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Rektori eessõna
Viimastel aastatel on kogu maailm 
elanud ettearvamatuses. Mõistagi 
pole Tartu Ülikool jäänud sellest 
puutumata. Ukrainas toimuv on 
2022. aastal mõjutanud nii ülikooli 
tegevust kui ka toimetulekut. Oleme 
avanud ülikooli uksed Ukrainast 
põgenenud üliõpilastele ja akadee-
milistele kolleegidele, ülikooli liikmed 
on olnud tegevad vabatahtlikus 
töös ja toetanud Ukraina üliõpilaste 

hakkamasaamist rahaliselt. Ka rahvus vahelistes võrgustikes 
oleme teisi Euroopa ülikoole aktiivselt kaasa tõmmanud, et 
aidata ukrainlastel hoida elus oma teadus- ja haridussüsteemi. 
Ülikoolipere toetuse pikaajalist mõju näeme loodetavasti veel 
paljude aastategi pärast.

2022. aastast kokkuvõtet tehes saab siiski kinnitada, et 
ootamatustele vaatamata on suuri samme astutud omajagu. 
Edetabelite keeles rääkides oleme jõudnud enneolematu 
tulemuseni – maailma 250 parima ülikooli sekka. See oli ka 
aasta, mil meie teadlased tõid Tartusse ajaloo suurima teadus-
rahastuse kahe rahvusvahelise teaduskeskuse rajamiseks. Aasta 
läheb ajalukku ka doktoriõppe uue vormi teokssaamisega – 
sügissemestrist on doktoriõppe üliõpilased nooremteaduritena 
meie täieõiguslikud kolleegid.

2022. aastal seadsime tähelepanu alla organisatsiooni 
kestliku arengu ja sügisel asutatud kestliku arengu keskuse 
juhtimisel ka kestlikkusega seotud teemad teadus- ja õppetöös. 
Valdkondadevahelise konsortsiumina loodud keskus avardab 
ülikoolis igapäevase koostöö võimalusi ja aitab laiemalt kaasa 
tasakaalus ühiskonna arengule.

Eesti avaõiguslikud ülikoolid jätkasid kõrghariduse rahastamise 
eest seismist ja 2022. aastal saavutati oluline vahetulemus. 

Aasta alguses jõudsime Rektorite Nõukogu juhatuses 
arusaamale, et ilma rahalise garantiita ei saa ülikoolid võtta 
endale halduslepingutega pikaajalisi kohustusi. Järgnesid 
kuudepikkused läbirääkimised kõigi parlamendi erakondadega. 
Suvel andis uus valitsuskoalitsioon lubaduse eraldada 
kõrgharidusele juba samal aastal kümme miljonit eurot lisatoetust 
ja suurendada edasise nelja aasta jooksul rahastamist 15% 
aastas. Lubadus kinnitati riigi eelarve strateegias ning ülikoolide 
rahastamine sai Riigikogu valimistele eelnenud aruteludes palju 
tähelepanu. Lubatud lisaraha annab võimaluse ajakohastada 
järk-järgult meie inimeste töötasusid, mis ei ole senise puuduliku 
rahastamise tõttu suutnud üldise elukallidusega sammu pidada.

Aastasse jagus mitu kinnisvarauuendust: näiteks said 
tänapäevased töö- ja õpitingimused ökoloogia ja maateaduste 
instituut, haridusteaduste instituut ning maailma keelte ja 
kultuuride kolledž. Energiakriisi mõju leevendamiseks tegime 
energiatõhususe saavutamisega seotud investeeringuid.

Edasise tegevuse korraldamiseks saime väärtuslikku tagasisidet 
ülikoolile seitsmeks aastaks antud akrediteeringuga. See 
võimaldas näha oma tööd kõrvalt ja mõista, kuidas oma tegevust 
parendada ning mille hoidmisele erilist rõhku panna.

Meie tegevuse mõju on ühiskonnas üha tuntavam. Tööturu 
uuenev mudel, tehnoloogia areng, vananev rahvastik ja 
ühiskonna ees seisvate ülesannete keerukus seavad ülikoolile 
kohustuse hinnata, milliste oskustega on meie lõpetajad ning 
millist teadmust ühiskonnale pakume. See tähendab pidevalt 
arenevat ülikooli, kus on eriti tähtis sõeluda välja see, mis kulutab 
küll raha ja inimesi, kuid on väikese mõjuga ja vähendab jõudu 
tegeleda päriselt lahendamist vajavate probleemidega. Jagugu 
akadeemial selleks tarkust.

Toomas Asser 
Tartu Ülikooli rektor
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Ülikoolid

EBS Estonian Business School

EKA Eesti Kunstiakadeemia

EMTA Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EMÜ Eesti Maaülikool

TLÜ Tallinna Ülikool

TTÜ Tallinna Tehnikaülikool

TÜ Tartu Ülikool

 

Õppevaldkonnad

HAR haridus

HUM humanitaarteadused ja kunstid

SOTS sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave

ÄRI ärindus, haldus ja õigus

LOOD loodusteadused, matemaatika ja statistika

IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

TEHN tehnika, tootmine ja ehitus

PÕL põllumajandus

TERV tervis ja heaolu

TEEN teenindus

Tartu Ülikooli valdkonnad

HV humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

SV sotsiaalteaduste valdkond

MV meditsiiniteaduste valdkond

LT loodus- ja täppisteaduste valdkond

Lühendid
Muud lühendid

A2025 Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025

ARWU
ettevõtte Shanghai Ranking Consultancy koostatav maailma ülikoolide edetabel 
„Academic Ranking of World Universities“

