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1. PROMOTER OF ESTONIAN LANGUAGE AND 
CULTURE

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: we preserve and develop the Estonian language and culture in 
the conditions of continuing globalisation and ensure the possibility to obtain research-based 
Estonian-language education in Estonia.

The Estonian language is and will be the primary language of instruction of a major part of the curricula in the national 
university. At the same time, to increase the competitiveness of students on the labour market, proficiency of other 
languages is also required and this is fostered by the international learning environment. This is made possible by strong 
research and research-based studies that support learning already in the earlier stages of the education system.

Courses of action of the strategic plan

1. EESTI KEELE JA KULTUURI EDENDAJA

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: hoiame ja arendame kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja 
kultuuri ning tagame teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamise Eestis.

Rahvusülikoolis on ja jääb valdava osa õppekavade peamiseks õppekeeleks eesti keel. Samas on 
üliõpilastel oma konkurentsivõime suurendamiseks tööturul vaja ka teiste keelte oskust, mida soodustab 
rahvusvaheline õpikeskkond. Seda võimaldavad tugev teadus ja teaduspõhine õpe, mis toetavad õppimist 
juba haridussüsteemi varasemates etappides.

Tegevussuunad

Eesti keele rolli tugevdamine peamise õppekeelena rahvusvahelises õppekeskkonnas. 
Hoiame ja arendame eesti keelt ja kultuuri, pakume eestikeelset haridust ning oleme 
eestikeelse terminitöö eestvedajad. Peame oluliseks õpetamist laitmatu kvaliteediga eesti 
keeles ja väärtustame kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide kõrval ka eestikeelsete 
kõrgkooliõpikute koostamist, arvestades seda akadeemilistele ametikohtadele valimisel 
ja atesteerimisel.

Rahvusteaduste, kultuuri, ajaloo ja pärandi uuringute tugevdamine. Arendame eesti 
keele ja kultuuri säilimise ning edenemise eesmärgil Eesti ajaloo, eesti keele ja kultuuri 
uurimist ning teisi teadusi, mis mõjutavad eestlaste enesemääratlust ning kujundavad 
identiteeti. Säilitame ajalugu ja pärandit ning teeme kõrgetasemelist uurimistööd, 
töötame selle nimel, et hoida korras ja korrastada ülikoolile kuuluvaid kogusid, ning seame 
eesmärgiks nende avatuse rahvusvaheliseks uurimistööks.

Õpetajakoolituse atraktiivsuse suurendamine. Tagame õpetajakoolituse korraldusele 
valdkonnaülese toe. Hoolitseme selle eest, et tulevased õpetajad valdaksid uusimaid 
õpetamismeetodeid ja tunneksid tegelikku koolielu. Pakume õppejõududele muu hulgas 
akadeemilise karjääri alguses võimalust täiendada oma õpetamis- ja juhendamisoskusi.

Foto: Kerttu Kruusla
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Strengthening the role of Estonian as 
the primary language of instruction 

in the international learning 
environment

1. EESTI KEELE JA KULTUURI EDENDAJA

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: hoiame ja arendame kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja 
kultuuri ning tagame teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamise Eestis.

Rahvusülikoolis on ja jääb valdava osa õppekavade peamiseks õppekeeleks eesti keel. Samas on 
üliõpilastel oma konkurentsivõime suurendamiseks tööturul vaja ka teiste keelte oskust, mida soodustab 
rahvusvaheline õpikeskkond. Seda võimaldavad tugev teadus ja teaduspõhine õpe, mis toetavad õppimist 
juba haridussüsteemi varasemates etappides.

Tegevussuunad

Eesti keele rolli tugevdamine peamise õppekeelena rahvusvahelises õppekeskkonnas. 
Hoiame ja arendame eesti keelt ja kultuuri, pakume eestikeelset haridust ning oleme 
eestikeelse terminitöö eestvedajad. Peame oluliseks õpetamist laitmatu kvaliteediga eesti 
keeles ja väärtustame kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide kõrval ka eestikeelsete 
kõrgkooliõpikute koostamist, arvestades seda akadeemilistele ametikohtadele valimisel 
ja atesteerimisel.

Rahvusteaduste, kultuuri, ajaloo ja pärandi uuringute tugevdamine. Arendame eesti 
keele ja kultuuri säilimise ning edenemise eesmärgil Eesti ajaloo, eesti keele ja kultuuri 
uurimist ning teisi teadusi, mis mõjutavad eestlaste enesemääratlust ning kujundavad 
identiteeti. Säilitame ajalugu ja pärandit ning teeme kõrgetasemelist uurimistööd, 
töötame selle nimel, et hoida korras ja korrastada ülikoolile kuuluvaid kogusid, ning seame 
eesmärgiks nende avatuse rahvusvaheliseks uurimistööks.

Õpetajakoolituse atraktiivsuse suurendamine. Tagame õpetajakoolituse korraldusele 
valdkonnaülese toe. Hoolitseme selle eest, et tulevased õpetajad valdaksid uusimaid 
õpetamismeetodeid ja tunneksid tegelikku koolielu. Pakume õppejõududele muu hulgas 
akadeemilise karjääri alguses võimalust täiendada oma õpetamis- ja juhendamisoskusi.

Foto: Kerttu Kruusla
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Strengthening studies on national 
sciences, culture, history and heritage

1. EESTI KEELE JA KULTUURI EDENDAJA

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: hoiame ja arendame kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja 
kultuuri ning tagame teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamise Eestis.

Rahvusülikoolis on ja jääb valdava osa õppekavade peamiseks õppekeeleks eesti keel. Samas on 
üliõpilastel oma konkurentsivõime suurendamiseks tööturul vaja ka teiste keelte oskust, mida soodustab 
rahvusvaheline õpikeskkond. Seda võimaldavad tugev teadus ja teaduspõhine õpe, mis toetavad õppimist 
juba haridussüsteemi varasemates etappides.

Tegevussuunad

Eesti keele rolli tugevdamine peamise õppekeelena rahvusvahelises õppekeskkonnas. 
Hoiame ja arendame eesti keelt ja kultuuri, pakume eestikeelset haridust ning oleme 
eestikeelse terminitöö eestvedajad. Peame oluliseks õpetamist laitmatu kvaliteediga eesti 
keeles ja väärtustame kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide kõrval ka eestikeelsete 
kõrgkooliõpikute koostamist, arvestades seda akadeemilistele ametikohtadele valimisel 
ja atesteerimisel.

Rahvusteaduste, kultuuri, ajaloo ja pärandi uuringute tugevdamine. Arendame eesti 
keele ja kultuuri säilimise ning edenemise eesmärgil Eesti ajaloo, eesti keele ja kultuuri 
uurimist ning teisi teadusi, mis mõjutavad eestlaste enesemääratlust ning kujundavad 
identiteeti. Säilitame ajalugu ja pärandit ning teeme kõrgetasemelist uurimistööd, 
töötame selle nimel, et hoida korras ja korrastada ülikoolile kuuluvaid kogusid, ning seame 
eesmärgiks nende avatuse rahvusvaheliseks uurimistööks.

Õpetajakoolituse atraktiivsuse suurendamine. Tagame õpetajakoolituse korraldusele 
valdkonnaülese toe. Hoolitseme selle eest, et tulevased õpetajad valdaksid uusimaid 
õpetamismeetodeid ja tunneksid tegelikku koolielu. Pakume õppejõududele muu hulgas 
akadeemilise karjääri alguses võimalust täiendada oma õpetamis- ja juhendamisoskusi.

Foto: Kerttu Kruusla
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Increasing the attractiveness of 
teacher education

KEY TOPICS IN 2023: teaching Estonian to international students and staff; substantive 
development and increase in the volume of teacher education in connection with the country’s 
transition to Estonian-language general education.

University-wide activities
1. Ensuring the opportunities for Estonian language learning for international staff, incl. diversification of learning 

opportunities (language cafés, integration support activities) (HV, K1, P2) [development fund support €110,052]
2. Increasing admission to teacher education specialisations. Creating flexible degree and continuing education 

opportunities driven by the learners’ needs in teacher education, including through the teacher education academy 
and the actions of transition to Estonian-language general education. (P2, SV, LT, HV)

3. In cooperation with Tallinn University, preparing a plan to ensure the number of graduates needed to alleviate the 
shortage of teachers described in the OSKA education and research survey report and submitting it to the Ministry 
of Education and Research (P2)

Activities in faculties/areas of responsibility
1. Increasing the percentage of international students and staff participating in Estonian language courses (deans)
2. Increasing the percentage of academic staff participating actively in teaching development activities (LT, MV) 

Strengthening the centre for didactics in the Faculty of Science and Technology, incl. fostering research capacities in 
the didactics of science and involving international experts (LT)
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2. INTERNATIONAL UNIVERSITY

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: to be successful in international competition, we offer attractive 
working and learning opportunities, also by cooperating with partner institutions, and thereby 
increase the effectiveness of teaching and research at the university.

We reinforce our position among the best universities in Europe, connecting our activities more closely to those of the 
top universities of the Nordic countries and Western Europe and provide students with self-development and learning 
opportunities in partner universities throughout the world. The strong and well-known University of Tartu is an 
attractive employer and ensures the competitiveness of its alumni on the international labour market.

Courses of action of the strategic plan

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid 
töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame 
seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Kindlustame oma koha Euroopa parimate ülikoolide hulgas, sidudes oma tegevuse tugevamini Põhjamaade 
ja Lääne-Euroopa tippülikoolidega, ning avame üliõpilastele enesearendus- ja õppimisvõimalusi 
partnerülikoolides kogu maailmas. Tugev ja tuntud Tartu Ülikool on atraktiivne tööandja ning tagab 
vilistlaste konkurentsivõime rahvusvahelisel tööturul.

Tegevussuunad

Rahvusvaheline kõrgtasemel akadeemiline töötajaskond. Tuginedes akadeemilisele 
vabadusele ja rahvusvahelisele koostööle, loome ülikooli akadeemilistele töötajatele 
võimalused ja motivatsiooni jõuda ja jääda oma ala tippu. Korraldame akadeemiliste 
ametikohtade täitmisel avatud ja rahvusvahelisi konkursse. Tagame välistöötajatele 
kvaliteetsed tugiteenused kiireks kohanemiseks töö- ja elukeskkonnaga.

