülesanne on osutada TA tulemuslikkust suurendavaid tugiteenuseid ning osaleda Eesti ja 
rahvusvahelise TA poliitika kujundamises� Teadlaste innustamiseks on välja arendatud digitaalne grandisobitustarkvara, 
mis soovitab teadlastele nende tegevust iseloomustavate näitajate alusel konkreetseid rahataotlemise võimalusi� 
Üks selle süsteemi osa on ka teadlaste näitajate võrdlemine ERC grantide edukate taotlejatega� Taotluste edukuse 
suurendamiseks on grandikeskuses välja arendatud projektikirjutamise ja nõustamise teenus, mille toel on teadlased 
2,5   aasta jooksul TÜ-sse toonud 14,2 miljonit eurot grante. Tugevdatud on projektide taotlemise ja lepingute koos -
kõlastamise faasi tugiteenuseid eri rahastusmeetmete jaoks� Grandikeskuse töömahtu iseloomustab see, et 2020� aastal 
sõlmiti selle vahendusel kokku 682 TA ning õppeprojekti lepingut summas 87,9 miljonit eurot� Protsessi toetab projektide 
digitaalne menetluskeskkond grandiveeb, mis on liidestatud teiste infosüsteemidega (rahaveeb, ETIS jt)�

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse (EIK) põhiülesanne on toetada teadlasi teadusmahuka teenuse pakkumisel või 
ettevõtlusega alustamisel� Samuti aitab EIK kommertsialiseerida TÜ ja selle liikmete intellektuaalomandit� TÜ toetab 
uuringutulemuste rakenduslikkuse suurendamist arengufondi kaudu� Kolme aasta jooksul on toetatud 31 teadlast või 
teadusrühma, mille tulemusena on tekkimas ligi 20 uut teadusmahukat ettevõtet, sõlmitud ja läbirääkimiste faasis on 
kokku üle 20 ettevõtluskoostöölepingu� EIK koordineerib muu hulgas järgmisi programme ja võrgustikke:

• TÜ hargettevõtete programm, mille kaudu toetatakse teadlasi, kes soovivad enda loodud rakenduse ise ettevõtjana
turule viia� 2020� aastal alustas programmis 15 uut meeskonda, kellele 2021� aasta kevadel lisandus veel üheksa�
2020� aasta lõpus oli TÜ-l 58 hargettevõtet, kus töötab kokku üle 500 inimese;

• partnerlusprogramm, mille eesmärk on teha valitud asutustega tihedamat teadus- ja arenduskoostööd, kaasates
ka üliõpilasi, ning toetada asutusi neile vajalike täienduskoolituste tellimisel;

• Adapter – Eesti teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide koostöövõrgustik ja nendelt teenuste tellimise portaal, 
mis toetab ühistegevust ja vähendab dubleerimist;

• intellektuaalomandi kaitsmise ja kommertsialiseerimise teenus, mis võimaldab teadlastel ja TÜ-l viia kiiremini ja
tulemuslikumalt teadustulemuste rakenduslikke lahendusi ettevõtete ja ühiskonna kasutusse� Teenus koosneb
rakenduse analüüsist, patendiotsingust ja kaitsmisstrateegia koostamisest�

Raamatukogu on olnud nii TÜ-s kui ka Eestis avatud juurdepääsu ja avatud teaduse eestvedaja, korraldanud teavitus-
üritusi ning nõustanud riikliku poliitika kujundajaid� Alates 2009� aastast on raamatukogu avatud juurdepääsu (Open 
Access) Eesti riiklik kontaktpunkt ja e-taristu OpenAIRE kasutajatoe pakkuja� Viimasega on liidestatud ka TÜ digitaalarhiiv 
DSpace ja andmerepositoorium DataDOI� 2014� aastal liitus TÜ organisatsiooniga DataCite ning moodustas DataCite 
Eesti konsortsiumi, mille abil tagatakse liitunud teadusasutuste liikmeskonna teadusressursside laialdane leitavus ja 
kasutatavus�
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Arendustegevused

• Alusuuringute ja teadustaristu kestlikkuse tagamiseks luuakse 2022� aastal aparatuuri rahastamise fond�
• TÜ järgmiste aastate üks eesmärke on suurendada ERC grantide arvu, et kasutada ära TÜ teadlaste potentsiaal, 

hankida välisrahastust tippteaduse jaoks ja jõuda lähemale Euroopa tugevatele ülikoolidele (võrdluses võrgustiku 
The Guild ülikoolidega)�

• Sarnaselt teaduse välisgrantide hankimisega suurendatakse välisrahastuse osakaalu ka õppetöös�
• Suurema mahuga arendustöödes keskendub ülikool TA teenuslepingute asemel enam ettevõtetega ühiselt 

saadavatele teadusgrantidele�
• TÜ laiendab koostööd avaliku sektoriga, et kaasata teadlasi järjepidevalt otsustusprotsessidesse ja 

poliitikakujundusse�

Tugevused

• TÜ teadus- ja arendustegevus on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ning teadustöö kvaliteet on viimastel aastatel 
jätkanud paranemist�

• Valitsusega proaktiivselt suheldes on TÜ suurendanud teadlaste ja poliitikakujundajate strateegilist koostööd 
(nt Covidi kriisi haldamisel) ning aidanud kaasa poliitilise kokkuleppe saavutamisele teaduse riikliku rahastamise 
suurendamisel 1%-ni SKT-st�

• Hästi toimivad tugiteenused on aidanud välisrahastust märgatavalt kasvatada� TÜ osaleb edukalt EL-i teaduse 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ taotlusvoorudes ning hangib finantsvõimendust Euroopa 
partnerlus programmidest (sh EIT-st)� Välja on arendatud digitaalsed tööriistad granditaotlemise edukuse 
suurendamiseks ja teadusprojektide haldamiseks�

• Ettevõtluslepingute maht on kasvanud ning TÜ on algatanud mitu uut tugitegevust arendustööks ja teadus-
tulemuste kommertsialiseerimiseks� Esimesena Eesti ülikoolidest asutas TÜ haldusettevõtte UniTartu Ventures 
OÜ, mille abil investeeritakse teadlaste loodud intellektuaalomandit teadus- ja tehnoloogiamahukatesse 
ettevõtetesse�

• TÜ raamatukogu on eri sihtrühmade vajadusi ja ootusi arvestav nüüdisaegne õpi- ja töökeskkond, mis oma teadus- 
ja kultuurilooliselt oluliste kogudega kannab ja loob rahvuslikku kultuurimälu, olles samal ajal juhtival kohal avatud 
teaduse ja avatud juurdepääsu, teadusandmete haldamise ning nende kasutamise võimaluste tagamise riikliku 
poliitika kujundamisel�
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12. ÜHISKONNA TEENIMINE

Standard� Kõrgkool algatab ja viib ellu arendustegevusi, mis suurendavad kogukonna heaolu ja levitavad nüüdisaegset 
oskusteavet kõrgkooli kompetentsivaldkondades� Kõrgkool kui õppimisele suunatud organisatsioon propageerib 
ühiskonnas elukestvat õpet ning loob selleks kvaliteetseid võimalusi�

TÜ missioon on kanda Eesti rahvusülikoolina vastutust ühiskonna ees seisvate ülesannete lahendamisel� Ühiskonna 
teenimise olulisus on sätestatud nii Tartu Ülikooli seaduses, TÜ põhikirjas (§ 1 ja 2) kui ka arengukavas (vt A2020 punktid 
6�4, 6�5 ja 7 ning A2025 teemad 4, 7, 8 ja 10)� Samuti nimetavad ühiskonnale vajalike teenuste osutamist oma põhikirjas 
põhiülesannetena kõik valdkondlikud ja valdkonnavälised struktuuriüksused�

Tabel 19. Ülevaade tegevustest, mida TÜ pakub ühiskonnale peale kõrghariduse ja TA

Tegevus Elluviija

Osalemine erinevate kogude ja töörühmade tegevuses poliitika kujundamisel, 
seaduste, arengukavade jm väljatöötamisel Rektoraat, instituudid, kolledžid, asutused

Teaduse ja teadusliku mõtteviisi populariseerimine
Instituudid, kolledžid, teaduskool, 
raamatukogu, muuseum, loodusmuuseum ja 
botaanikaaed

Täiendusõppekursused, sh vaba juurdepääsuga e-kursused (MOOC-id), avalikud 
loengud, arutelu- ja kultuuriõhtud, väärikate ülikool Instituudid, kolledžid, asutused, tugiüksused

Infopädevuse e-kursuste arendamine ja korraldamine eri sihtrühmadele Raamatukogu

Kogude digiteerimine ja soovijatele kättesaadavaks tegemine DSpace’is Raamatukogu

Avatud juurdepääsu propageerimine ning iga-aastase Open Accessi nädala 
organiseerimine Raamatukogu

Kogude kättesaadavaks tegemine lugejatele, kes pole TÜ üliõpilased ega töötajad Raamatukogu

Näitused, haridusprogrammid ja kultuuriüritused Raamatukogu, muuseum, loodusmuuseum ja 
botaanikaaed

Raamatute, raamatuseeriate, teadusajakirjade ja kõrgkoolide õppevahendite 
kirjastamine ning osa kirjastatud raamatute kättesaadavaks tegemine avatud 
juurdepääsuga platvormidel OAPEN ja DOAB

Kirjastus

Harrastusspordivõimaluste pakkumine ja spordiürituste korraldamine MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

TÜ ja EMÜ 12 esinduskollektiivi tegevuse koordineerimine (sh ürituste korraldamine) MTÜ Tartu Üliõpilasmaja

12.1.  Kogukonna heaolu arendamine

Kogukonna heaolu arendavad kõik TÜ akadeemilised üksused ja asutused� Klientide vajaduste ja ootuste paremaks 
mõistmiseks korraldatakse küsitlusi�

TÜ raamatukogu on Eesti vanim (asutatud 1802� aastal) ja suurima kollektsiooniga (üle nelja miljoni teaviku) Eesti juhtiv 
teadusraamatukogu, mille üks missioone on suurendada kogukonna heaolu� Raamatukogu tagab kõigile kasutajatele 
Eesti ja maailma kultuuripärandi ning infoallikate kättesaadavuse, et toetada targa ja teadmistepõhise ühiskonna 
arengut� 2020� aasta lõpuks oli raamatukogul 30 078 registreeritud lugejat, neist 32% väljastpoolt TÜ-d� 2004� aastal 
algatatud rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista kaaskorraldajana propageerib raamatukogu austust raamatute 
vastu ja lugemisharjumust� Raamatukogu on hinnatud koolitaja digipädevuste alal nii TÜ-s kui ka väljaspool seda ning on 
alustanud avalikkusele mõeldud tasuta keelekohvikute ja lugemisringide korraldamist�

Tartu linn väärtustab nii TÜ muuseumi kui ka loodusmuuseumi ja botaanikaaeda mitteformaalse hariduse 
pakkujana ning tellib koolidele hanke korras eri valdkondade aktiivõppe programme� Aastail 2016–2020 pakkus
TÜ muuseum umbes 2550 ning loodusmuuseum ja botaanikaaed 2283 programmi 42 506 osalejale�  
103 haridusprogrammile on Eesti Keskkonnahariduse Ühing andnud kvaliteedimärgise „Läbimõeldud programm“ ja 
üks Moodle’i kursus on saanud e-kursuse kvaliteedimärgi�

Teaduskool pakub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimalust täiendada oma teadmisi paljudes ainetes, valmistuda 
olümpiaadideks ja võistlusteks, saada tuge õpinguteks kõrgkoolis ja laiendada silmaringi� Kursustel osalemine aitab 
noortel arendada ka iseseisva töötamise oskust� Aastail 2016–2020 püsis kursuste arv 45–50 ringis ja õppijate arv kasvas 
stabiilselt (juurdekasv ligi 40%)� Uute kursuste avamisega on laiendatud sihtrühma ja kursuste valdkondi (loodus- ja 
täppisteaduste kursustele lisandus humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna temaatika)�

Muuseumid ja teaduskool populariseerivad noorte hulgas aktiivselt teadust� Teaduskool on loonud muu hulgas 
õpiprogrammi „Uurimislabor“, teinud loodusteaduste teemal õppevideoid ja korraldab teaduslaagreid; 2019. ja 2020. aastal 
toetas teaduskool MTÜ-d Robootika teadus- ja tehnikaalase noorteprogrammi FIRST® LEGO® League ja robootika võistluse 
RoboMiku Lahing korraldamisel� TÜ muuseum on teaduse populariseerimiseks loonud oma tegelaskuju Hull Teadlane� 
2020� aastal anti Hullu Teadlase teaduskonverentsile ETAg-i teaduse populariseerimise auhind. Alates 2015.  aastast 
korraldavad loodusmuuseum ja botaanikaaed loodust ja kultuuri lõimivat loodusfestivali, mille raames toimuv 24-tunnine 
loodusvaatluste maraton sai 2018� aastal ETAg-i teaduse populariseerimise auhinna uue algatuse kategoorias� Teaduse 
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populariseerimisse on kaasatud ka üliõpilased, nt Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse algatusel on ellu kutsutud 
Psühhobuss�

TÜ asutuste korraldatud näitused on nüüdisaegsed ja sisukad ning on pälvinud nii üleriigilist kui ka rahvusvahelist 
tähelepanu: muuseumi näitused „Minu elu ülikool“ ja „Ideaalide Eesti“ (2020) on saanud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 
ning projekt „Tartu Ülikooli sada nägu“ (2020) ülemaailmse ülikoolimuuseumide võrgustiku UMAC aastaauhinna�

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi propageerib elukestvat sporditegevust ning tervislikke eluviise ja pakub 
sportimisvõimalusi nii TÜ liikmeskonnale kui ka Tartu linna elanikele� Spordiklubil on tihe koostöö sporditeaduste ja 
füsioteraapia instituudiga, mis toetab teaduspõhist käsitlust sporditegevuse korraldamisel� Tippsportlastele võimaldatakse 
TÜ-s õppimiseks eritingimustel vastuvõttu ja paindlikku õpet� 2021� aastal sai TÜ ainsa kõrgkoolina sportlaste õppimise 
toetamise eest Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee aunimetuse „Spordisõber 2021“�

Tartu ülikoolide (TÜ ja EMÜ) esinduskollektiivide loovtegevust koordineerib ja üritusi korraldab MTÜ Tartu Üliõpilasmaja� 
Aastail 2016–2020 tegutses üliõpilasmajas 12 kultuurikollektiivi, mis olid lisaks Tartule ja ülejäänud Eestile tuntud ka 
rahvusvahelisel areenil� Üliõpilasmaja on olnud seotud mitmesuguste suurürituste ettevalmistamise ja korraldamisega, 
nt XVIII üliõpilaste laulu- ja tantsupidu „Gaudeamus 2018“ ning Eesti laulupidude 150� aastapäeva tähistamine Tartus ja 
Tallinnas�

Oma ajaloolise hoonestuga aitab TÜ hoida mitmekesist ja inspireerivat linnakeskkonda� 2019� aastal korraldas TÜ 
rahvusülikooli 100� aastapäeva pidustused, millest võisid osa võtta kõik huvilised�

Üliõpilaste ühiskondliku tegevuse ergutamiseks on struktuuriüksused loonud mitmekesiseid võimalusi, nt majandus-
teaduskonnas toimib liidriprogramm, mis annab ka ainepunkte; õigusteaduskonna üliõpilased peavad tasuta õigusbürood 
ja psühholoogiaüliõpilased pakuvad tasuta internetinõustamist�

TÜ on A2025-s end määratlenud kogu Eesti ülikoolina. Regionaalsel tasandil panustavad ühiskonna teenimisse kolledžid 
Narvas, Pärnus ja Viljandis�

• Viljandi kultuuriakadeemia koordineerib UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loovlinna Viljandi tegevusi; 2020� aastal
allkirjastati Viljandi linnaga koostööleping loovettevõtluse arendamiseks�

• 2019� aastal sõlmisid Pärnu linn ja TÜ viieaastase koostööleppe, mille eesmärk on üheskoos kujundada Pärnu
kolledžist Lääne-Eesti väljapaistev kõrgharidus- ja pädevuskeskus. 2021. aastal liitus kolmanda osalisena
Pärnumaa Omavalitsuste Liit� Selline koostöölepe, millega kinnitatakse ülikooli tähtsust regionaalses arengus
ning edendatakse piirkonna arengut ülikooli teadmiste ja ettevõtjate arenguvajaduste sidumise teel, on Eestis
ainulaadne. 2019.  aastal asutati kolledži kaastoel ühing Academia Pernaviensis, mille eesmärk on soodustada
Pärnus akadeemilist suhtluskeskkonda�

• Narva kolledž on olnud pikki aastaid ainuke eesti keele ja kultuuri kants Narvas. Korraldatakse eesti keele ja kirjanduse
klubisid ning Eesti suurimat õpetajatele mõeldud konverentsi. Samuti on kolledž üks Ida-Virumaa haridusklastri
eestvedajaid ning kolledži algatusel on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu toetamiseks loodud Ida-Virumaa
teadusnõukogu�

Kolledžites korraldatakse regulaarselt avalikke kontserte, konverentse ja loengusarju ning klubilist tegevust (nt jazziklubi 
Narvas)�

2019� aastal asutasid Tartu Linnavalitsus, TÜ ja EMÜ MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskus, mille eesmärk on tagada 
Lõuna-Eesti piirkondliku konkurentsivõime suurendamiseks uussisserändajate sujuvam kohanemine Eesti ühiskonnas� 
Selleks on ühte kontaktpunkti koondatud nii kohanemist toetavad teenused (isikukoodi taotlemine, elukoha registree-
rimine, bussikaardi isikustamine jne) kui ka kogu vajalik info� Lisaks toimuvad keskuses koolitused, sh programmi Settle 
in Estonia eesti keele ja kohanemisega seotud kursused.