AS aktsiaselts

EAP Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt

EHIS Eesti Hariduse Infosüsteem

EIT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

EL Euroopa Liit

ERC Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council) 

ESI
andmebaas, mis jälgib Web of Science’i andmebaasi kõige edukamaid artikleid ja nende 
viidatavust (Essential Science Indicators)

ETIS Eesti Teadusinfosüsteem

HTM Haridus- ja Teadusministeerium

MOOC vaba juurdepääsuga e-kursus (ingl massive open online course)

MTÜ mittetulundusühing

OÜ osaühing

QS
ettevõtte Quacquarelli Symonds koostatav maailma ülikoolide edetabel „QS World 
University Rankings“

SA sihtasutus

SAIS sisseastumise infosüsteem

SKT sisemajanduse kogutoodang

TA teadus- ja arendustegevus

TAIE Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse strateegia 2021–2035

THE
Briti ajakirja The Times koostatav maailma ülikoolide edetabel „Times Higher Education 
World University Rankings“

UTTV Tartu Ülikooli videoportaal

ÕIS Tartu Ülikooli õppeinfosüsteem
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2018 2019 2020 2021 2022

Töötajad
Töötajate koguarv 3602 3635 3767 3767 4141

Töötajate arv täistööajale taandatuna 2935 2957 3055 3166 3368

sh akadeemilisi töötajaid 51,7% 51,3% 52,5% 52,1% 54,9%

Akadeemiliste töötajate arv täistööajale taandatuna  1517 1518 1604 1650 1847

sh doktorikraadiga töötajaid 74,3% 76,3% 74,5% 74,0% 68,4%

sh välistöötajaid 12,3% 13,9% 15,5% 17,7% 20,0%

Professorite arv täistööajale taandatuna 179 186 186 209 217

sh naisprofessoreid 23,3% 25,9% 26,4% 28,3% 31,1%

Üliõpilased
Üliõpilaste arv 13 169 13 395 13 641 13 909 14 263

sh kõrghariduse esimesel astmel 60,4% 60,6% 60,6% 60,6% 61,6%

sh magistriõppes 30,6% 30,9% 31,1% 31,1% 30,4%

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

Välisüliõpilaste arv 1457 1660 1678 1746 1820

osakaal üliõpilaste arvus 11,1% 12,4% 12,3% 12,6% 12,8%

Lõpetanute arv 2630 2715 2778 2961 2764

sh doktoriõppe lõpetanuid 122 129 118 105 122

Õppekavad
Õppekavade arv, mille alusel tuli õppima uusi 
üliõpilasi

161 159 159 160 150

sh võõrkeelseid õppekavasid kõrghariduse 
esimesel ja teisel astmel

26 30 29 31 32

Õppekavade arv, mille alusel õpib üliõpilasi 198 197 188 182 189

Teaduspublikatsioonid
Teaduspublikatsioonide arv 2374 2834 2813 3037 2846

sh kõrgetasemelisi publikatsioone 1709 1983 1995 2271 2086

sh ETIS-e kategooria 1.1 artikleid 1259 1480 1472 1758 1581

Koht ülikoolide edetabelites
THE 301–350 301–350 251–300 251–300 201–250

QS 321 301 285 300 296

ARWU 301–400 301–400 401–500 401–500 501–600

Tartu Ülikooli 
üldandmed

Töötajate andmed on esitatud vastava aasta 
31. detsembri seisuga. 

Üliõpilaste andmed on esitatud vastava aasta 
10. novembri seisuga. Üliõpilaste arv ei hõlma 
eksterne, külalisüliõpilasi ega arst-residente. 
Kõrghariduse esimese astme õpe hõlmab 
rakendus kõrgharidus-, bakalaureuse- ning 
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpet. 

Lõpetanute arv näitab, kui palju üliõpilasi 
lõpetas õpingud eelmise aasta 1. oktoobrist 
vastava aasta 30. septembrini. 

Õppekavade arv hõlmab õppekavu (sh kõiki 
ühisõppekavu), mille alusel üliõpilased õppisid 
vastava aasta 10. novembri seisuga. 

Teaduspublikatsioonide arv hõlmab Eesti 
Teadusinfosüsteemi (ETIS) kategooriaid 
1.1–1.3, 2.1, 2.5, 3.1–3.3, 4.1, 5.1, 6.3 ja 6.4. 
Kõrgetasemeliste publikatsioonide hulka on 
arvestatud ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 
ja 3.1. Publikatsioonide arvus kajastuvad 
kõigi publikatsioonid, kellel oli vastaval 
kalendriaastal Tartu Ülikooliga kehtiv tööleping 
või kes õppisid doktoriõppes. Vastava aasta 
andmed pärinevad ETIS-est järgnenud aasta 
15. veebruari seisuga.