Motiveeritud, mitmekesise õpikogemusega üliõpilaskond. Loome üliõpilastele 
rahvusvahelise õpikeskkonna. Arendame õppekavasid, et need suurendaksid lõpetajate 
konkurentsivõimet õpingute jätkamiseks maailma parimates ülikoolides, tagaksid 
eduka toimetuleku tööturul ja tulevikutööks vajalike üldoskuste³ omandamise. Toetame 
õpirännet, sealhulgas loome kõikide õppekavade juurde välisõppemooduli ja pakume 
lühiajalist õpirännet, näiteks suveülikoolides.

Koostöö strateegiliste partneritega. Osaleme Euroopa parimate teadusülikoolide 
koostööalgatustes. Edendame ülikoolidega pikaajaliste strateegiliste eesmärkide 
saavutamiseks ühistegevust U4Society võrgustikuga. Teeme koos teiste ülikoolide 
ja teadusasutustega ühiseid jõupingutusi Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava 
elluviimiseks. Rakendame oma teadmisi ja kogemusi Ida-ja Kesk-Euroopa piirkonna 
kõrghariduse ja teaduskorralduse parendamiseks, edendades oma tegevusega muu hulgas 
kestliku arengu eesmärkide täitmist.

Foto: Andres Tennus

2. RAHVUSVAHELINE ÜLIKOOL

3.  Vt OECD Future of Education and Skills 2030.
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International and high-
level academic staff

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid 
töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame 
seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Kindlustame oma koha Euroopa parimate ülikoolide hulgas, sidudes oma tegevuse tugevamini Põhjamaade 
ja Lääne-Euroopa tippülikoolidega, ning avame üliõpilastele enesearendus- ja õppimisvõimalusi 
partnerülikoolides kogu maailmas. Tugev ja tuntud Tartu Ülikool on atraktiivne tööandja ning tagab 
vilistlaste konkurentsivõime rahvusvahelisel tööturul.

Tegevussuunad

Rahvusvaheline kõrgtasemel akadeemiline töötajaskond. Tuginedes akadeemilisele 
vabadusele ja rahvusvahelisele koostööle, loome ülikooli akadeemilistele töötajatele 
võimalused ja motivatsiooni jõuda ja jääda oma ala tippu. Korraldame akadeemiliste 
ametikohtade täitmisel avatud ja rahvusvahelisi konkursse. Tagame välistöötajatele 
kvaliteetsed tugiteenused kiireks kohanemiseks töö- ja elukeskkonnaga.

Motiveeritud, mitmekesise õpikogemusega üliõpilaskond. Loome üliõpilastele 
rahvusvahelise õpikeskkonna. Arendame õppekavasid, et need suurendaksid lõpetajate 
konkurentsivõimet õpingute jätkamiseks maailma parimates ülikoolides, tagaksid 
eduka toimetuleku tööturul ja tulevikutööks vajalike üldoskuste³ omandamise. Toetame 
õpirännet, sealhulgas loome kõikide õppekavade juurde välisõppemooduli ja pakume 
lühiajalist õpirännet, näiteks suveülikoolides.

Koostöö strateegiliste partneritega. Osaleme Euroopa parimate teadusülikoolide 
koostööalgatustes. Edendame ülikoolidega pikaajaliste strateegiliste eesmärkide 
saavutamiseks ühistegevust U4Society võrgustikuga. Teeme koos teiste ülikoolide 
ja teadusasutustega ühiseid jõupingutusi Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava 
elluviimiseks. Rakendame oma teadmisi ja kogemusi Ida-ja Kesk-Euroopa piirkonna 
kõrghariduse ja teaduskorralduse parendamiseks, edendades oma tegevusega muu hulgas 
kestliku arengu eesmärkide täitmist.

Foto: Andres Tennus
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3.  Vt OECD Future of Education and Skills 2030.
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Motivated students with a 
diverse learning experience

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid 
töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame 
seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Kindlustame oma koha Euroopa parimate ülikoolide hulgas, sidudes oma tegevuse tugevamini Põhjamaade 
ja Lääne-Euroopa tippülikoolidega, ning avame üliõpilastele enesearendus- ja õppimisvõimalusi 
partnerülikoolides kogu maailmas. Tugev ja tuntud Tartu Ülikool on atraktiivne tööandja ning tagab 
vilistlaste konkurentsivõime rahvusvahelisel tööturul.

Tegevussuunad

Rahvusvaheline kõrgtasemel akadeemiline töötajaskond. Tuginedes akadeemilisele 
vabadusele ja rahvusvahelisele koostööle, loome ülikooli akadeemilistele töötajatele 
võimalused ja motivatsiooni jõuda ja jääda oma ala tippu. Korraldame akadeemiliste 
ametikohtade täitmisel avatud ja rahvusvahelisi konkursse. Tagame välistöötajatele 
kvaliteetsed tugiteenused kiireks kohanemiseks töö- ja elukeskkonnaga.

Motiveeritud, mitmekesise õpikogemusega üliõpilaskond. Loome üliõpilastele 
rahvusvahelise õpikeskkonna. Arendame õppekavasid, et need suurendaksid lõpetajate 
konkurentsivõimet õpingute jätkamiseks maailma parimates ülikoolides, tagaksid 
eduka toimetuleku tööturul ja tulevikutööks vajalike üldoskuste³ omandamise. Toetame 
õpirännet, sealhulgas loome kõikide õppekavade juurde välisõppemooduli ja pakume 
lühiajalist õpirännet, näiteks suveülikoolides.

Koostöö strateegiliste partneritega. Osaleme Euroopa parimate teadusülikoolide 
koostööalgatustes. Edendame ülikoolidega pikaajaliste strateegiliste eesmärkide 
saavutamiseks ühistegevust U4Society võrgustikuga. Teeme koos teiste ülikoolide 
ja teadusasutustega ühiseid jõupingutusi Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava 
elluviimiseks. Rakendame oma teadmisi ja kogemusi Ida-ja Kesk-Euroopa piirkonna 
kõrghariduse ja teaduskorralduse parendamiseks, edendades oma tegevusega muu hulgas 
kestliku arengu eesmärkide täitmist.

Foto: Andres Tennus
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Cooperation with strategic partners

KEY TOPICS IN 2023: strengthening international cooperation with partner universities, 
student mobility

University-wide activities
1. Active participation in international university networks, incl. ENLIGHT (DD, P2, deans) [development fund support 

€50,000]
2. Increasing the percentage of students participating in student mobility, incl. students’ better awareness of mobility 

opportunities; more active use of opportunities provided by the Erasmus programme and the ENLIGHT network 
(P2, DD, deans)

3. Further development of student mobility support services in connection with the transfer of the Study Abroad Centre 
into the International Cooperation and Protocol Office (DD)

4. Implementation of the Stanford Exchange Programme (P1)

Activities in faculties/areas of responsibility
Strategic recruitment of top-level researchers, supporting academic succession and repatriation (LT)
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3. INSPIRING LEARNING ENVIRONMENT

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: to ensure our students cope successfully in an increasingly 
developing technology-rich living and work environment, we provide opportunities for self-
development and obtaining the required future skills.

We prioritise the excellent quality of instruction and the development of teaching and learning skills at the university 
and ensure the high motivation of teaching staff. We value an integrated university experience for students, part of which 
also includes studies outside classic courses. We promote the attitude of lifelong learning among the members of the 
university.

Courses of action

3. INSPIREERIV ÕPPEKESKKOND

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: edukaks toimetulekuks üha kiiremini arenevas tehnoloogiarikkas elu- ja 
töökeskkonnas võimaldame üliõpilastel end arendada ja omandada vajalikke tulevikuoskusi.

Seame ülikoolis esikohale õpetamise väga hea kvaliteedi ning õpetamis- ja õpioskuste arendamise ning 
tagame õppejõudude suure motiveerituse. Väärtustame õppijate terviklikku ülikoolikogemust, mille 
osaks on õppimine ka väljaspool klassikalisi ainekursusi. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva 
õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Õpetamise väga hea kvaliteet. Väärtustame õppejõu kui õpetava teadlase ametit. Hindame 
kõrgelt õpetamisoskusi, hoiame neid ja loome uusi võimalusi nende arendamiseks, 
õppides muu hulgas rahvusvahelistest kogemustest ja kasutades tehnoloogilise 
arenguga kaasnevaid uusi õpimeetodeid. Loome tervikliku tagasisidesüsteemi, mille abil 
kindlustada õppekvaliteet. Hindame ainekursuste tagasisideküsitluses saavutuspõhiselt 
õppija aktiivsust, haaratust ja arengut toetavat õppekeskkonda. Loome võimaluse 
kolleegidevaheliseks tagasiside andmiseks.

Üliõpilaste isiklik areng, uute oskuste arendamine ja võrgustike loomine. Kindlustame 
üliõpilastele tervikliku ülikoolikogemuse ja oskuste arendamise, võimaldades neil osaleda 
üliõpilasorganisatsioonides, kultuuritegevuses, spordiorganisatsioonides, erialaseltsides 
ja esindustes. Laiendame õpikogemuse omandamise viise, milleks võib olla oma ettevõtte 
loomine, õpiränne, kogukonna- või ülikoolielu eestvedajana tegutsemine. Tunnustame 
aktiivseid üliõpilasi. Märkame nende hulgas teadustalente ja kaasame nad teadusrühmade 
töösse.

Tulevikuoskuste õpetamine. Kujundame õppijates ülemaailmse kestliku arengu 
eesmärke⁴ toetavat suhtumist ning pakume selleks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kanname 
hoolt, et õpetades arendame oma õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist 
mõtlemist, koostöö- ja õpi-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Suuname 
üliõpilasi kasutama ära ülikooliõppe mitmekülgset erialavalikut ja ning soosime õppe- ja 
teadustöös erialadevahelisust.

Foto: Ragnar Vutt

4.  ÜRO tippkohtumisel 25. septembril 2015 vastu võetud kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“.
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Excellent quality of instruction

3. INSPIREERIV ÕPPEKESKKOND

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: edukaks toimetulekuks üha kiiremini arenevas tehnoloogiarikkas elu- ja 
töökeskkonnas võimaldame üliõpilastel end arendada ja omandada vajalikke tulevikuoskusi.