12.2.  Ülikooli töötajate mõju ühiskonnas

Akadeemiliste töötajate osalust kutseliitude töös ning avalikkuse teavitamisel hinnatakse nii ametikohale valimisel kui 
ka atesteerimisel� 2018� aastal kehtima hakanud akadeemiliste töötajate ametijuhendi kohaselt on ühiskonna teenimine 
õppetöö, TA ning juhtimise kõrval üks neljast atesteerimisel hinnatavast valdkonnast (vt ka standard 6)� Mida kõrgem 
on ametikoht, seda olulisemaks peetakse ühiskondlikku panust� Samas puudub TÜ-l keskne ülevaade ühiskondlikust 
mõjust, sest eksperdikogudesse ei määrata, vaid kutsutakse, ja töötajal puudub kohustus sellest tööandjat teavitada�

Ühiskonna teenimine on esile tõstetud ka mitme akadeemilise üksuse veebilehel, nt majandusteaduskond on koondanud 
majandusteadlaste meediaesinemised eraldi arvamusrubriiki�

TÜ töötajad osalevad riiklike strateegiate väljatöötamisel, nt haridusstrateegia „Tark ja tegus Eesti 2035“ visiooni-
dokumendi koostamist juhtisid TÜ professorid�

TÜ teadlased tegutsevad ekspertidena ka arvukates komisjonides ja nõukogudes (Eesti Rahva Muuseum, Ahhaa 
Teaduskeskus jne)� Covid-19-st põhjustatud eriolukorra algul (20�03�2020) moodustas Vabariigi Valitsus teadusnõukoja, 
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mille kõik liikmed on TÜ-ga seotud, esindades eri valdkondi (matemaatiline statistika, psühholoogia, meditsiin)� 
Teadusnõukoja liikmed on Covid-19 teemal peamised kõneisikud ning nõukoja soovituste põhjal on kokku lepitud muu 
hulgas riiklikud riskitasemete mõõdikud�

2021� aasta kevadel vastasid TÜ teadlased ja eksperdid Facebookis koroonateemalistele küsimustele� Üliõpilased töötasid 
pandeemia ajal vabatahtlikuna eri teenistustes: haiglates, infotelefonidel, õpetaja abina, vaimse tervise nõustajana jne� 
TÜ veebilehel on 26�–27� novembril 2020 peetud koroonakonverentsi „Arukas kohanemine koroonaviirusega“ subtiitritega 
varustatud videoettekanded�

UTTV teeb ühiskonnale kättesaadavaks videoloengud, sh vabade kunstide professorite loengud�

TÜ töötajaid kuulub kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja kultuuriasutuste juhtkogudesse�

12.3.  Vilistlastegevus

TÜ vilistlastegevust korraldatakse nii akadeemilistes üksustes kui ka keskselt turundus- ja kommunikatsiooniosakonnas� 
Tegevuses lähtutakse vilistlasuuringutest, kõrgkoolide maineuuringutest ja teistest sihtrühmauuringutest (nt üliõpilaste 
ehk tulevaste vilistlaste fookusgrupiküsitlused)� Keskse vilistlastegevuse eesmärk on hoida vilistlasi TÜ-s toimuvaga 
kursis, pakkuda neile ülikooli toetamise võimalust (nt stipendiumid, praktika- või tööpakkumised, mentorlus) ning kaasata 
neid õpetamisse ja TÜ põhitegevust toetavasse tegevusse (nt üliõpilaste karjääriplaneerimine, teaduse popularisee-
rimine, õppetöö tutvustamine)� 2019� aastal toimus kõigi aegade suurim TÜ vilistlaste kokkutulek�

2021� aastal tehti vilistlastele mõeldud tegevustest ülevaade� Selles ilmnes, et kui üldjuhul on õppekavapõhise vilistlas-
tegevuse vastutus kindlaks määratud (programmijuht, õppekorralduse spetsialist jne), siis osa õppekavade puhul 
vilistlastegevuse eest vastutavat töötajat pole� Akadeemiliste üksuste korraldatud vilistlastegevuse mõte on pakkuda 
vilistlastele seminaride, konverentside, kokkutulekute jm ürituste kaudu võimalust kohtuda taas õpingukaaslaste ja teiste 
TÜ liikmetega, edastada teavet instituudis või kolledžis toimuva kohta, kaasata vilistlasi õppe- ja teadustegevusse (nt 
programminõukogudesse), kutsuda kaasa rääkima kolledži või instituudi arengu küsimustes ning pakkuda edasiõppimise 
või täiendusõppe võimalusi�

Peamised keskse vilistlastegevuse teabekanalid on uudiskirjad, vilistlaste ajaveeb ja TÜ veebileht� Lisaks korraldatakse 
igal aastal mentorlusprogrammi, mille eesmärk on viia kokku TÜ vilistlased ja üliõpilased, et pakkuda mõlemale poolele 
kasulikku koostööd, ning tugevdada TÜ kogukonda� 2021� aasta programmis alustas enam kui 130 paari mentoreid ja 
juhendatavaid�

12.4.  Täiendusõpe

Täiendusõppe arendamisel lähtutakse TÜ ja valdkondade arengukavades seatud eesmärkidest, täiendusõppe 
põhimõtetest ning iga-aastastest tegevuskavadest� A2020-s seadis TÜ eesmärgi kasvada elukestva õppe ülikooliks, 
pakkudes mitmekesiseid õppimisvõimalusi eri sihtrühmadele ning panustades oma töötajate arendamisse� Eesmärk 
oli saavutada täiendusõppijate arvuks aastas vähemalt 35 000 ja see täitus juba 2016� aastal� TÜ on HTM-ile esitatud 
täiendus koolitusasutuste tegevusnäitajate alusel Eesti suurim koolitaja� „Elukestva õppe ülikool“ on eraldi arengusuund 
ka A2025-s�

Täiendusõppena saab TÜ-s läbida täiendusõppeprogramme või koos üliõpilastega üksikuid tasemeõppekavade aineid� 
Täiendusõppe valdkonna tegevust koordineerib õppeprorektori vastutusalas olev õppeosakonna elukestva õppe keskus, 
mille ülesanne on täiendusõppe korraldamine ja arendamine ning sellega seotud koostöö algatamine ja juhtimine� 
Täiendusõpet on õigus korraldada kõikidel akadeemilistel üksustel oma pädevusvaldkonna piires ning tugiüksustel ja 
asutustel vastavalt üksuse kirjelduses nimetatud ülesannetele� Programmipõhise õppekorralduse põhimõtete kohaselt 
on kõikides täiendusõpet korraldavates struktuuriüksustes määratud täiendusõppe programmijuhid või koordinaatorid, 
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kes moodustavad üleülikoolilise võrgustiku� Täiendusõppe 
korraldamisel kasutatakse ÕIS-i täiendusõppemoodulit, 
nii et õppijate andmetes kajastub nii nende taseme- kui 
ka täiendusõpe� Esimese Eesti ülikoolina väljastame 
õppijatele täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente 
digitaalselt� Täiendusõpe on üldjuhul tasuline ning täidab 
TÜ finantsstrateegias sisalduvat eraraha kaasamise 
eesmärki� Täiendusõppe käive on aasta-aastalt kasvanud�

Koolituste väljatöötamisel ja pakkumisel arvestab TÜ 
muutuva tööturu vajadustega ning lähtub OSKA uuringu-
aruannetest� Täiendusõppe riikliku koolitustellimuse 
raames korraldatakse ettevõtete töötajatele koolitusi, mis 
toetavad uute tehnoloogiate kasutuselevõttu eri majan-
dussektorites� TÜ-lt tellivad igal aastal koolitusi paljud 
ettevõtted, riigi-, tervishoiu- ja haridus asutused, ministeeriumid jt� Õppimisvõimalusi pakutakse eri sihtrühmadele, nt 
õpilastele on mõeldud teaduskool (vt punkt 12.1); vilistlastele, spetsialistidele, juhtidele jne suve- ja talveülikool; vanema-
ealistele väärikate ülikool; rahvus vahelisele sihtrühmale, eelkõige üliõpilastele, rahvusvaheline suveülikool (sh koostöös 
välisülikoolidega)� Koostöös Tallinna Strateegiakeskusega korraldatakse Tallinnas ettevõtjatele „Majandusakadeemia“ 
seminarisarja� Igal aastal toimub ligi 40% koolitustest haridustöötajatele, kusjuures suur osa neist on õpetajatele tasuta 
tänu Euroopa Sotsiaalfondi programmide rahale, mida TÜ on edukalt taotlenud� Aastas õpetab TÜ korraldatud täiendus-
õppekursustel üle 1000 koolitaja, sh õppejõudude kõrval ka hulgaliselt praktikuid. TÜ on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Elukestva õppe hoiaku kujundamiseks ja õppijatele võrdsete võimaluste tagamiseks pakub TÜ esimese Eesti ülikoolina 
tasuta eesti- ja ingliskeelseid vaba juurdepääsuga e-kursusi ehk MOOC-e, mis on loodud enamasti TÜ oma vahenditega� 
Kõige enam õppijaid, 4671, on korraga õppinud 2020� aastal MOOC-il „Psühholoogia alused“� Aastail 2016–2020 osales 
TÜ MOOC-idel õppijaid 178 riigist� Hea koostöönäide on neli ingliskeelset auditeerimisalast MOOC-i, mille on ühiselt välja 
töötanud TÜ ja Riigikontroll� Mitut MOOC-i on tunnustatud üle-eestilise aasta e-kursuse tiitli või e-kursuse kvaliteedi-
märgiga kõrgkoolide kategoorias� TÜ täiendusõppes on aasta-aastalt kasvanud veebikursuste arv ja neil õppijate osakaal� 
Tänu sellele oli nii TÜ-l kui ka täiendusõppijatel valmisolek jätkata e-õppe keskkondades aktiivset täiendusõpet ka 
koroona pandeemia ajal�

Alates 2021/2022� õppeaastast pakub TÜ mikrokraadiprogramme, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete 
või moodulite põhjal, võimaldades kiiresti, paindlikult ja tööturu vajadusi arvestades omandada lisaeriala või teatud 
erialased pädevused ühes kitsamas valdkonnas� Kui mikrokraadiprogrammi läbinu soovib jätkata õppimist ja jõuda 
kõrghariduse või kraadi omandamiseni, arvestatakse seda VÕTA alusel� Üksikuid tasemeõppeaineid õpib igal aastal 
keskmiselt 700 inimest�

Täiendusõppe korralduse kvaliteedi tagamiseks on programmijuhtidele koostatud täiendusõppe juhendid ja viki� Õppijate 
rahulolu hindamiseks küsitakse iga koolituse järel kirjalikku tagasisidet, selle tulemusi analüüsitakse ja kasutatakse 
koolitus tegevuse parendamiseks� Täiendusõppe korraldajatele toimuvad regulaarsed kohtumised päevakohastel 
teemadel ja neile pakutakse enesetäiendusvõimalusi TÜ sisekoolitustel� Neli korda aastas antakse välja TÜ-sisest 
täiendusõppe infokirja� Alates 2020� aastast pakutakse uutele koolitajatele täiendusõppe koolitajate arenguprogrammi� 
TÜ-sisene täiendusõppe süsteemi kvaliteedi enesehindamine toimub kolme aasta tagant ning põhineb Eesti avaõiguslike 
ülikoolide ühtsel EFQM-i täiuslikkusmudelil, mis töötati välja projekti „Kvaliteetne ja mitmekülgne täiendusõpe ülikoolide 
koostöös“ (HYPE) raames� Hindamistulemuste põhjal koostatakse järgmise perioodi tegevuskava� Kord aastas saab 
esitada silmapaistvaid täiendus õppesse panustajaid tunnustamiseks�
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Joonis 29. Täiendusõppe käive miljonites eurodes 2016.–2020. 
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Arendustegevused

• Koostöös Tartu linnaga valmistatakse ette 2024� aasta Euroopa kultuuripealinna üritusi, mis lõimivad teadust ja 
kultuuri�

• Instituutide ja kolledžite vilistlastegevuse kvaliteedi ühtlustamiseks tugevdatakse sellega seotud võrgustikutööd, 
nt 2022. aastal kavandatakse parimate tavade jagamist instituutide ja kolledžite vahel.

• Arengukava A2025 alusel luuakse täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi TÜ-s õppimiseks, sest töö muutuv 
olemus ja uued töö tegemise viisid nõuavad pidevat uute oskuste omandamist�

Tugevused

• TÜ akadeemiliste töötajate mõju Eesti ühiskonnas on silmapaistev�
• TÜ pakub kõrgel tasemel teaduspõhist täiendusõpet kõikides õpetatavates valdkondades eri siht- ja vanuse-

rühmadele ning on Eesti koolitusturu liider suurima õppijate arvuga�
• TÜ-s on hästi toimiv täiendusõppe tugistruktuur, sh programmijuhtide ja koordinaatorite võrgustik, ning toetavad 

juhendmaterjalid�
• TÜ on teaduse tunnustatud populariseerija�
• TÜ asutuste korraldatud näitused, kunstitegevus, konverentsid jt avalikud üritused on nüüdisaegsed ja sisukad 

ning on pälvinud üleriigilist ja rahvusvahelist tähelepanu�

EKKA on alates 2019� aastast korraldanud täienduskoolitusasutuste lävendipõhist hindamist, mille esimese etapi läbis 
Tartu Ülikool 2020� aasta alguses positiivse tulemusega (ettekirjutusi ega märkusi ei olnud)� TÜ teeb täiendusõppe 
valdkonnas aktiivset rahvusvahelist koostööd, olles Euroopa Ülikoolide Täiendusõppe Võrgustiku EUCEN aktiivne liige, 
ning osaleb mitmetes koostööprojektides� 
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LISA 1. ÜLIKOOLI KOMMUNIKATSIOONIKANALID

Kanal Sihtrühm Keel Eesmärk
Sisu 
ilmumise 
sagedus

Kommentaarid

TÜ veebileht

Sisseastuja, 
üliõpilane, vilistlane, 
täiendusõppija, 
koostööpartner, laiem 
(rahvusvaheline) 
avalikkus

Eesti ja 
inglise

TÜ keskne kanal kõikide 
sihtrühmade jaoks kommu-
nikatsiooni- ja turundus-
eesmärkide täitmiseks

Iga päev

Sihtrühmi kõnetatakse 
veebilehe kaudu nii 
tsentraalselt kui ka 
detsentraalselt: olemas 
on TÜ keskne veebileht, 
mida haldab turundus- ja 
kommunikatsiooni osakond, 
aga ka instituutide ja teiste 
struktuuri üksuste veebilehed

Pressilistid

Sisseastuja, 
koostööpartner, 
vilistlane, laiem 
avalikkus

Eesti ja 
inglise

Potentsiaalsete tulevaste 
üliõpilaste jaoks TÜ kuvandi 
kujundamine; koostöö-
partneritele (eriti otsustajatele) 
suunatud mainekujundus

Iga päev

Keskset pressilisti haldab 
ja kasutab turundus- ja 
kommunikatsiooniosakond; 
struktuuriüksused kasutavad 
oma pressiliste ja edastavad 
avalikku meediasse infot 
iseseisvalt

Sotsiaalmeedia 
(Facebook, 
Twitter, 
Instagram, 
Linkedin, 
Youtube)

Üliõpilane, tugitöötaja, 
akadeemiline 
töötaja, sisseastuja, 
koostööpartner, 
vilistlane, 
täiendusõppija, laiem 
(rahvusvaheline) 
avalikkus

Eesti ja 
inglise

TÜ (rahvusvahelise) kogukonna 
kuvandi tugevdamine, vastu-
võtuturunduse ja laiemate 
kommunikatsioonieesmärkide 
toetamine, teadusülikooli 
rahvusvahelise kuvandi 
tugevdamine, teadusürituste 
ja -saavutuste esitlemine, 
üliõpilaste lugude jutustamine, 
kogukonnatunde kinnistamine, 
tööandja kuvandikujundus, 
ettevõtluspartnerlus

Iga päev

Keskseid sotsiaalmeedia-
kanaleid haldab turundus- ja 
kommunikatsiooniosakond; 
struktuuriüksustel on võimalik 
luua kitsama sihtrühmaga 
sõnumite edastamiseks oma 
sotsiaalmeediakanal

Siseveeb Tugitöötajad, 
akadeemilised töötajad

Eesti ja 
inglise

Keskne interaktiivne 
infoplatvorm töötajaskonnale: 
teavitamine TÜ-s toimuvatest 
üritustest, olulistest otsustest 
ja seisukohtadest; organisat-
siooni sisekliima kujundamine

Iga päev

Siseveebi haldab turundus- ja 
kommunikatsiooniosakond; 
sisekommunikatsiooni 
sisuloomesse on kaasatud ka 
teised struktuuriüksused