Üksikasjalikumad andmetabelid on Tartu Ülikooli statistika töölaual statistika.ut.ee.

http://statistika.ut.ee
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ÜLIKOOLI JUHTIMINE
Tartu Ülikooli kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab ülikooli majandus tegevuse ja pikaajalise arengu eest, 
kinnitab ülikooli põhikirja ning võtab vastu ülikooli arengukava ja eelarve. Nõukogu koosseisu kuulub 11 liiget, kellest viis 
nimetab Tartu Ülikool, viis haridus- ja teadusminister ning ühe Eesti Teaduste Akadeemia. 2022. aastal algas nõukogu 
uue koosseisu viieaastane tööperiood. Nõukogusse kuulusid

• Ruth Oltjer (esimees), AS-i Chemi-Pharm juhataja,
• Arto Aas, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht,
• Jaan Eha, Tartu Ülikooli kardioloogia professor ja akadeemik,
• Heidi Kakko, UniTartu Ventures OÜ nõukogu esimees, 
• Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor,
• Marja Makarow, Soome Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige, Academia Europaea president, 
• Mari Moora, Tartu Ülikooli koosluse ökoloogia professor,
• Martin Aleksander Noorkõiv, Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni doktorant, 
• Ants Nõmper, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ juhtivpartner,
• Elmer Sterken, Groningeni Ülikooli rahandusökonoomika professor, 
• Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor.

Ülikooli kõrgeim akadeemiline otsustuskogu on senat, kes vastutab ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse eest, tagades selle 
väga hea kvaliteedi. Senatisse kuulub 22 liiget: ülikooli rektor senati esimehena, neli esindajat ülikooli igast valdkonnast ja viis üliõpilaste 
esindajat. 2022. aastal kuulusid senati koosseisu

humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 
esindajad

• professor Aivar Kriiska,
• professor Raili Marling,
• lektor Ave Matsin,
• professor Renate Pajusalu,

sotsiaalteaduste valdkonna esindajad

• professor Veronika Kalmus,
• professor Evelyn Kiive,
• professor Marju Luts-Sootak,
• professor Maaja Vadi,

meditsiiniteaduste valdkonna esindajad

• professor Külli Kingo,
• kaasprofessor Tanel Laisaar,
• professor Pärt Peterson,
• professor Mihkel Zilmer,

loodus- ja täppisteaduste valdkonna 
esindajad

• professor Peeter Burk, 
• professor Krista Fischer,
• professor Marco Kirm, 
• professor Tõnu Meidla, 

üliõpilaste esindajad (kuni 30.06.2022)

• Joosep Heinsalu,
• Stella-Maria Kangur,
• Imar Yacine Koutchoukali,
• Kertu Liis Krigul,
• Katariina Sofia Päts,

üliõpilaste esindajad (alates 01.07.2022)

• Sven Anderson,
• Joosep Heinsalu,
• Liisa Marie Kerner,
• Katariina Sofia Päts,
• Anna Zobel.
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Tartu Ülikooli rektor on professor Toomas Asser. 
Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, 
lähtudes nõukogu ja senati otsustest, ning 
vastutab ülikooli raha õiguspärase ja otstarbeka 
kasutamise eest. Rektoraadi koosseisu kuuluvad 
lisaks rektorile teadusprorektor, õppeprorektor, 
kantsler, finantsjuht, akadeemiline sekretär ja 
valdkondade dekaanid. Kuni 31. maini kuulus 
rektoraadi koosseisu ka arendusprorektor 
Erik Puura. 1. juunist lisandus rektoraadi liikmete 
hulka arendusjuht Taivo Raud.

Pärast rektoraadi koosseisu muutumist vastutab 
seni arendusprorektori vastutusalas olnud 
tegevuse (ülikooli ettevõtlussuhted, teadmussiire 
ja intellektuaalse omandi kaitse) eest teadus-
prorektor ning ülikooli arengu kavandamise ja 
rahvusvahelise koostöö eest arendusjuht.

Õppe- ja teadustööd tehakse Tartu Ülikoolis 
27 instituudis ja neljas kolledžis, mis jagunevad 
nelja valdkonda:

• humanitaarteaduste ja kunstide valdkond (HV),
• sotsiaalteaduste valdkond (SV),
• meditsiiniteaduste valdkond (MV),
• loodus- ja täppisteaduste valdkond (LT).

Akadeemilisse struktuuri kuulub ka neli 
valdkonna välist asutust: 

• muuseum, 
• loodusmuuseum ja botaanikaaed, 
• raamatukogu,
• teaduskool. 

Taivo Raud 
arendusjuht

Aune Valk 
õppeprorektor

Professor Margus Lember 
meditsiiniteaduste  
valdkonna dekaan

Professor Anti Selart 
humanitaarteaduste ja kunstide 

valdkonna dekaan

Kstina Vallimäe 
kantsler

Kalle Hein 
finantsjuht

Kristjan Vassil 
teadusprorektor

Professor Leho Ainsaar 
loodus- ja täppisteaduste  

valdkonna dekaan

Professor Raul Eamets 
sotsiaalteaduste  

valdkonna dekaan

Tõnis Karki 
akadeemiline sekretär

Professor Toomas Asser 
rektor

Rektoraadi liikmed 
seisuga 31.12.2022
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Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Meditsiiniteaduste valdkond