Seame ülikoolis esikohale õpetamise väga hea kvaliteedi ning õpetamis- ja õpioskuste arendamise ning 
tagame õppejõudude suure motiveerituse. Väärtustame õppijate terviklikku ülikoolikogemust, mille 
osaks on õppimine ka väljaspool klassikalisi ainekursusi. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva 
õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Õpetamise väga hea kvaliteet. Väärtustame õppejõu kui õpetava teadlase ametit. Hindame 
kõrgelt õpetamisoskusi, hoiame neid ja loome uusi võimalusi nende arendamiseks, 
õppides muu hulgas rahvusvahelistest kogemustest ja kasutades tehnoloogilise 
arenguga kaasnevaid uusi õpimeetodeid. Loome tervikliku tagasisidesüsteemi, mille abil 
kindlustada õppekvaliteet. Hindame ainekursuste tagasisideküsitluses saavutuspõhiselt 
õppija aktiivsust, haaratust ja arengut toetavat õppekeskkonda. Loome võimaluse 
kolleegidevaheliseks tagasiside andmiseks.

Üliõpilaste isiklik areng, uute oskuste arendamine ja võrgustike loomine. Kindlustame 
üliõpilastele tervikliku ülikoolikogemuse ja oskuste arendamise, võimaldades neil osaleda 
üliõpilasorganisatsioonides, kultuuritegevuses, spordiorganisatsioonides, erialaseltsides 
ja esindustes. Laiendame õpikogemuse omandamise viise, milleks võib olla oma ettevõtte 
loomine, õpiränne, kogukonna- või ülikoolielu eestvedajana tegutsemine. Tunnustame 
aktiivseid üliõpilasi. Märkame nende hulgas teadustalente ja kaasame nad teadusrühmade 
töösse.

Tulevikuoskuste õpetamine. Kujundame õppijates ülemaailmse kestliku arengu 
eesmärke⁴ toetavat suhtumist ning pakume selleks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kanname 
hoolt, et õpetades arendame oma õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist 
mõtlemist, koostöö- ja õpi-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Suuname 
üliõpilasi kasutama ära ülikooliõppe mitmekülgset erialavalikut ja ning soosime õppe- ja 
teadustöös erialadevahelisust.

Foto: Ragnar Vutt

4.  ÜRO tippkohtumisel 25. septembril 2015 vastu võetud kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“.
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Personal development of students, 
development of new skills and 

creation of networks

3. INSPIREERIV ÕPPEKESKKOND

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: edukaks toimetulekuks üha kiiremini arenevas tehnoloogiarikkas elu- ja 
töökeskkonnas võimaldame üliõpilastel end arendada ja omandada vajalikke tulevikuoskusi.

Seame ülikoolis esikohale õpetamise väga hea kvaliteedi ning õpetamis- ja õpioskuste arendamise ning 
tagame õppejõudude suure motiveerituse. Väärtustame õppijate terviklikku ülikoolikogemust, mille 
osaks on õppimine ka väljaspool klassikalisi ainekursusi. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva 
õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Õpetamise väga hea kvaliteet. Väärtustame õppejõu kui õpetava teadlase ametit. Hindame 
kõrgelt õpetamisoskusi, hoiame neid ja loome uusi võimalusi nende arendamiseks, 
õppides muu hulgas rahvusvahelistest kogemustest ja kasutades tehnoloogilise 
arenguga kaasnevaid uusi õpimeetodeid. Loome tervikliku tagasisidesüsteemi, mille abil 
kindlustada õppekvaliteet. Hindame ainekursuste tagasisideküsitluses saavutuspõhiselt 
õppija aktiivsust, haaratust ja arengut toetavat õppekeskkonda. Loome võimaluse 
kolleegidevaheliseks tagasiside andmiseks.

Üliõpilaste isiklik areng, uute oskuste arendamine ja võrgustike loomine. Kindlustame 
üliõpilastele tervikliku ülikoolikogemuse ja oskuste arendamise, võimaldades neil osaleda 
üliõpilasorganisatsioonides, kultuuritegevuses, spordiorganisatsioonides, erialaseltsides 
ja esindustes. Laiendame õpikogemuse omandamise viise, milleks võib olla oma ettevõtte 
loomine, õpiränne, kogukonna- või ülikoolielu eestvedajana tegutsemine. Tunnustame 
aktiivseid üliõpilasi. Märkame nende hulgas teadustalente ja kaasame nad teadusrühmade 
töösse.

Tulevikuoskuste õpetamine. Kujundame õppijates ülemaailmse kestliku arengu 
eesmärke⁴ toetavat suhtumist ning pakume selleks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kanname 
hoolt, et õpetades arendame oma õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist 
mõtlemist, koostöö- ja õpi-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Suuname 
üliõpilasi kasutama ära ülikooliõppe mitmekülgset erialavalikut ja ning soosime õppe- ja 
teadustöös erialadevahelisust.

Foto: Ragnar Vutt

4.  ÜRO tippkohtumisel 25. septembril 2015 vastu võetud kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“.
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Teaching of future skills

KEY TOPICS IN 2023: planning future learning trends and implementing recommendations of 
evaluation (internal evaluation, institutional accreditation).

University-wide activities
1. Curriculum design, incl. integrating future skills and sustainable development goals (SDG) into curricula and 

teaching (P2) [development fund support €100,000] 
2. Improving the verification of international students’ level during admission (P2, deans)
3. Implementation of the requirement for compulsory teaching courses for novice teaching staff (K1, P2, deans)
4. Involving students in fulfilling the objectives of the university’s strategic plan, i.e. Operation Catalyst (P2, UTSU) 

[development fund support €49,400]
5. Further development of the night library and extension of opening hours considering students’ needs (P1, UTSU) 

[development fund support €22,000]

Activities in faculties/areas of responsibility
1. Reducing dropout rates (LT, HV)
2. Implementation of the recommendations of the institutional accreditation report in the following areas:

2.1. Robotics and Computer Engineering: mobility opportunities, learning outcomes (LT);
2.2. Biology and Biodiversity Conservation: mobility opportunities (LT);
2.3. Entrepreneurship and Digital Solutions: cooperation between teaching staff; learning outcomes, assessment 

methods and practices (SV);
2.4. Law: student mobility, learning outcomes, labour market output and skills; choice of courses; library services 

in Tallinn (SV);
2.5. International Relations and Regional Studies: learning outcomes; a large number of electives are not offered 

(SV);
2.6. Translation and Interpreting Studies: workload of teaching staff, relevance of the curriculum to changing 

market requirements, continuing the interpreting track, computer-assisted translation tools (HV).
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3. Strategic development of degree studies in faculties [university council support €1,059,552], incl.
3.1. additional student places in Mathematics, Mathematics and Statistics, and Physics, Chemistry and Materials 

Science (LT);
3.2. consortium linking the didactics of subjects of the Faculty of Science and Technology (funding for three years) 

(LT);
3.3. introduction of the industrial master’s programme in master’s studies (LT);
3.4. analysis and redesign of basic mathematics course (LT);
3.5. development of the master’s curriculum of Clinical Pharmacy (MV);
3.6. development of the master’s curriculum of Nursing (MV);
3.7. development of simulation in studies (MV);
3.8. ongoing training of traineeship supervisors (MV);
3.9. additional student places in the curriculum Teacher of Several Subjects in Basic School (SV);
3.10. Development of the curricula Master of Digital Administration (MDA) and Entrepreneurship in Economic 

Policymaking into high-quality, diversified, and internationally attractive curricula by Johan Skytte Institute 
of Political Studies in cooperation with the School of Economics and Business Administration (SV);

3.11. working out and developing the courses of the new version of the bachelor’s and master’s curriculum in Law 
(SV);

3.12. transforming the master’s curriculum Change Management in Society to develop the knowledge and skills in 
sustainability and sustainable change (SV);

3.13. changing the concept of the master’s curriculum of Philosophy or opening a new curriculum (HV);
3.14. modernising the master’s curriculum of Literature and Theatre Research (HV);
3.15. developing a new one-year master’s curriculum Creative Project Management (HV);
3.16. reform of traineeship in bachelor’s studies (HV).
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4. UNIVERSITY OF LIFELONG LEARNING

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: the changing nature of work and ways of performing work 
require the repeated acquisition of new skills and, thus, we create opportunities to study at the 
university, regardless of the time, place and living arrangements of people.

We are the university of lifelong learning, providing diverse opportunities for research-based studies to people of different 
ages in cooperation with our partners. We care for our alumni, use their feedback and involve them as practitioners in 
the development of studies. We promote the attitude of lifelong learning among the members of the university.

Courses of action

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: muutuv töö olemus ja muutuvad töö tegemise viisid nõuavad korduvat 
uute oskuste omandamist, mistõttu loome ajast, kohast ja inimeste elukorraldusest sõltumatuid 
võimalusi ülikoolis õppimiseks.

Oleme elukestva õppe ülikool, kes pakub koostöös partneritega eri vanuses inimestele mitmekesiseid 
teaduspõhise õppe võimalusi. Hoolime oma vilistlastest, kasutame nende tagasisidet ja kaasame neid 
praktikutena õppetöö arendusse. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Isiklikku arengut toetavad õppimisvõimalused. Oleme paindlik ja uuenduslik partner 
elukestvatele õppijatele – nii organisatsioonidele kui ka inimestele. Pakume eri 
sihtrühmadele mitmekesiseid täiendusõppeprogramme, sealhulgas avatud õppena 
mooduleid tasemeõppe kavadest. Oleme õppiv organisatsioon ja pakume oma liikmetele 
enesearengu võimalusi.

Õppekavade ja koolitusprogrammide arendamine. Hindame ja arendame pidevalt 
õppekavasid, et need vastaksid õppijate ning ühiskonna vajadustele. Kaasame vilistlasi 
õppetöösse eri rollides: programminõukogude liikmetena, õppejõududena, mentoritena, 
praktika juhendajate ja terminoloogidena.

E-õppe tugevdamine. Kasutame ja kasvatame oma tugevust e-õppes, luues ülikoolide 
koostöös uuenduslikke rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Toetame e-õppe võimaluste 
kasutamist nii välismaal kui ka Eesti eri piirkondades. Loome ja kasutame avatud 
veebikursusi, mis toetavad tulevaste üliõpilaste erialavalikuid, pakuvad järjepidevaid 
enesearenguvõimalusi ning suurendavad meie tugevate teadusvaldkondade rahvusvahelist 
tuntust.

4. ELUKESTVA ÕPPE ÜLIKOOL

Foto: Tartu Ülikool
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Learning opportunities supporting 
personal development

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: muutuv töö olemus ja muutuvad töö tegemise viisid nõuavad korduvat 
uute oskuste omandamist, mistõttu loome ajast, kohast ja inimeste elukorraldusest sõltumatuid 
võimalusi ülikoolis õppimiseks.