Töötajate 
infokiri

Tugitöötajad, 
akadeemilised töötajad

Eesti ja 
inglise

Töötajaskonna korrapärane 
teavitamine TÜ-s toimuvatest 
üritustest, olulistest 
otsustest ja seisukohtadest; 
tunnustamine ja üleskutsed; 
organisatsiooni sisekliima 
kujundamine

Eestikeelne 
infokiri ilmub 
kord nädalas, 
ingliskeelne 
üle nädala 

Keskset infokirja 
haldab turundus- ja 
kommunikatsiooni osakond; 
kolmel valdkonnal on oma 
infokiri

Üliõpilaste 
infokiri

Kõigi õppeastmete 
üliõpilased

Eesti ja 
inglise

Üliõpilaste teavitamine 
õppekorraldusest, õpirände- 
ja praktikavõimalustest, 
üliõpilas esinduse uudistest

Kord nädalas Üliõpilaste infokirja haldab 
õppeosakond

Ajakiri 
Universitas 
Tartuensis

Üliõpilased, 
akadeemilised töötajad, 
tugitöötajad, vilistlased, 
laiem avalikkus

Eesti

TÜ liikmeskonna hääle 
võimendamine; sisukas ja 
aus heale ajakirjandustavale 
vastav kajastus kõigest 
olulisest, mis TÜ-s toimub

Kord kuus, 
alates 
2021� aasta 
oktoobrist viis 
korda aastas

Blogid Sisseastujad, 
üliõpilased, vilistlased

Eesti ja 
inglise

Teadusülikooli kuvandi 
kinnitamine, TÜ liikmeskonna 
hääle võimendamine; 
sisukas ja avatud platvorm 
arvamusavaldusteks

Kord nädalas 

Ekraanid ja 
stendid

Üliõpilased, 
akadeemilised töötajad, 
tugitöötajad

Eesti ja 
inglise

Lühiteabe edastamine ürituste 
kohta, praktiliste nõuannete 
esitamine, osalema kutsumine, 
mainekujundus

Iga päev

Listid
Tugitöötajad, 
akadeemilised töötajad, 
vilistlased, üliõpilased

Eesti ja 
inglise

Tähtsate ja piiritletud 
sihtrühma puudutavate 
otsuste, üleskutsete ja 
teadaannete edastamine

Vajadust 
mööda

Kõigi töötajate listi 
haldab turundus- ja 
kommunikatsiooni-
osakond, kõigi üliõpilaste listi 
õppeosakond; muud listid on 
eri omanike käsutustes

Turundus -
üritused

Sisseastuja, 
koostööpartner, 
täiendusõppija

Eesti ja 
inglise

Potentsiaalsete sisseastujate, 
ettevõtluspartnerite ja 
täiendus õppijate leidmine

Mitu korda 
aastas
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LISA 2. DOKTORIÕPPE ARENDUSTEGEVUS AASTATEL 2018–2022

2015� aasta institutsionaalsel akrediteerimisel sõnastas hindamiskomisjon TÜ-le ülesande jälgida süstemaatiliselt 
doktorantide edasijõudmist ja luua neile võimalikult soodsad tingimused selleks, et lõpetada õpingud nominaalajaga� 
2017� aastal toimunud TÜ teadus- ja arendustegevuse korralisel evalveerimisel ning doktoriõppe kvaliteedi hindamisel 
väljendasid väliseksperdid samuti muret doktoriõpingute liiga pika kestuse pärast� Tehti ettepanek tagada doktorantidele 
suurem doktoranditoetus või maksta neile suuremat palka, tugevdada doktorantide edenemise jälgimist ja toetamist 
ning muuta doktoritööle esitatavaid nõudeid paindlikumaks�

2018� aasta kevadel alustas teadusprorektor valdkonnaülese doktoriõppe töörühma abiga doktoriõppe arenguplaani 
koostamist� TÜ eestvedamisel toimus kaks doktoriõppe seminari, kus oma doktoriõppe arendamise ja korraldamise 
kogemust jagasid Euroopa tippülikoolid� 2019� aasta alguses esitas töörühm rektoraadile doktoriõppe arenguvisiooni� 
2019� aastal toimunud aruteludes keskenduti olulisematele muudatustele, mida arenguvisiooniga oli soovitud saavutada� 
Võrreldes esialgse visiooniga on riikliku ja seega ka TÜ-sisese reformi tähtajad nihkunud� Samuti on töö käigus ja 
doktorantide tagasisidet arvesse võttes esialgset visiooni kohendatud (nt loobutud kahe juhendaja nõudest, pannes 
suurema rõhu juhendamise kvaliteedile)� Arendustegevused koos ajakavaga kajastuvad doktoriõppe arenguplaani 
veebilehel�

Tabel. TÜ doktoriõppe arenguplaani olulisemad muudatused

Kuni 2022. aastani Alates 2022/23. õppeaastast

Staatus Üliõpilane, ekstern Nooremteadur, üliõpilane, ekstern

Sissetulek
660 € doktoranditoetus (riik)

400 € tulemusstipendium (TÜ)

Nooremteaduri palk (riik)

(Eesti keskmine, u 1500 €)

Õppetöö maht 60 EAP 30 EAP

Õppekavade arv 34 8

Tugistruktuur Instituut või dekanaat, info eri kohtadest Valdkondlik doktoriõppe keskus, instituut 
(erialainfo)

Doktoritöö miinimumnõuete uuendamine

2020� aastal allkirjastasid Rektorite Nõukogu liikmed doktoriõppe kvaliteedileppe� Uus doktoritööde miinimumnõuete 
kokkulepe säilitab doktoritööde rahvusvaheliselt kõrge akadeemilise taseme, kuid võimaldab arvesse võtta publitseerimis-
protsessi erialast spetsiifikat ning lõimida teadustööga paremini rakendusliku ja loometöö. Senat kinnitas 28. mail 2021 
doktoriõppe eeskirja, mis sisaldab kvaliteedileppe kohaseid uuendatud nõudeid doktoritööle�

Doktoriõppe korraldus TÜ-s alates 2022. aastast

2021� aasta kevadel valmis HTM-is doktoriõppe reformi eelnõu, mis annab doktorandile üliõpilase staatuse kõrval ka 
nooremteaduri staatuse ja tagab doktorandi sissetulekuks Eesti keskmise palga� Seadusemuudatused jõustuvad HTM-i 
kava kohaselt 1� augustiks 2022 ja üleminek uuele mudelile toimub järk-järgult, alates 2022/2023� õppeaasta vastuvõtust� 
Koos seadusemuudatuste heakskiitmisega muudab TÜ oma doktoriõppe eeskirju 2022� aastal ja leiab lahenduse, et 
tagada juba õppivatele doktorantidele uute doktorantidega sarnasel tasemel sissetulek�

Doktoriõppe korraldus, sh õppekavade ülesehitus ja haldamine, erineb alates 2022� aasta sügisest kõrghariduse esimese 
ja teise astme õppekorraldusest� TÜ muutis 2021� aasta kevadel õppekava statuuti, et avada 2022/2023� õppeaastal 
uued doktoriõppe programmid� Valdkonnad koondasid senised 34 doktoriõppekava kaheksaks doktoriõppe programmiks, 
sh ajakohastasid erialade loendi� Doktoriõpet haldab edaspidi valdkond – sellega luuakse teadusprodekaani vastutusalas 
esimene kvaliteedikontrolli tasand (teise tasandi kvaliteedikontroll on teadusprorektori vastutusalas), võimaldades 
samal ajal arvestada õppekorralduses valdkondlike eripäradega� Programmi alla kuuluvad erialad tagavad akadeemilise 
mitmekesisuse ja on doktorandi teadustöö keskmes�

Tugiteenuseid pakuvad alates 2022� aastast dekanaatide töökorralduslikud üksused – doktoriõppe keskused� Erialade-
vahelist koostööd koordineerib valdkonna doktoriõppe nõukogu, mille liikmed on valdkonna programmi(desse) kuuluvate 
erialade esindajad, teadusprodekaan ja tema nimetatud liikmed ning valdkonna üliõpilaste esindajad (1/5  nõukogu 
koosseisust)�

Uued doktoriõppe programmid pakuvad paindlikumat, teadustöökeskset doktoriõpet: doktorant järgib programmi 
läbimisel individuaalplaani, mis on koostatud koostöös juhendaja(te)ga, ning lähtub sealjuures programmi õpiväljunditest 
ja kohustuslike õpitegevuste nimekirjast� Kohustusliku õppetöö mahtu vähendati doktoriõppe programmides varasemalt 
60 EAP-lt 780 tunnile (vastab 30 EAP-le) ning võrreldes varasemate õppekavadega pööratakse suuremat tähelepanu 
ülekantavatele pädevustele� Teadus-, arendus- ja loometegevuse maht on kokku 5460 tundi (vastab 210 EAP-le)�

Uutele doktorantidele korraldatakse valdkondlikud infopäevad ja sissejuhatavad kursused, mis annavad ülevaate 
valdkonna doktoriõppest ning doktorandi kohustustest ja võimalustest� Seoses muudatustega doktorandi staatuses ja 
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programmide ülesehituses kaalutakse TÜ õigusaktide muutmist, et toetada paremini doktorandi iseseisvat uurimistööd ja 
edasijõudmist� Arutelud käsitlevad muu hulgas nii juhendamiskultuuri, juhendajate koolitusvajadusi kui ka atesteerimise 
vormi�

Reformiga pööratakse suuremat tähelepanu ka doktorandi erinevate karjäärivõimaluste toetamisele ning sektorite-
vahelisele koostööle� 2022� aasta sügisel käivitub teadmussiirdedoktorantuuri meede, toetamaks ülikoolide koostööd 
nii ettevõtete kui ka avaliku sektoriga� TÜ tähtsustab doktoriõppe rahvusvahelisust, sh doktorantide õpirännet, mida 
toetavatakse mitme riikliku meetmega�

Doktorantide tagasiside 

2020� aastal toimus põhjalik üleülikooliline doktorantide ja doktoriõppe eksternide rahuloluküsitlus, edaspidi toimub 
küsitlus üle aasta� Küsitlus koosnes kuuest teemaplokist: õppe korraldus ja info kättesaadavus, rahulolu juhendamisega, 
õppekava ja pädevused, töökoormus ja töökeskkond, edasijõudmine ja üldine rahulolu doktoriõppega, üldised soovitused 
ja ettepanekud (vt joonis 20)�

Küsitlusest saadud andmed ja ettepanekud näitasid suurt toetust doktoriõppe arenguplaanile� Tagasiside pädevuste 
omandamise kohta aitas sõnastada doktoriõppe programmide õpiväljundeid ja sisustada õpingute moodulit� 2020� aastal 
loodi ka doktoriõppe statistika töölaud, kus kajastuvad nii küsitluse tulemused kui ka doktoriõppega seotud statistika, sh 
juhendamise andmed�

Doktoriõppekohtade jaotamine

Kõrghariduse tegevustoetusest rahastatud õppekohtade jaotamisel valdkondade vahel kasutab rektoraat tulemus-
näitajatel põhinevat mudelit� Selles arvestatakse näitajaid, mis lähevad arvesse TÜ-le tegevustoetuse ja TA baas -
finantseerimise vahendite eraldamisel (doktoriõppe lõpetajate arv, lõpetamise tulemuslikkus). Õppekohtade jaotamiseks 
instituutide vahel on koostatud TÜ eesmärkidest lähtuv tulemusnäitajate loend� Näitajaid saab alates 2021� aastast 
valdkonnas vastavalt valdkonna eesmärgile võrdlusi võimaldaval töölaual valida ja kombineerida, sh anda eri näitajatele 
valdkonna eesmärgist lähtuva kaalu�
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