Sotsiaalteaduste valdkond

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Loodus- ja  
täppisteaduste 

valdkonna  
dekaan

Humanitaar- 
teaduste ja kunstide 

valdkonna  
dekaan 

Meditsiiniteaduste 
valdkonna  

dekaan

Teadusprorektor

Õppeprorektor

Arendusjuht

Finantsjuht

Akadeemiline 
sekretär

Rektor

Nõukogu Senat

Kantsler

Sotsiaalteaduste 
valdkonna

dekaan

Bio- ja siirdemeditsiini instituut

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Hambaarstiteaduse instituut

Kliinilise meditsiini instituut

Farmaatsia instituut

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Eesti mereinstituut

Tehnoloogiainstituut

Tartu observatoorium

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Keemia instituut

Füüsika instituut

Arvutiteaduse instituut

Matemaatika ja statistika instituut

Usuteaduskond

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Kultuuriteaduste instituut

Maailma keelte ja kultuuride kolledž

Viljandi kultuuriakadeemia

Filosoofia ja semiootika instituut

Teaduskool

Õppeosakond*

Üliõpilaskonna büroo*

Õigusteaduskond

Majandusteaduskond

Narva kolledž
Pärnu kolledž

Ühiskonnateaduste instituut

Haridusteaduste instituut

Psühholoogia instituut

Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Grandikeskus*

Raamatukogu Ökoloogia ja maateaduste instituut

Turundus- ja kommunikatsiooniosakond*

Personaliosakond*

Kinnisvaraosakond*

Kantselei*

Infotehnoloogia osakond* 

Rahandusosakond*

Hankeosakond*

Rektoraadi büroo*

Siseauditi büroo*

Kirjastus*

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus*

Loodusmuuseum ja botaanikaaed

Muuseum

Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond*

Genoomika instituut

* tugiüksused

Tartu Ülikooli struktuur
seisuga 01.11.2022
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Tartu Ülikooli struktuur
seisuga 31.12.2022

* tugiüksused
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Aruande edasiste lehekülgede serval 
sinisel taustal on esitatud teemakohaseid 
väljavõtteid arengukavast. 

Edendame kestlikku arengut 
toetavat mõtteviisi nii ülikoolis  
kui ka avalikkust harides.  
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Arengukava
2022. aastal jätkus ülikooli arengukava 2021–2025 (A2025) 
elluviimine. Arengukava täpsustavad muud strateegia-
dokumendid: keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted, finants
strateegia, eraraha kaasamise strateegia ja ruumilise arengu 
strateegia. Arengukava elluviimist jälgitakse digitaalsete 
töölaudade abil ning ülikooli põhitegevuse ja varade andmed on 
statistika töölaual kõigile kättesaadavad.

Strateegiliste eesmärkide täitmiseks koostab rektoraat igal 
aastal tegevuskava ning lepitakse kokku kesksete arendus-
toetuste kasutamine, mõõdikud ja tähtajad, sh

• arengufondi abil toetatakse arengukava elluviimist, eelkõige 
valdkonnaülest arendustegevust;  

• nõukogu jaotatav tasemeõppe strateegiline arengutoetus 
on mõeldud valdkondadele õppega seotud strateegiliste 
arengusuundade rahastamiseks;  

• dekaanide tulemusrahastu aitab täita eelarveaastaks 
püstitatud uusi ülesandeid;  

• rektori reservfondi eesmärk on katta ühekordseid 
ettenägematuid vajadusi.

2022. aasta tegevuskavas seoti omavahel A2025 arendus-
ülesanded ja rektoraadi liikmete tulemus kokkulepped ning 
nende elluviimiseks keskselt eraldatavad arendustoetused. 
Ülikooli 2022. aasta tegevuskava juhtteemad olid

• õppetöö arendamiseks eestikeelse kõrghariduse edendamine, 
õpetajakoolitus, tulevikuoskuste õpetamine, õppekvaliteet ja 
õppimisvõimaluste laiendamine;

• teadustegevuse arendamiseks doktoriõppe arenduskava 
elluviimine, teadustaristu arendamine, välisraha kaasamine ja 
ühiskonna probleemide lahendamine;

• organisatsiooni arendamiseks ülikooli rahalise olukorra ja 
palkade konkurentsivõime tugevdamine, digiülikool, kestlik 
areng ning  juhtimise ja kommunikatsioonitöö kvaliteet.

Kestlik areng
Kestlik areng tähendab tasakaalu inimese ja ühiskonna heaolu, 
kultuuri elujõu, majanduse jätkusuutlikkuse ning loodus-
keskkonna hoidmise ja taastamise vahel. 2022. aasta esimeses 
pooles töötas ülikoolis kestliku arengu komisjon, kes esitas 
ettepanekud kestliku ülikooli arendamiseks ning keskkonna-
põhimõtete väljatöötamiseks. Et leida ühiskonna kestliku arengu 
probleemidele mitmekülgseid lahendusi, loodi kestliku arengu 
keskus, mida juhib sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor 
Margit Keller. Keskus toetab valdkondadevahelist õppe- ja 
teaduskoostööd ülikoolis, kestliku arengu alast teadmussiiret 
ning ühiskondlikku arutelu. Keskuse avaüritusel arutasid nelja 
valdkonna teadlased selle üle, kuidas suurendada teadlikkust 
kliimamuutustest ning millised oleksid teaduspõhised 
lahendused kliimamuutuste leevendamiseks ja nende mõjuga 
kohanemiseks. Ürituse salvestist on UTTV-s vaadatud ligi 
2000 korda.  

Ülikool korraldas ideekonkursi Maarjamõisa väljale uuenduslike 
lahendustega haljasala rajamiseks. Loodus- ja täppis teadlaste 
algatatud konkursi lähteülesanne sisaldas muu hulgas 
haljasalale looduslikult mitmekesiste iluaedade, vesinikku tootva 
päikesejaama, putukasõbralike valgustite ning eri pinnakatete 
planeerimist, et uurida nende toimivust, tõhusust ja mõttekust. 
Uuringute tulemusi saaks tulevikus eeskujuks võtta ka teistes 
sarnastes projektides. 