Oleme elukestva õppe ülikool, kes pakub koostöös partneritega eri vanuses inimestele mitmekesiseid 
teaduspõhise õppe võimalusi. Hoolime oma vilistlastest, kasutame nende tagasisidet ja kaasame neid 
praktikutena õppetöö arendusse. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Isiklikku arengut toetavad õppimisvõimalused. Oleme paindlik ja uuenduslik partner 
elukestvatele õppijatele – nii organisatsioonidele kui ka inimestele. Pakume eri 
sihtrühmadele mitmekesiseid täiendusõppeprogramme, sealhulgas avatud õppena 
mooduleid tasemeõppe kavadest. Oleme õppiv organisatsioon ja pakume oma liikmetele 
enesearengu võimalusi.

Õppekavade ja koolitusprogrammide arendamine. Hindame ja arendame pidevalt 
õppekavasid, et need vastaksid õppijate ning ühiskonna vajadustele. Kaasame vilistlasi 
õppetöösse eri rollides: programminõukogude liikmetena, õppejõududena, mentoritena, 
praktika juhendajate ja terminoloogidena.

E-õppe tugevdamine. Kasutame ja kasvatame oma tugevust e-õppes, luues ülikoolide 
koostöös uuenduslikke rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Toetame e-õppe võimaluste 
kasutamist nii välismaal kui ka Eesti eri piirkondades. Loome ja kasutame avatud 
veebikursusi, mis toetavad tulevaste üliõpilaste erialavalikuid, pakuvad järjepidevaid 
enesearenguvõimalusi ning suurendavad meie tugevate teadusvaldkondade rahvusvahelist 
tuntust.

4. ELUKESTVA ÕPPE ÜLIKOOL

Foto: Tartu Ülikool
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Development of curricula and 
training programmes

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: muutuv töö olemus ja muutuvad töö tegemise viisid nõuavad korduvat 
uute oskuste omandamist, mistõttu loome ajast, kohast ja inimeste elukorraldusest sõltumatuid 
võimalusi ülikoolis õppimiseks.

Oleme elukestva õppe ülikool, kes pakub koostöös partneritega eri vanuses inimestele mitmekesiseid 
teaduspõhise õppe võimalusi. Hoolime oma vilistlastest, kasutame nende tagasisidet ja kaasame neid 
praktikutena õppetöö arendusse. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Isiklikku arengut toetavad õppimisvõimalused. Oleme paindlik ja uuenduslik partner 
elukestvatele õppijatele – nii organisatsioonidele kui ka inimestele. Pakume eri 
sihtrühmadele mitmekesiseid täiendusõppeprogramme, sealhulgas avatud õppena 
mooduleid tasemeõppe kavadest. Oleme õppiv organisatsioon ja pakume oma liikmetele 
enesearengu võimalusi.

Õppekavade ja koolitusprogrammide arendamine. Hindame ja arendame pidevalt 
õppekavasid, et need vastaksid õppijate ning ühiskonna vajadustele. Kaasame vilistlasi 
õppetöösse eri rollides: programminõukogude liikmetena, õppejõududena, mentoritena, 
praktika juhendajate ja terminoloogidena.

E-õppe tugevdamine. Kasutame ja kasvatame oma tugevust e-õppes, luues ülikoolide 
koostöös uuenduslikke rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Toetame e-õppe võimaluste 
kasutamist nii välismaal kui ka Eesti eri piirkondades. Loome ja kasutame avatud 
veebikursusi, mis toetavad tulevaste üliõpilaste erialavalikuid, pakuvad järjepidevaid 
enesearenguvõimalusi ning suurendavad meie tugevate teadusvaldkondade rahvusvahelist 
tuntust.

4. ELUKESTVA ÕPPE ÜLIKOOL

Foto: Tartu Ülikool
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Strengthening e-learning

KEY TOPICS IN 2023: widening of flexible learning opportunities

University-wide activities
1. Development of flexible forms of study, incl. micro-credential programmes and new student-funded curricula, and 

thereby involvement of private funding (P2, deans)
2. Participation in planning new structural fund actions, incl. the teacher education academy, the engineering academy, 

the green skills action, the schools’ development programme, and planning the related development activities of the 
university (P2, DD)
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5. SUPPORTER OF THE DEVELOPMENT OF THE 
TALENTED

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: in a situation where talented people can easily find self-
realisation opportunities all over the world, we provide them with the best opportunities for 
self-development in Estonia, connecting them with the university as early as during general 
education or when making a decision to pursue an academic career.

We create opportunities that enable talented youth to prepare for university studies, devote themselves to self-development 
during their studies, be competitive as alumni and actively participate in the activities of the university. We connect 
talented youth from all over the world with Estonia and the university. We support the endeavours of students to become 
leading specialists through doctoral studies.

Courses of action

5. ANDEKATE ARENGU TOETAJA

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: olukorras, kus andekad inimesed leiavad kergesti eneseteostusvõimalusi 
üle maailma, pakume neile Eestis parimaid enese arendamise viise, sidudes nad ülikooliga juba 
üldhariduse omandamise või akadeemilise karjääri kasuks otsustamise ajal.

Loome tingimused, mis võimaldavad andekatel noortel valmistuda ülikooliõpinguteks, pühenduda 
õpingute ajal enese arendamisele, olla vilistlasena konkurentsivõimeline ja osaleda aktiivselt ülikooli 
tegemistes. Seome Eesti ja ülikooliga andekaid noori kõikjalt maailmast. Toetame õppijate püüdlusi saada 
doktoriõpingute kaudu tippspetsialistiks.

Tegevussuunad

Andekate arengu toetamine koostöös koolidega. Leiame Eesti 
üldhariduskoolidest üles andekad õpilased, toetame nende huvi 
teadustöö vastu ja oskuste arengut varajasest koolieast kuni 
gümnaasiumi lõpuni. Pakume koolidele õppekava täiendavaid 
loenguid ja praktikume ülikooli laborites. Muudame andekate 
kaasamise süsteemsemaks ja loome neile ülikoolis uusi õpivõimalusi.

Andekate noorte sidumine ülikooli ja Eestiga kõikjalt maailmast. Võtame võõrkeelsete 
õppekavade alusel õppima võimekaid üliõpilasi, pakume välisüliõpilastele Eesti ühiskonda 
lõimumist toetavaid õpivõimalusi ja nõustamist. Tugevdame vilistlasvõrgustikku, 
muudame Eestist mujale maailma tööle siirdunud töötajad ning vilistlased ülikooli ja Eesti 
saadikuteks, hoiame nendega sidet, kaasates neid koostööprojektidesse, ning loome neile 
tagasipöördumiseks innustavaid tingimusi.

Doktorantide motiveerimine. Jätkame püüdlustega tagada doktorantidele motiveeriv 
sissetulek, sotsiaalsed garantiid ja juhendamise eranditult parim kvaliteet. Innustame 
doktorante olema ettevõtlikud, samuti looma õpingute ajal tugeva rahvusvahelise erialase 
kontaktivõrgustiku.

Foto: Jaanus Uibo
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Supporting the development of the 
talented in cooperation with schools

5. ANDEKATE ARENGU TOETAJA

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: olukorras, kus andekad inimesed leiavad kergesti eneseteostusvõimalusi 
üle maailma, pakume neile Eestis parimaid enese arendamise viise, sidudes nad ülikooliga juba 
üldhariduse omandamise või akadeemilise karjääri kasuks otsustamise ajal.

Loome tingimused, mis võimaldavad andekatel noortel valmistuda ülikooliõpinguteks, pühenduda 
õpingute ajal enese arendamisele, olla vilistlasena konkurentsivõimeline ja osaleda aktiivselt ülikooli 
tegemistes. Seome Eesti ja ülikooliga andekaid noori kõikjalt maailmast. Toetame õppijate püüdlusi saada 
doktoriõpingute kaudu tippspetsialistiks.

Tegevussuunad

Andekate arengu toetamine koostöös koolidega. Leiame Eesti 
üldhariduskoolidest üles andekad õpilased, toetame nende huvi 
teadustöö vastu ja oskuste arengut varajasest koolieast kuni 
gümnaasiumi lõpuni. Pakume koolidele õppekava täiendavaid 
loenguid ja praktikume ülikooli laborites. Muudame andekate 
kaasamise süsteemsemaks ja loome neile ülikoolis uusi õpivõimalusi.

Andekate noorte sidumine ülikooli ja Eestiga kõikjalt maailmast. Võtame võõrkeelsete 
õppekavade alusel õppima võimekaid üliõpilasi, pakume välisüliõpilastele Eesti ühiskonda 
lõimumist toetavaid õpivõimalusi ja nõustamist. Tugevdame vilistlasvõrgustikku, 
muudame Eestist mujale maailma tööle siirdunud töötajad ning vilistlased ülikooli ja Eesti 
saadikuteks, hoiame nendega sidet, kaasates neid koostööprojektidesse, ning loome neile 
tagasipöördumiseks innustavaid tingimusi.

Doktorantide motiveerimine. Jätkame püüdlustega tagada doktorantidele motiveeriv 
sissetulek, sotsiaalsed garantiid ja juhendamise eranditult parim kvaliteet. Innustame 
doktorante olema ettevõtlikud, samuti looma õpingute ajal tugeva rahvusvahelise erialase 
kontaktivõrgustiku.

Foto: Jaanus Uibo
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Connecting talented youth 
from all over the world with 
the university and Estonia

5. ANDEKATE ARENGU TOETAJA

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: olukorras, kus andekad inimesed leiavad kergesti eneseteostusvõimalusi 
üle maailma, pakume neile Eestis parimaid enese arendamise viise, sidudes nad ülikooliga juba 
üldhariduse omandamise või akadeemilise karjääri kasuks otsustamise ajal.

Loome tingimused, mis võimaldavad andekatel noortel valmistuda ülikooliõpinguteks, pühenduda 
õpingute ajal enese arendamisele, olla vilistlasena konkurentsivõimeline ja osaleda aktiivselt ülikooli 
tegemistes. Seome Eesti ja ülikooliga andekaid noori kõikjalt maailmast. Toetame õppijate püüdlusi saada 
doktoriõpingute kaudu tippspetsialistiks.

Tegevussuunad

Andekate arengu toetamine koostöös koolidega. Leiame Eesti 
üldhariduskoolidest üles andekad õpilased, toetame nende huvi 
teadustöö vastu ja oskuste arengut varajasest koolieast kuni 
gümnaasiumi lõpuni. Pakume koolidele õppekava täiendavaid 
loenguid ja praktikume ülikooli laborites. Muudame andekate 
kaasamise süsteemsemaks ja loome neile ülikoolis uusi õpivõimalusi.