Ülikooli ja Tartu linna pühendumust kestlikkust toetavate ühiste 
eesmärkide nimel väljendab näiteks teadlaste tihe koostöö Tartu 
linnaga, mis valiti saja kliimaneutraalseks pürgiva Euroopa 
linna sekka. Samuti väljendab seda Tartu Linnavolikogu otsus 
täiendada Tartu Raefondi stipendiumi tingimusi nii, et seda 
antakse edaspidi neile Tartu Ülikooli üliõpilastele, kes 
uurivad ÜRO kestliku arengu eesmärke 
Tartu linna kontekstis. 
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Keskkonnahoidlike hangete eesmärk on vähendada 
negatiivset keskkonnamõju, mis on tingitud toodete 
tootmisest, kasutamisest ja kasutuselt kõrvaldamisest ning 
teenuste osutamisest. Ülikool rakendas keskkonnahoidlikkuse 
kriteeriume mööbli, puhastustoodete ja –teenuste ning kontori 
infotehnoloogia seadmete hangetes. Lisaks keskkonnaministri 
kehtestatud keskkonna hoidlikkuse nõuetele määras ülikool 
keskkonnakahju vähendavad tingimused, mille täitmist võib 
ülikoolis iga toitlustusteenuse tellija teenusepakkujalt nõuda 
(nt toit, mis on toodetud kohalikust toorainest, mille on teinud 
kohalik tootja, mis põhineb kohalikel traditsioonidel või mille 
koostisained pärinevad kestlikkust edendava märgistusega 
tootjatelt).

Institutsionaalne akrediteerimine
2022. aastal toimus ülikooli institutsionaalne akrediteerimine, 
mille tulemusena andis Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri 
hindamisnõukogu Tartu Ülikoolile akrediteeringu seitsmeks 
aastaks.  

Ülikooli hinnanud rahvusvaheline komisjon tõstis esile mitut 
tugevat külge. Komisjon leidis, et ülikooli arengukava seob 
tema eesmärgid mitmekülgselt ja valdkondadeüleselt riiklike 
ning Euroopa majanduslike, ühiskondlike ja kultuuriliste 
eesmärkidega. Sel viisil rõhutab ülikool rakendusliku 
suunitlusega teadusuuringute tähtsust, toetab elukestvat õpet 
ja näeb end Eesti kultuuripärandi hoidjana.   

Hindamisnõukogu sõnul väärib tunnustust ülikooli läbiv ja 
loomuomane huvi tegeleda oluliste ja mõjusate ühiskondlike 
teemadega ning ülikooli roll kogu Eesti teadusmaastiku 
kujundamisel. Kõrgelt hinnati teaduse tugiteenuseid, eriti 
grandikeskuse tegevust, mis on Euroopa Liidu (EL) standardit 

arvestades kõrgel tasemel ja aitab kaasa konkurentsi-
põhise rahastuse sissetoomisele. Lisaks rõhutati, et ülikooli 
akadeemilise eetika dokumendid on silmapaistvalt head, 
kuna sisaldavad põhimõtteid ja juhtnööre koos konkreetsete 
näidetega.   

Samuti on ülikool teinud hindamisnõukogu arvates palju 
õppejõudude arengu toetamiseks. Selleks on värvatud 
õppedisainerid ja õpetamisoskuste konsultandid ning 
korraldatud seminare, koolitusi ja parimate tavade jagamise 
üritusi.  

Parendamist vajavate teemadena nimetasid hindajad kvaliteedi-
kultuuri, õppekavade ülesehitust, akadeemiliste töötajate 
atesteerimist ja edutamist ning rahvusülikooli ja rahvusvahelise 
ülikooli rollide selgemat määratlemist. Ülikool jäi kvaliteedi-
juhtimise suurema reguleerituse teemal eriarvamusele ning 
eelistab usaldavat kvaliteedikultuuri, mis põhineb väärtustel ja 
headel tavadel. Samuti ei näe ülikool vastuolu rahvusülikooli ja 
rahvusvahelise ülikooli eesmärkide ühildamises. Asjakohaste 
soovituste elluviimiseks koostati ülikoolis 2022. aasta lõpuks 
ka tegevuskava. Selgema strateegilise juhtimise protsessi 
juurutamise soovitust võeti aga arvesse juba A2025 2023. aasta 
tegevuskava koostamisel ja institutsionaalse akrediteerimise 
soovitused lisati rektoraadi liikmete tulemuskokkulepetesse.  

Akrediteerimise käigus hinnati ka kuut õppekava: „Ettevõtlus 
ja digilahendused“ (rakenduskõrgharidusõpe); „Õigusteadus“, 
„Bioloogia ja elustiku kaitse“ (bakalaureuseõpe); „Tõlkeõpetus“, 
„Rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud“ ning 
„Arvutitehnika ja robootika“ (magistriõpe). Komisjon hindas väga 
kõrgelt tuge, mida ülikool õppejõududele ainete ja õpetamise 
arendamiseks pakub, ning tõstis esile õpetamise ja teaduse 
tihedat seost, töötajate kõrget akadeemilist taset ning suurt 
pühendumust oma tööle ja ülikoolile.
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Töötajate arvu puudutavad 
võtmenäitajad ei hõlma noorem-
teadureid. Doktoriõppe reform 
viiakse ellu järk-järgult ja igal aastal 
saab osa doktorante nooremteaduri 
staatuse. Nende kaasamisel 
kõiguks võtmenäitajate tase igal 
aastal nooremteadurite arvu, 
mitte mõõdetava sisulise näitaja 
muutumise tõttu.

Viimase tulba joonised näitavad 
2020., 2021. ja 2022. aasta 
võtmenäitajate tulemusi võrreldes 
lineaarse liikumisega lähtetasemest 
sihttasemeni (hall punktiirjoon).

Edasistes peatükkides on arengukava 
võtmenäitajate tulemuste kajastus 
tähistatud märgisega „A2025“.

Arengukava 
võtmenäitajad

Lähtetase 2020 Tulemus 2022 Sihttase 2025 Trend 2020–2022

Rahvusvaheline rahvusülikool

Õpetajakutset andvate õppekavade lõpetanute arv 276 299 350

Eesti keele kursustel osalenud välistöötajate osakaal 28% 33% 45%

Eesti keele kursustel osalenud välisüliõpilaste osakaal 28% 40% 75%

Lõpetanud välisüliõpilaste osakaal 15% 14% 13–15%

Välispäritolu akadeemiliste töötajate osakaal 12,5% 14,5% 15–20%

Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaal lõpetanute hulgas 12,7% 9,9% 18%

Haridus

Väljalangenud üliõpilaste osakaal 9,5% 10,0% < 9%

Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud 
akadeemiliste töötajate osakaal

41% 46% 50%

Üliõpilaste rahulolu õppeainete õpetamisega 86% 89% 95%

Täiendusõppijate arv 40 493 46 108 43 000

Silmapaistvate õpitulemustega sisseastunute osakaal 57% 82% 60%

Doktoriõppe lõpetamise efektiivsus 35% 38% 50%

Teadus
10% maailmas enim viidatud teaduspublikatsioonide hulka 
kuuluvate publikatsioonide osakaal

17,1% 17,7% 17–20%

Teaduse välisrahastuse maht mln € 12,8 25,9 17,8

Ettevõtetega sõlmitud lepingute maht mln € 6,83 7,7 8

Ülikooli uute hargettevõtete arv aastas 3 4 5

Organisatsioon

Tulu akadeemilise töötaja kohta € 124 158 142 728 150 000

Nende üksuste osakaal, mille töötajad on oma tööga rahul 66% 62% 70%

Tulu õppetegevusest üliõpilase kohta € 5662 6182 6500
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TEGEVUSKESKKOND
Euroopa
Euroopa Komisjoni tulevikusuundade strateegilise analüüsi 
2022. aasta aruandes on öeldud, et kõigil tegevus-
tasanditel alates kohalikust kuni ülemaailmsete valitsus- ja 
võimu struktuurideni mõjutavad meid pikaajaliselt enim 
kliimamuutused, tehnoloogia kiirenev areng ja digitaliseerumine 
ning geopoliitiline ebakindlus. 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni iga-aastases 
ühisavalduses nenditakse, et 2022. aasta oli probleemide-
rohke. Venemaa provotseerimata kallaletung Ukrainale tõi 
kaasa vajaduse osutada Ukraina rahvale humanitaar-, poliitilist, 
rahalist ja sõjalist toetust. Euroopa Liit (EL) käivitas esimest 
korda ajutise kaitse mehhanismi, mis tagas ukrainlastele 
juurdepääsu töökohtadele, eluasemele, haridusele, koolitusele 
ja tervishoiule. Venemaale majandusliku surve avaldamiseks 
kehtestati enneolematud sanktsioonid. Kava „REPowerEU“ 
vastuvõtmisega kaotab EL järk-järgult Euroopa sõltuvuse 
Venemaa fossiil energiast, suurendades samal ajal taastuvate 
energiaallikate kasutusele võttu ja energiajulgeolekut. 

Mitmest järjestikusest kriisist taastumiseks toetatakse EL-i 
riikide taaste- ja vastupidavuskavade elluviimist taasterahastu 
„NextGenerationEU“ kaudu, muu hulgas on nii kodanike kui ka 
ettevõtete jaoks vaja ühtseid lahendusi hüppeliselt kasvanud 
elukalliduse tõttu. Samal ajal rõhutab EL vajadust viia kiirtempos 
ellu roheline ja digitaalne kaksiküleminek viies strateegilises ja 
kõige enam kasvuhoonegaase tekitavas sektoris: energeetikas, 
transpordis, tööstuses, ehituses ja põllumajanduses. 

Oma strateegiliste eesmärkide toetamiseks reformis Euroopa 
Komisjon juba 2021. aastal Euroopa teadusruumi, uuendas 
selle juhtimist ja leppis kokku prioriteetsed tegevussuunad:  

• investeerida rohelise ja digitaalse tuleviku nimel teadus-
uuringutesse ja innovatsiooni;  

• parandada teadlaste juurdepääsu taristule ja rajatistele;  
• toetada teadlaste liikuvust, oskusi ja karjäärivõimalusi;  
• edendada soolist võrdõiguslikkust ja laialdasemat kaasamist;  
• levitada avatud teaduse põhimõtteid ning arendada selle 

soodustamiseks digitaristut ja -teenuseid.  

Kaasates teaduse rahastajaid, ülikoole ning teisi teadus- ja 
arendustegevusega (TA) seotud organisatsioone, jätkas 
Euroopa Komisjon hea tahte kokkuleppe väljatöötamist, et 
ühtlustada Euroopa teadusruumis teadustöö ja teadlaste 
hindamise raamistik. Esialgses kavandis rõhutatakse vajadust 
hinnata teadlasi nende töö sisulise kvaliteedi järgi ja pöörata 
senisest vähem tähelepanu publitseerimise mõõdikutele. 
Komisjon töötas välja ka töödokumendi, mis annab teadus- ja 
kõrg haridus          asutustele tegutsemisjuhised EL-i väärtuste, huvide 
ja suveräänsusega vastuolus oleva välisriikide võimaliku varjatud 
sekkumise eennetamiseks ja tuvastamiseks ning tegutsemiseks 
selle tuvastamise korral. 