Andekate noorte sidumine ülikooli ja Eestiga kõikjalt maailmast. Võtame võõrkeelsete 
õppekavade alusel õppima võimekaid üliõpilasi, pakume välisüliõpilastele Eesti ühiskonda 
lõimumist toetavaid õpivõimalusi ja nõustamist. Tugevdame vilistlasvõrgustikku, 
muudame Eestist mujale maailma tööle siirdunud töötajad ning vilistlased ülikooli ja Eesti 
saadikuteks, hoiame nendega sidet, kaasates neid koostööprojektidesse, ning loome neile 
tagasipöördumiseks innustavaid tingimusi.

Doktorantide motiveerimine. Jätkame püüdlustega tagada doktorantidele motiveeriv 
sissetulek, sotsiaalsed garantiid ja juhendamise eranditult parim kvaliteet. Innustame 
doktorante olema ettevõtlikud, samuti looma õpingute ajal tugeva rahvusvahelise erialase 
kontaktivõrgustiku.

Foto: Jaanus Uibo
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Motivating doctoral students

KEY TOPICS IN 2023: development of doctoral studies

University-wide activities
1. Development of doctoral studies, incl. supporting the faculties’ centres for doctoral studies (P1, deans) [development 

fund support €300,000; strategic development support for degree studies from the university council €204,700]
2. Development of doctoral studies in cooperation with non-university partners from the private and the public sector. 

Opening at least 100 doctoral student places with non-university partners during the administrative contract period 
(the target for 2023: 33 student places across all faculties) (P1, deans)

3. Transferable skills training for doctoral students, development of skills necessary to ensure sustainable development 
(P2)

4. Organising the educational conference “Talents for the Future” in the Youth Academy (P2)
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6. INFLUENTIAL RESEARCH CENTRE

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: to ensure the sustainability of top-level research and meet the 
research and development needs of Estonia, we create conditions that support the sectoral 
diversity of scientific research and cooperation and we actively apply for funds required for 
that.

We stand for a research- and evidence-based world view, value top-level researchers, favour the development of future 
academic staff and actively use international support to finance research. Our researchers contribute to achieving the 
goals of the roadmap of the European Green Deal and the sustainable development goals.

Courses of action

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: loome tipptasemel teadusuuringute jätkusuutlikkuse tagamiseks ning Eesti 
teadus- ja arendusvajaduste katmiseks vajalikud tingimused, mis toetavad teadusuuringute 
valdkondlikku mitmekesisust ja koostööd, ning taotleme aktiivselt selleks vajalikke vahendeid.

Seisame teadus- ja tõenduspõhise maailmavaate eest, väärtustame tippteadlasi, soodustame akadeemilise 
järelkasvu arengut ning kaasame teadustöö rahastamiseks aktiivselt välistoetust. Meie teadlased aitavad 
kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava eesmärkide ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

Tegevussuunad

Teaduspoliitika kujundamine. Suuname ülikooli teadus- ja arendustöö 
baasrahastamise lisavahendid akadeemilise karjäärimudeli toetamisse. Teeme 
valdkondlike ministeeriumidega ja teiste huvirühmadega koostööd riiklike teadus- 
ja arendusprogrammide väljatöötamisel ning otsime võimalusi suurendada riiklike 
uurimistoetuste mahtu ja arvu. Osaleme aktiivselt Euroopa Liidu teaduspoliitikas, et 
anda oma panus üleilmsete probleemide lahendamisse, vähendada lõhet uue ja vana 
Euroopa teadusrahastuse vahel, suurendada ülikooli osalust ja nähtavust rahvusvahelistes 
võrgustikes ning tutvustada Tartut ja Eestit kui uute tehnoloogiliste lahenduste arendajat 
ja rakendajat.

Teadusprojektide välisrahastamine. Loome ja kasutame aktiivselt teadusuuringute 
välisrahastuse taotlemise võimalusi, sealhulgas osaleme strateegilistes 
uurimisvaldkondades Euroopa Liidu teadus- ja arendustöö partnerlusprogrammides, 
innustades teadlasi osalema neile seni suletud olnud uurimistoetuste taotlusvoorudes. 
Toetame valdkondadevahelist teaduskoostööd, sealhulgas sotsiaal- ja humanitaarteadlaste 
kaasamist tehnoloogilistesse arendusprojektidesse. Arendame teadus- ja arendustöö 
tugiteenuseid, muu hulgas grandisobitustarkvara ja projektikirjutamise tugiteenust, ning 
innustame akadeemilisi töötajaid aktiivselt välisrahastust taotlema.

Teadustaristu teenuste arendamine. Teadustaristusse tehtud investeeringute mõju 
võimendamiseks teeme koostööd Eesti teiste teadusülikoolide ja TA-asutustega, 
suurendame teadustaristu ristkasutust ning muudame sellel põhinevad teenused 
kättesaadavaks ka ettevõtjatele ja teistele ülikoolivälistele huvirühmadele. Taristu aktiivse 
kasutamise ja jätkusuutliku majandamisega aitame tagada selle korrapärase uuendamise. 
Riikliku tähtsusega teadustaristu teekaardi objektide puhul seame eesmärgiks liitumise 
rahvusvahelise taristuga (sealhulgas Euroopa teadustaristu strateegiafoorumiga) ning 
väliskoostöö kaudu taristu kasutuse ja välisrahastuse suurendamise. Tagame teadlastele 
digitaalsed teenused Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist 
„Euroopa horisont“ tulenevate avatud teaduse nõuete täitmiseks. Pakume väljaarendatud 
digilahendusi koostööpartneritele.

6. MÕJUKAS TEADUSKESKUS
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Making research policy
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uurimistoetuste mahtu ja arvu. Osaleme aktiivselt Euroopa Liidu teaduspoliitikas, et 
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võimendamiseks teeme koostööd Eesti teiste teadusülikoolide ja TA-asutustega, 
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International funding of 
research projects

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: loome tipptasemel teadusuuringute jätkusuutlikkuse tagamiseks ning Eesti 
teadus- ja arendusvajaduste katmiseks vajalikud tingimused, mis toetavad teadusuuringute 
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kättesaadavaks ka ettevõtjatele ja teistele ülikoolivälistele huvirühmadele. Taristu aktiivse 
kasutamise ja jätkusuutliku majandamisega aitame tagada selle korrapärase uuendamise. 
Riikliku tähtsusega teadustaristu teekaardi objektide puhul seame eesmärgiks liitumise 
rahvusvahelise taristuga (sealhulgas Euroopa teadustaristu strateegiafoorumiga) ning 
väliskoostöö kaudu taristu kasutuse ja välisrahastuse suurendamise. Tagame teadlastele 
digitaalsed teenused Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist 
„Euroopa horisont“ tulenevate avatud teaduse nõuete täitmiseks. Pakume väljaarendatud 
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Development of services of 
research infrastructure

KEY TOPICS IN 2023: involvement of international funding, participation in the planning of 
structural funds actions for the new period

University-wide activities
1. Active participation in research policymaking, incl. planning of structural funds actions for the new period; 

contributing to the development of a new concept for research and development funding instruments; development 
of a programme and centre for applied research; IT Academy, etc. Planning of development activities related to the 
implementation of the actions (P1)

2. Maintaining the growth in international research funding, incl. finding and using new international funding 
instruments, participating in European partnerships (P1) [development fund support €250,500]

3. Implementing the development fund for research equipment; development of research infrastructure by using the 
opportunities of budget management exception in LT (P1, deans) [development fund support €1,000,000]

4. ERC incentive grant for researchers applying for European Research Council grants (P1) [development fund support 
€100,000] 

5. Implementing the bridging fund to relieve the periodic nature of research grants (P1) [development fund support 
€54,675]

6. Mapping of research groups (P1)

Activities in faculties/areas of responsibility
1. Under Teaming for Excellence action of the Horizon Europe programme, launching centres of excellence and 

participating in the new call for proposals (P1, LT, MV, SV)
2. Participation in launching the Innovation by Creative Economy (ICE) network of the European Institute of Innovation 

and Technology (EIT) (P1, HV)



10

7. DEVELOPER OF RESEARCH-BASED SOCIETY

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: the efficient resolution of the problems of the society presumes 
the development of the research-based world view of the members of the society and, thus, we 
participate in an open discussion and cooperate with the public sector in implementing studies 
on major challenges in the society and in providing evidence-based solutions to develop state 
policy areas.

We show the way for societal development, value democracy and the rule of law. In collaboration with state authorities, 
we create a motivating environment for researchers to find solutions to societal problems by involving experts from 
different fields. We extend the popularisation of research and the involvement of researchers in matters important to the 
society, considering this as part of the researchers’ everyday work. We favour the temporary and long-term employment 
of experts who hold a scientific degree in the public sector.

Courses of action

7. TEADUSPÕHISE ÜHISKONNA KUJUNDAJA

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: ühiskonna probleemide tulemuslik lahendamine eeldab ühiskonnaliikmete 
teaduspõhise maailmapildi kujundamist, mistõttu osaleme avalikes aruteludes ning teeme 
avaliku sektoriga koostööd ühiskonna sõlmprobleemidega seotud uuringute elluviimisel ja 
tõenduspõhiste lahenduste pakkumisel riiklike poliitikavaldkondade kujundamiseks.

Oleme ühiskonna arengu suunanäitaja, väärtustame demokraatiat ja õigusriigile omast mõtteviisi. Loome 
koostöös riigiasutustega teadlastele motiveeriva keskkonna, et eri valdkondade eksperte kaasates leida 
lahendusi ühiskonna probleemidele. Laiendame teaduse populariseerimist ja teadlaste kaasarääkimist 
ühiskonnale olulistel teemadel, pidades seda teadlase igapäevatöö osaks. Soosime teaduskraadiga 
ekspertide nii ajutist kui ka pikaajalist töölesiirdumist riigisektorisse.

Tegevussuunad

Teadmussiire ühiskonna probleemide lahendamiseks. Alustame läbirääkimisi ja koostööd 
ministeeriumidega, et korraldada Eesti kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalikke uuringuid ja nõustamist, teha riigi pikaajalisi arenguvajadusi (kohanemine 
rahvastiku muutustega, julgeoleku ja turvalisuse tagamine, inimeste tervise parandamine, 
mitmekesise looduskeskkonna ja kultuuripärandi hoidmine, riigi tark juhtimine ning 
ühiskondlike lõhede vähendamine) silmas pidavaid uuringuid ja töötada välja sellekohaseid 
tegevuskavasid. Otsime võimalusi kasutada Eesti ainulaadseid tugevaid külgi selleks, et 
leida üleilmsetele probleemidele lahendusi, mis tooksid kasu Eesti ühiskonnale ja oleksid 
mujal maailmas kohaldatavad suuremas mõõtkavas. Sõlmime kokkulepped riigisektoriga 
ja arvestame riiki nõustavat tegevust (osalus nõukogudes, komisjonides, töötubades jne) 
akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid ja mõjukamaid.