Euroopa teadusruumi eesmärke viiakse ellu teadus uuringute 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ toel. 
Selle seitsmeaastase perioodi toetuste eelarve on 95,5 miljardit 
eurot, millest ligi pool on planeeritud üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
tugevdamiseks. 2022. aastal uuendas Euroopa Komisjon 
„Euroopa horisondi“ tööprogrammi ja suurendas sealjuures 
ka eelarvet, sh naiste juhitud süvatehnoloogiaidufirmadele 
kavandatud toetussummat. 
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Teadusuuringute ja süvatehnoloogia rakendamiseks EL-i 
majanduse parema konkurentsivõime huvides võttis komisjon 
2022. aastal vastu Euroopa uue innovatsioonikava, milles on 
määratletud viis suuremat tegevussuunda: 

• kasvufirmade rahastamine; 
• innovatsiooni edendamine eksperimentaalarenduse ja 

riigihangete toel; 
• innovatsiooni kiirendamine ja tugevdamine kogu EL-i 

hõlmavates innovatsiooniökosüsteemides; 
• arenguvõimaluste pakkumine süvatehnoloogiaga tegelevatele 

võimekatele inimestele; 
• innovatsiooni soodustava poliitika kujundamine. 

Kapitaliinvesteeringutega läbimurdelistes TA valdkondades 
loodab komisjon leida uusi süvatehnoloogilisi lahendusi 
ühiskondlikele keerdküsimustele. 

Euroopa kõrgharidusruum püüdleb ühistele väärtustele 
toetuva tipptasemel ja kaasava kõrghariduse poole. Selle 
keskmes on õppetöö kvaliteedi parandamine, sihtrühmade 
kaasatuse suurendamine, koostöö kogukondadega, keelelise 
mitmekesisuse toetamine ja elukestva õppe oskuste 
edendamine. Euroopas on ligi 5000 kõrgkooli, 17,5 miljonit 
üliõpilast, 1,35 miljonit õppejõudu ja 1,17 miljonit teadlast. 

Euroopa Komisjon kiitis 2022. aastal heaks Euroopa ülikooli
strateegia, mille rakendamiseks on ellu kutsutud järgmised 
algatused: 

• eri riikides paiknevate ülikoolide ühendamine nn Euroopa 
ülikoolideks; 

• ühine kvalifikatsiooniraamistik ühiskraadide väljaandmiseks; 
• õigusliku vormi väljatöötamine ülikoolide koostöövõrgustike 

formaliseerimiseks; 
• Euroopa üliõpilaspileti arendamine õpirände digitaalseks 

toetamiseks. 

Programmi „Erasmus+“ üldeesmärk on toetada elukestva 
õppe abil inimeste hariduslikku, kutsealast ja isiklikku arengut 
haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas nii Euroopas 
kui ka mujal, soodustades seeläbi kestlikku majanduskasvu, 
kvaliteetsete töökohtade loomist ja sotsiaalset ühtekuuluvust, 
innovatsiooni, Euroopa identiteedi tugevdamist ja kodaniku-
aktiivsust. Kolme meetme kaudu (õpiränne, organisatsioonide 
koostöö arendamine ja poliitikakujundus) edendatakse võrdseid 
võimalusi ja võrdset juurdepääsu, kaasamist, mitmekesisust 
ning õiglust. „Erasmus+“ 2022. aasta toetusvooru järel töötab 
EL-is 44 Euroopa ülikoolide koostöövõrgustikku, milles osaleb 
kokku ligi 340 kõrgharidusasutust 31 riigist (lisaks EL-i riikidele 
ka Islandist, Norrast, Serbiast ja Türgist). Võrgustike toetamiseks 
on 2023. aastaks välja kuulutatud Euroopa ülikoolide meetme 
uus taotlusvoor summas 387 miljonit eurot. 

Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgi, et aastaks 2030 
osaleb 60% täiskasvanutest igal aastal koolitustes. Elukestva 
õppe rakendamise üks viis on pakkuda paindlikke ja tööturu 
vajadusi arvestavaid õpivõimalusi. Euroopa Liidu Nõukogu kiitis 
2022. aastal heaks ühtsed mikrokvalifikatsiooni soovitused, 
mis aitavad tagada täiendusõppe kvaliteeti, tunnustamist ja 
väärtustamist. 