Teaduse populariseerimine ja kaasarääkimine ühiskonnale olulistel teemadel. 
Muudame teaduse populariseerimise teadlaskarjääri lahutamatuks osaks, õpetades ja 
toetades teadustulemuste levitamist üldarusaadaval kujul, suurendades teadustöö sisu ja 
eesmärkide mõistmist ühiskonnas. Soosime teadlaste kaasarääkimist ühiskonnale olulistel 
ja päevakajalistel teemadel, tõhustame koostööd meediakanalitega ning arendame ülikooli 
kommunikatsioonikanaleid.

Teadmussiirdepõige avalikku sektorisse. Loome akadeemilistele 
töötajatele ülikooli karjäärimudelis võimaluse teatud ajaks avalikku 
sektorisse tööle siirduda ja seejärel tagasi ülikooli pöörduda. 
Tugevdame doktorantuuri seoseid avaliku sektoriga. Toetame targa 
riigi kontseptsiooni, kus nõunikeks, arendajateks ja juhtideks on 
teaduskraadiga eksperdid.
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Knowledge transfer to solve 
societal problems
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ja arvestame riiki nõustavat tegevust (osalus nõukogudes, komisjonides, töötubades jne) 
akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid ja mõjukamaid.

Teaduse populariseerimine ja kaasarääkimine ühiskonnale olulistel teemadel. 
Muudame teaduse populariseerimise teadlaskarjääri lahutamatuks osaks, õpetades ja 
toetades teadustulemuste levitamist üldarusaadaval kujul, suurendades teadustöö sisu ja 
eesmärkide mõistmist ühiskonnas. Soosime teadlaste kaasarääkimist ühiskonnale olulistel 
ja päevakajalistel teemadel, tõhustame koostööd meediakanalitega ning arendame ülikooli 
kommunikatsioonikanaleid.

Teadmussiirdepõige avalikku sektorisse. Loome akadeemilistele 
töötajatele ülikooli karjäärimudelis võimaluse teatud ajaks avalikku 
sektorisse tööle siirduda ja seejärel tagasi ülikooli pöörduda. 
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akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid ja mõjukamaid.
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eesmärkide mõistmist ühiskonnas. Soosime teadlaste kaasarääkimist ühiskonnale olulistel 
ja päevakajalistel teemadel, tõhustame koostööd meediakanalitega ning arendame ülikooli 
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Teadmussiirdepõige avalikku sektorisse. Loome akadeemilistele 
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Industry sabbatical in public sector

KEY TOPICS IN 2023: sustainable development

University-wide activities
1. Supporting the UT Centre for Sustainable Development to promote cooperation between faculties, strengthening 

cooperation with state authorities in achieving Estonia’s long-term development goals (DD, deans)
2. Increasing the visibility of the university and amplifying its voice in societal issues, continuing the work of the 

marketing and communication network, developing international communication (K1, deans)
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8. ACCELERATOR OF SMART ECONOMY

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: to achieve the sustainable development goals, increase the 
added value of businesses and contribute to the creation and development of new research-
intensive businesses, we develop research areas that are important for Estonian businesses, 
favouring cooperation between top researchers and businesses and the development of start-
ups.

We are a development partner and consultant for businesses, proceed from the principles of open innovation and 
increase the impact of research results on economic development through business agreements, consultation and 
creation, protection and rapid commercialisation of intellectual property. As the main partner of ecosystem supporting 
innovation, we favour and develop the enterprising spirit of the members of the university and create an even better 
development environment for start-up activities and cooperation with businesses.

Courses of action

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse 
suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks 
edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd 
ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Oleme ettevõtetele arenduspartner ja nõustaja, lähtume avatud innovatsiooni põhimõtetest ning 
suurendame teadustulemuste mõju majandusarengule ettevõtluslepingute, konsultatsioonide ning 
intellektuaalomandi loomise, kaitsmise ja võimalikult kiire kommertsialiseerimise kaudu. Innovatsiooni 
toetava ökosüsteemi põhipartnerina soosime ja arendame ülikooli liikmeskonna ettevõtlikkust ning 
loome uusettevõtluseks ja koostööks ettevõtetega veelgi parema arengukeskkonna.

Tegevussuunad

Ettevõtetega tehtava koostöö suurendamine. Otsime aktiivselt võimalusi teha 
ettevõtjatega koostööd, kasutame ülikoolide ja ettevõtjate koostööd toetavaid 
rahastusmeetmeid ning ülikooli teadustaristu võimalusi. Väärtustame akadeemiliste 
töötajate ja ettevõtjate koostööprojekte, sealhulgas innustame üliõpilastööde juhendajaid 
arvestama teemavalikul ettevõtjate huvidega. Loome ülikooli töötajatele võimaluse 
teadmussiirdepõikeks ettevõtlusesse, säilitades akadeemilise ametikoha ajal, mil töötaja 
on seotud ettevõtte arendustegevusega või pühendub uue ettevõtte arendamisele. 
Arvestame teadmussiiret akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid.

Uute ettevõtete loomine. Tugevdame koostöös partneritega ettevõtlusõppe ja 
eelinkubatsiooni programmide kaudu kogu Eestis üliõpilaste ja teadlaste ettevalmistust 
selleks, et luua, arendada ja juhtida ettevõtteid. Väärtustame ettevõtluspotentsiaaliga 
ideede arendamist ja prototüüpide väljatöötamist ning anname sel teemal nõu. Koostame 
selged põhimõtted ülikooli osaluseks ja ülikooli taristu kasutamiseks loodavates ettevõtetes 
ning järgime neid põhimõtteid. Kaasame investoreid ja riskikapitali ning haldame oma 
osalust uusettevõtetes.

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis. Loome koostöös Eesti 
ettevõtlusorganisatsioonide ja maakondlike ettevõtluskeskustega ettevõtlikkust 
soodustava keskkonna. Toimime innovatsiooni toetava ökosüsteemi põhipartnerina, 
kujundades ja aidates korraldada ettevõtjate rahvusvahelist teadus-, arendus-, 
innovatsiooni- ja tehnoloogiakoostööd.

8. TARGA MAJANDUSE KIIRENDI

Foto: Andres Tennus
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Strengthening cooperation 
with businesses

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse 
suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks 
edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd 
ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Oleme ettevõtetele arenduspartner ja nõustaja, lähtume avatud innovatsiooni põhimõtetest ning 
suurendame teadustulemuste mõju majandusarengule ettevõtluslepingute, konsultatsioonide ning 
intellektuaalomandi loomise, kaitsmise ja võimalikult kiire kommertsialiseerimise kaudu. Innovatsiooni 
toetava ökosüsteemi põhipartnerina soosime ja arendame ülikooli liikmeskonna ettevõtlikkust ning 
loome uusettevõtluseks ja koostööks ettevõtetega veelgi parema arengukeskkonna.

Tegevussuunad

Ettevõtetega tehtava koostöö suurendamine. Otsime aktiivselt võimalusi teha 
ettevõtjatega koostööd, kasutame ülikoolide ja ettevõtjate koostööd toetavaid 
rahastusmeetmeid ning ülikooli teadustaristu võimalusi. Väärtustame akadeemiliste 
töötajate ja ettevõtjate koostööprojekte, sealhulgas innustame üliõpilastööde juhendajaid 
arvestama teemavalikul ettevõtjate huvidega. Loome ülikooli töötajatele võimaluse 
teadmussiirdepõikeks ettevõtlusesse, säilitades akadeemilise ametikoha ajal, mil töötaja 
on seotud ettevõtte arendustegevusega või pühendub uue ettevõtte arendamisele. 
Arvestame teadmussiiret akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid.

Uute ettevõtete loomine. Tugevdame koostöös partneritega ettevõtlusõppe ja 
eelinkubatsiooni programmide kaudu kogu Eestis üliõpilaste ja teadlaste ettevalmistust 
selleks, et luua, arendada ja juhtida ettevõtteid. Väärtustame ettevõtluspotentsiaaliga 
ideede arendamist ja prototüüpide väljatöötamist ning anname sel teemal nõu. Koostame 
selged põhimõtted ülikooli osaluseks ja ülikooli taristu kasutamiseks loodavates ettevõtetes 
ning järgime neid põhimõtteid. Kaasame investoreid ja riskikapitali ning haldame oma 
osalust uusettevõtetes.

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis. Loome koostöös Eesti 
ettevõtlusorganisatsioonide ja maakondlike ettevõtluskeskustega ettevõtlikkust 
soodustava keskkonna. Toimime innovatsiooni toetava ökosüsteemi põhipartnerina, 
kujundades ja aidates korraldada ettevõtjate rahvusvahelist teadus-, arendus-, 
innovatsiooni- ja tehnoloogiakoostööd.

8. TARGA MAJANDUSE KIIRENDI

Foto: Andres Tennus
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Establishment of new businesses

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse 
suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks 
edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd 
ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Oleme ettevõtetele arenduspartner ja nõustaja, lähtume avatud innovatsiooni põhimõtetest ning 
suurendame teadustulemuste mõju majandusarengule ettevõtluslepingute, konsultatsioonide ning 
intellektuaalomandi loomise, kaitsmise ja võimalikult kiire kommertsialiseerimise kaudu. Innovatsiooni 
toetava ökosüsteemi põhipartnerina soosime ja arendame ülikooli liikmeskonna ettevõtlikkust ning 
loome uusettevõtluseks ja koostööks ettevõtetega veelgi parema arengukeskkonna.

Tegevussuunad

Ettevõtetega tehtava koostöö suurendamine. Otsime aktiivselt võimalusi teha 
ettevõtjatega koostööd, kasutame ülikoolide ja ettevõtjate koostööd toetavaid 
rahastusmeetmeid ning ülikooli teadustaristu võimalusi. Väärtustame akadeemiliste 
töötajate ja ettevõtjate koostööprojekte, sealhulgas innustame üliõpilastööde juhendajaid 
arvestama teemavalikul ettevõtjate huvidega. Loome ülikooli töötajatele võimaluse 
teadmussiirdepõikeks ettevõtlusesse, säilitades akadeemilise ametikoha ajal, mil töötaja 
on seotud ettevõtte arendustegevusega või pühendub uue ettevõtte arendamisele. 
Arvestame teadmussiiret akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid.

Uute ettevõtete loomine. Tugevdame koostöös partneritega ettevõtlusõppe ja 
eelinkubatsiooni programmide kaudu kogu Eestis üliõpilaste ja teadlaste ettevalmistust 
selleks, et luua, arendada ja juhtida ettevõtteid. Väärtustame ettevõtluspotentsiaaliga 
ideede arendamist ja prototüüpide väljatöötamist ning anname sel teemal nõu. Koostame 
selged põhimõtted ülikooli osaluseks ja ülikooli taristu kasutamiseks loodavates ettevõtetes 
ning järgime neid põhimõtteid. Kaasame investoreid ja riskikapitali ning haldame oma 
osalust uusettevõtetes.

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis. Loome koostöös Eesti 
ettevõtlusorganisatsioonide ja maakondlike ettevõtluskeskustega ettevõtlikkust 
soodustava keskkonna. Toimime innovatsiooni toetava ökosüsteemi põhipartnerina, 
kujundades ja aidates korraldada ettevõtjate rahvusvahelist teadus-, arendus-, 
innovatsiooni- ja tehnoloogiakoostööd.

8. TARGA MAJANDUSE KIIRENDI

Foto: Andres Tennus
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Partnership in innovation-
supporting ecosystem

KEY TOPICS IN 2023: development of support services for business cooperation, applications to 
solve societal problems

University-wide activities
1. Development of services of the Centre for Entrepreneurship and Innovation; strengthening cooperation with the 

Grant Office in writing business grant proposals; changing the management model and introducing a new model for 
the area of responsibility of the vice rector for research due to the expansion of the area of responsibility (P1)

2. Further development and continuation of the support measure for experimental development (P1) [development fund 
support €300,000]

3. Supporting the search for new portfolio companies for UniTartu Ventures OÜ in cooperation with the Centre for 
Entrepreneurship and Innovation (P1) [development fund support €100,000]

4. Implementing the international business accelerator programme CDL-Estonia (P1, SV)
5. Preparing and implementing the biobank’s commercialisation plan (P1)
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9. INSPIRING AND PIONEERING ORGANISATION

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: to successfully cope with constant changes in the external 
environment, as an international organisation with members of diverse cultural backgrounds, 
we proceed from the common values, involving our members in the achievement of common 
goals, offering our staff opportunities to use their best potential and smartly developing 
infrastructure.

We are an innovative organisation focused on sustainable development, providing equal opportunities and following 
best practices. We move towards a more open, environmentally aware and cooperation-minded organisational culture. 
We increase the opportunities of the members of the university to develop and use their potential in the best manner, 
carrying the values of the university and taking pride in the university and their participation in the everyday life and 
development of the university.

Courses of action

9. INNUSTAV JA TEED RAJAV ORGANISATSIOON

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume 
rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest 
väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele 
võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut.

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne 
organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri 
poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et 
nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja 
arengus.

Tegevussuunad

Ülikooli kujundamine avatuks ja dialoogialtiks. Aktiivse arvamusliidrina algatame 
diskussioone ja oleme valmis dialoogiks. Julgustame eriarvamuste väljendamist. Soosime 
avatud suhtlemist eri osaliste vahel ja huvirühmade kaasamist kõigis olulistes protsessides. 
Tunnistame oma kitsaskohti ja õpime nendest.

Ülikooli töötajate väärtustamine. Hoolime oma töötajatest, märkame igaüht ja tunnustame 
parimaid. Töötame välja ja viime ellu akadeemilise karjäärimudeli, mis motiveerib noori ja 
väärtustab kogenud teadlasi. Toetame süsteemselt töötajate enesearengut mitmekesiste 
koolitusprogrammide kaudu. Tagame juhtide järelkasvu ja toetame nende arenemist teistele 
ülikooli liikmetele eeskujuks olevateks liidriteks. Akadeemilises karjääris väärtustame nii 
õppe- kui ka teadustööd, ülikooli kui organisatsiooni arendamist ja ühiskonna teenimist. 
Rakendame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja ülikooli häid tavasid.

Atraktiivse töökeskkonna loomine. Tagame ajakohased töötingimused, säilitades ja 
väärindades ajaloolist hoonestut ja selle parimat kasutusotstarvet. Hoolitseme oma 
liikmeskonna vajadusi arvestava sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna kujundamise eest. 
Töötame välja ja viime ellu terviklikud keskkonnapõhimõtted, edendame kestlikku 
arengut toetavat mõtteviisi nii ülikoolis kui ka avalikkust harides. Toetame töötajate 
terviseedendust, soodustame aktiivset liikumist ja tervislikku toitumist. Peame oluliseks 
hea vaimse tervise hoidmist.

Innovaatilise digiülikooli väljaarendamine. Arendame järk-järgult välja tervikliku 
digitaristu, kus õppe- ja teadustegevust toetavad nutikad ja ladusad tugiteenused. 
Suurendame digilahenduste kasutamist õppetöös, mis võimaldab koos rahvusvaheliste 
partneritega arendada ja pakkuda rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Kasvatame 
liikmeskonna digipädevust, tagame neile turvalise võimaluse digikanalite kaudu 
suhelda, andmeid koguda ja säilitada ning arendada koostööd partneritega. Panustame 
infotehnoloogilisse võimekusse ning muudame ülikooli andmed väärtuslikuks ja 
kättesaadavaks varaks.
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Making the university open and prone to dialogue

9. INNUSTAV JA TEED RAJAV ORGANISATSIOON

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume 
rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest 
väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele 
võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut.

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne 
organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri 
poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et 
nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja 
arengus.

Tegevussuunad

Ülikooli kujundamine avatuks ja dialoogialtiks. Aktiivse arvamusliidrina algatame 
diskussioone ja oleme valmis dialoogiks. Julgustame eriarvamuste väljendamist. Soosime 
avatud suhtlemist eri osaliste vahel ja huvirühmade kaasamist kõigis olulistes protsessides. 
Tunnistame oma kitsaskohti ja õpime nendest.

Ülikooli töötajate väärtustamine. Hoolime oma töötajatest, märkame igaüht ja tunnustame 
parimaid. Töötame välja ja viime ellu akadeemilise karjäärimudeli, mis motiveerib noori ja 
väärtustab kogenud teadlasi. Toetame süsteemselt töötajate enesearengut mitmekesiste 
koolitusprogrammide kaudu. Tagame juhtide järelkasvu ja toetame nende arenemist teistele 
ülikooli liikmetele eeskujuks olevateks liidriteks. Akadeemilises karjääris väärtustame nii 
õppe- kui ka teadustööd, ülikooli kui organisatsiooni arendamist ja ühiskonna teenimist. 
Rakendame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja ülikooli häid tavasid.

Atraktiivse töökeskkonna loomine. Tagame ajakohased töötingimused, säilitades ja 
väärindades ajaloolist hoonestut ja selle parimat kasutusotstarvet. Hoolitseme oma 
liikmeskonna vajadusi arvestava sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna kujundamise eest. 
Töötame välja ja viime ellu terviklikud keskkonnapõhimõtted, edendame kestlikku 
arengut toetavat mõtteviisi nii ülikoolis kui ka avalikkust harides. Toetame töötajate 
terviseedendust, soodustame aktiivset liikumist ja tervislikku toitumist. Peame oluliseks 
hea vaimse tervise hoidmist.

Innovaatilise digiülikooli väljaarendamine. Arendame järk-järgult välja tervikliku 
digitaristu, kus õppe- ja teadustegevust toetavad nutikad ja ladusad tugiteenused. 
Suurendame digilahenduste kasutamist õppetöös, mis võimaldab koos rahvusvaheliste 
partneritega arendada ja pakkuda rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Kasvatame 
liikmeskonna digipädevust, tagame neile turvalise võimaluse digikanalite kaudu 
suhelda, andmeid koguda ja säilitada ning arendada koostööd partneritega. Panustame 
infotehnoloogilisse võimekusse ning muudame ülikooli andmed väärtuslikuks ja 
kättesaadavaks varaks.
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Valuing the university staff

9. INNUSTAV JA TEED RAJAV ORGANISATSIOON

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume 
rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest 
väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele 
võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut.

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne 
organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri 
poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et 
nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja 
arengus.

Tegevussuunad

Ülikooli kujundamine avatuks ja dialoogialtiks. Aktiivse arvamusliidrina algatame 
diskussioone ja oleme valmis dialoogiks. Julgustame eriarvamuste väljendamist. Soosime 
avatud suhtlemist eri osaliste vahel ja huvirühmade kaasamist kõigis olulistes protsessides. 
Tunnistame oma kitsaskohti ja õpime nendest.

Ülikooli töötajate väärtustamine. Hoolime oma töötajatest, märkame igaüht ja tunnustame 
parimaid. Töötame välja ja viime ellu akadeemilise karjäärimudeli, mis motiveerib noori ja 
väärtustab kogenud teadlasi. Toetame süsteemselt töötajate enesearengut mitmekesiste 
koolitusprogrammide kaudu. Tagame juhtide järelkasvu ja toetame nende arenemist teistele 
ülikooli liikmetele eeskujuks olevateks liidriteks. Akadeemilises karjääris väärtustame nii 
õppe- kui ka teadustööd, ülikooli kui organisatsiooni arendamist ja ühiskonna teenimist. 
Rakendame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja ülikooli häid tavasid.

Atraktiivse töökeskkonna loomine. Tagame ajakohased töötingimused, säilitades ja 
väärindades ajaloolist hoonestut ja selle parimat kasutusotstarvet. Hoolitseme oma 
liikmeskonna vajadusi arvestava sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna kujundamise eest. 
Töötame välja ja viime ellu terviklikud keskkonnapõhimõtted, edendame kestlikku 
arengut toetavat mõtteviisi nii ülikoolis kui ka avalikkust harides. Toetame töötajate 
terviseedendust, soodustame aktiivset liikumist ja tervislikku toitumist. Peame oluliseks 
hea vaimse tervise hoidmist.

Innovaatilise digiülikooli väljaarendamine. Arendame järk-järgult välja tervikliku 
digitaristu, kus õppe- ja teadustegevust toetavad nutikad ja ladusad tugiteenused. 
Suurendame digilahenduste kasutamist õppetöös, mis võimaldab koos rahvusvaheliste 
partneritega arendada ja pakkuda rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Kasvatame 
liikmeskonna digipädevust, tagame neile turvalise võimaluse digikanalite kaudu 
suhelda, andmeid koguda ja säilitada ning arendada koostööd partneritega. Panustame 
infotehnoloogilisse võimekusse ning muudame ülikooli andmed väärtuslikuks ja 
kättesaadavaks varaks.
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Creating an attractive working environment

9. INNUSTAV JA TEED RAJAV ORGANISATSIOON

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume 
rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest 
väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele 
võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut.

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne 
organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri 
poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et 
nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja 
arengus.

Tegevussuunad

Ülikooli kujundamine avatuks ja dialoogialtiks. Aktiivse arvamusliidrina algatame 
diskussioone ja oleme valmis dialoogiks. Julgustame eriarvamuste väljendamist. Soosime 
avatud suhtlemist eri osaliste vahel ja huvirühmade kaasamist kõigis olulistes protsessides. 
Tunnistame oma kitsaskohti ja õpime nendest.

Ülikooli töötajate väärtustamine. Hoolime oma töötajatest, märkame igaüht ja tunnustame 
parimaid. Töötame välja ja viime ellu akadeemilise karjäärimudeli, mis motiveerib noori ja 
väärtustab kogenud teadlasi. Toetame süsteemselt töötajate enesearengut mitmekesiste 
koolitusprogrammide kaudu. Tagame juhtide järelkasvu ja toetame nende arenemist teistele 
ülikooli liikmetele eeskujuks olevateks liidriteks. Akadeemilises karjääris väärtustame nii 
õppe- kui ka teadustööd, ülikooli kui organisatsiooni arendamist ja ühiskonna teenimist. 
Rakendame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja ülikooli häid tavasid.

Atraktiivse töökeskkonna loomine. Tagame ajakohased töötingimused, säilitades ja 
väärindades ajaloolist hoonestut ja selle parimat kasutusotstarvet. Hoolitseme oma 
liikmeskonna vajadusi arvestava sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna kujundamise eest. 
Töötame välja ja viime ellu terviklikud keskkonnapõhimõtted, edendame kestlikku 
arengut toetavat mõtteviisi nii ülikoolis kui ka avalikkust harides. Toetame töötajate 
terviseedendust, soodustame aktiivset liikumist ja tervislikku toitumist. Peame oluliseks 
hea vaimse tervise hoidmist.

Innovaatilise digiülikooli väljaarendamine. Arendame järk-järgult välja tervikliku 
digitaristu, kus õppe- ja teadustegevust toetavad nutikad ja ladusad tugiteenused. 
Suurendame digilahenduste kasutamist õppetöös, mis võimaldab koos rahvusvaheliste 
partneritega arendada ja pakkuda rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Kasvatame 
liikmeskonna digipädevust, tagame neile turvalise võimaluse digikanalite kaudu 
suhelda, andmeid koguda ja säilitada ning arendada koostööd partneritega. Panustame 
infotehnoloogilisse võimekusse ning muudame ülikooli andmed väärtuslikuks ja 
kättesaadavaks varaks.

14

Developing an innovative digital university

KEY TOPICS IN 2023: increasing the competitiveness of the university employees’ salaries, 
sustainable development, development of the digital university

University-wide activities
1. Valuing the university staff, incl. 

1.1. raising employees’ salaries to retain and motivate high-level academic staff and to increase the competitiveness 
of salaries (deans) [performance funding of faculties and development fund €4,133,825];

1.2.  fostering a leadership culture through centralised training and development programmes, incl. the induction 
programme for managers, ENLIGHT Extra (former U4 network), top management training (K1);

1.3.  promoting equal treatment, incl. launching a network of support persons, setting up a panel of experts; creating 
guidance materials explaining the principles of equal treatment, training and seminars; implementing the 
gender equality plan; implementing the diversity agreement (AS, K1, deans);

1.4.  creating a fair and supportive work environment: pay gap analysis and survey on working time use (K1);
1.5.  a health-supporting, safe work environment: agreeing on the principles of remote working, systematic 

assessment of work-related health risks, planning and use of occupational health costs (K1).
2. Completing the reorganisation of the system of giving recognition, incl. recommendations to units for establishing 

or reorganising their existing awards, and ensuring the availability and dignified display of information on the 
university’s recognition and awards (AS, DD, K1)

3. Harmonising and improving the evaluation procedure: training for evaluation committees and the persons evaluated, 
an overview of current practice (AS, K1, deans)
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4. Specification of the promotion requirements of faculties in the job descriptions of academic staff, changing the 
evaluation procedure, incl. in case of promotion, evaluation by a higher-level committee (AS, K1, deans)

5. Developing an innovative digital university, incl.
5.1.  introducing the cybersecurity management system (K1) [development fund support €78,000];
5.2.  renewal of IT infrastructure based on a long-term plan (K1);
5.3.  further development of IT development projects and digital workflows, incl. SIS2, refactoring the database of 

central information systems and the renewal of architecture, stage 2 of the learner’s digital dashboard, website, 
requests portal, management and human resources software (K1, P2, those ordering the systems);

5.4.  detailed analysis and software development for a learning pathway application for doctoral students and 
resident doctors (TEEK) (P2, K1) [development fund support €203,340];

5.5.  continued development of learning analytics: testing, using and model analysis and development (P2, K1).
6. University’s buildings and spatial development, improving energy efficiency, valorisation of the historical buildings 

from the capital budget (K1), incl.
6.1.  planning of the Maarjavälja buildings and green area;
6.2.  development of the urban space in front of the university’s main building in cooperation with the city of Tartu;
6.3.  agreeing on the future terms and conditions for renting out student dormitories;
6.4.  completion of project stage 2 of the study and rest areas for students.

7. Improving the crisis resilience of buildings, improving the operational readiness of technological systems (K1)
8. Developing and implementing environmental principles, and developing a sustainable development mindset (DD, 

K1, deans) [development fund support €30,000]
9. Coordinating and monitoring the implementation of recommendations of the institutional accreditation report (DD)
10. Development and approval of the budgeting principles for the budget of 2024–2026 (DF)
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10. KEY PARTNER IN REGIONAL DEVELOPMENT

FUNCTION OF THE UNIVERSITY: we cooperate with the state and local authorities to prevent the 
increasing of regional inequality, making higher education and knowledge transfer available to 
different Estonian regions.

We combine higher education provided by colleges with the possibilities and needs of regions and act as a cooperation 
partner of sustainable development and innovation to businesses all over Estonia. We are one of the major cooperation 
partners of the city of Tartu, complementing each other and strengthening cooperation in the areas of the smart city, the 
development of entrepreneurship, tourism and transport connections, education and culture. 

Courses of action

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: tegutseme koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega selle nimel, et vältida 
regionaalse ebavõrdsuse süvenemist, tehes kõrghariduse ning teadmussiirde kättesaadavaks 
riigi eri piirkondades.

Ühildame kolledžites pakutava kõrghariduse paikkonna võimaluste ja vajadustega ning oleme kestliku 
arengu ja innovatsiooni koostööpartner ettevõtetele kogu Eestis. Oleme Tartu linna üks peamisi 
koostööpartnereid, täiendades linnaga teineteist ja tihendades koostööd targa linna, ettevõtluse arengu, 
turismi ja transpordiühenduste, hariduse ning kultuuri teemavaldkondades.

Tegevussuunad

Eesti kõrghariduse parima kvaliteedi tagamine koostöös Eesti teiste kõrgharidus- 
ja teadusasutustega. Peame oluliseks kõrghariduse ning teadus- ja arendustöö 
kvaliteedil põhinevat ressursside jaotust, mis arvestab tasakaalustatud regionaalarengu 
vajadusi, jätkuvat üleilmastumist ja inimtegevuse kliimamõju, toetab tarka piirkondlikku 
spetsialiseerumist ja kohalikke olusid arvestavat arengut. Toetame riigi püüdlusi 
kõrgharidus- ja teadusasutuste võrgu optimeerimisel.

Koostöö jätkamine ja tugevdamine Tartu linna ja partneritega Tartu piirkonnas. 
Kujundame ühiselt atraktiivset linnakeskkonda, sealhulgas teeme koostööd hoonestu 
ning transpordivõrgu planeerimisel ja arendamisel, kasutades ülikooli mitmekülgset 
pädevust. Säilitame ja avame külastajatele kultuuriväärtusi. Arendame terviklikku 
haridussüsteemi nii kõikidel koolitasemetel kui ka täiendusõppes. Toetame linna püüdlusi 
uute transpordiühenduste loomisel ning panustame konverentsiturismi arengusse 
rahvusvaheliste ürituste organiseerimise kaudu. Teeme sünergia saavutamiseks koostööd 
piirkonna teadus-, arendus- ja innovatsioonipartneritega ning osaleme aktiivselt Tartu 
kui Euroopa kultuuripealinna tegemistes.

Kolledžite arendamine Narvas, Viljandis, Pärnus ning ülikooli kohalolek Tallinnas. 
Koostöös riigi ning kohalike omavalitsustega suurendame piirkondade omapära ja 
võimalusi arvestava õppetöö mahtu ning aitame kaasa innovatsiooni ja ettevõtluse 
arengule. Suurendame ülikooli põhitegevust toetavate ning riigi jaoks vajalike üksuste ja 
ettevõtmiste nähtavust ja mõju Tallinnas.

10. REGIONAALARENGU PÕHIPARTNER

Foto: Andres Tennus
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Assuring the best quality of higher 
education in Estonia in cooperation 

with other higher education and 
research institutions in Estonia
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Continuation and strengthening of 
cooperation with the city of Tartu 
and partners in the Tartu region

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: tegutseme koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega selle nimel, et vältida 
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Development of colleges in Narva, 
Viljandi and Pärnu and the presence 

of the university in Tallinn

KEY TOPICS IN 2023: preparation for fair transition in Ida-Viru County

University-wide activities
1. Planning fair transition activities in Ida-Viru County in research and development, degree studies and continuing 

education, incl. the development of Narva College (P1, P2, SV)
2. Activities of the European Capital of Culture Tartu 2024: completing the lighting design project of Tartu cathedral 

(DD) [development fund support €80,000]
3. Participation in drafting the regional development agreement of South Estonia, in which ministries, local authorities, 

businesses and universities agree on priority development activities for the region and which serves as a basis for 
regional development measures; participation in the sustainable development council of Tartu County (DD)

4. Cooperation with SA Tehvandi Sports Centre to develop the Kääriku training centre; further development of the 
infrastructure and agreeing on lines of cooperation (K1, MV)
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