Ülikoolidesse õppima asunute arv on viimastel aastakümnetel 
suurenenud ja kõrghariduse kvaliteedi säilitamiseks on vaja 
lisaraha. Selleks on Euroopa riikides kasutatud eri võimalusi. 
Kõrghariduse kättesaadavuse seisukohast tuuakse parimate 
näidetena esile Soome ja Madalmaade praktikat: esimeses on 
nõudluse kasvuga koos suurendatud riiklikku rahastust, teises 
kehtib kõigile õppemaks, millele lisandub samuti suurenenud 
avalik rahastus. 
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Lähtudes EL-i noortestrateegiast, nimetasid Euroopa Parlament 
ja nõukogu 2022. aasta Euroopa noorteaastaks, et julgustada 
noori kaasa rääkima kõigis poliitikavaldkondades. Euroopa 
päeval 9. mail jõudis lõpule ka aasta aega väldanud Euroopa 
tuleviku konverents – esimene omataoline kodanike juhitud 
üleeuroopaline demokraatlik arutelusari, mille eesmärk on 
kujundada ühist tulevikku. Konverentsi digiplatvormil käis üle viie 
miljoni üksikkülastaja ja üritustel osales enam kui 700 000 inimest 
– see oli seninägematu ulatusega otse  demokraatia algatus. 
Osalejate ettepanekud koondati Euroopa Parlamendi presidendile, 
nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile üle antud 
lõpparuandes üheksaks teemaks: kliimamuutused ja keskkond; 
tervishoid; tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad; EL 
maailmas; väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus; 
digipööre; Euroopa demokraatia; ränne; haridus, kultuur, noored 
ja sport. Euroopa tuleviku teemal korraldati ka Eurobaromeetri 
uuring. Selle vastused näitasid, et 90% eurooplastest (84% Eesti 
vastajatest) on nõus, et EL-i kodanike häält tuleks Euroopa 
tulevikku puudutavates otsustes rohkem arvesse võtta.

Eesti 
Eesti pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ võttis Riigikogu vastu 
2021. aastal. Vabariigi Valitsuse prioriteedid riigi eelarve strateegias 
2023–2026 olid 2022. aasta juulis sõlmitud koalitsioonileppe 
järgi eestikeelne haridus ja kõrghariduse rahastamine, laiapindne 
riigikaitse, Ukraina toetamine, energeetika ja elektriturureform, 
metsandus, merendus, toimetulek, peretoetused ja hinnatõusu 
leevendamine. 

Reaktsioonina Venemaa sõjale Ukraina vastu piiras Vabariigi 
Valitsus Venemaa ja Valgevene kodanikele tähtajalise elamisloa ja 
viisa väljastamist Eestis töötamise, ettevõtlusega tegelemise või 
õppimise eesmärgil. Rahvusvahelise koostöö Venemaa teadlaste 
ja teadusasutustega katkestasid järk-järgult nii EL-i riikide, 
Ameerika Ühendriikide kui ka teiste riikide teadus- ja kõrgharidus-
asutused, sh Tartu Ülikool. 

Euroopa Komisjon kinnitas EL-i eri fondidest Eestile järgmise 
seitsmeaastase eelarveperioodi jooksul eraldatavate toetuste 
mahu: 3,37 miljardit eurot tõukefondidest ning ligi 900 miljonit 
eurot taaste ja vastupidavusrahastust. EL-i vahenditele 
lisandub Eesti riigi osalus (riiklik kaasfinantseering ja toetuse 
saaja omafinantseering). Vabariigi Valitsus on toetusraha 
kasutamisele määranud kuus eesmärki: nutikam Eesti, 
rohelisem Eesti, ühendatum Eesti, sotsiaalsem Eesti, inimestele 
lähedasem Eesti ja õiglane üleminek. 

TA ning innovatsiooni ja ettevõtluse meetmete kavandamisel 
lähtub Vabariigi Valitsus Eesti teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ning ettevõtluse strateegiast 2021–2035 (TAIE). 
Selle eesmärk on suurendada Eesti ühiskonna heaolu ja 
majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja 
kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele. 
Tegevuste toetamiseks EL-i fondidest kavandatakse Eestis 
ligi 1,3 miljardit eurot. TA ja innovatsiooni toetamisel nihkub 
fookus teadmussiirde edendamisele ning teadussüsteemi ja 
ettevõtlussektori koostöö toetamisele, et arendada nõudlusest 
lähtuvaid teadus-, arendus- ja innovatsiooni teenuseid. 
Meetmete üksikasjalikud tingimused olid 2022. aasta lõpus veel 
läbirääkimisel. 

Riigi eelarvestrateegias lubab Vabariigi Valitsus hoida 
TA rahastamise vähemalt 1% juures sisemajanduse 
kogutoodangust (SKT) ning uurimistoetuste ja baas -
finantseerimise suhte 50 : 50. Piisav baasrahastus on eelduseks 
teadus- ja arendusasutuste jätkusuutlikule toimimisele, 
paindliku ja akadeemilise töö mitmekesisust arvestava, 
mitmekülgset arengut ja suuremat stabiilsust pakkuva 
akadeemilise karjäärimudeli kujundamisele ja elluviimisele, 
asutuse teadustööks vajaliku taristu tagamisele ning ettevõtete 
ja teadusasutuste tihedamale koostööle. Eesti investeeringud 
TA-sse on viimasel kuuel aastal suurenenud, sealjuures on 
TA rahastamine kasvanud erasektoris kiiremini kui avalikus 
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sektoris. EL-is oli TA rahastamine 2021. aastal avalikus sektoris 
keskmiselt 0,75% SKTst ja erasektoris 1,51% SKTst, Eestis 
olid need näitajad avalikus sektoris 0,75% SKT-st ja erasektoris 
1% SKTst. Kuigi erasektori TA kulud ületasid avaliku sektori 
kulusid juba 2019. aastal, jääb Eesti selle näitaja poolest EL-i 
keskmisest siiski maha. 

Alates 2019. aastast, mil kehtis kokkulepe teadustegevuse 
rahastamise kohta 1%-ga SKT-st, on teaduse rahastamise 
maht küll suurenenud, ent ometi pole see lahendanud 
kõiki probleeme. Teaduse rahastamine on endiselt suuresti 
projektipõhine. See ei taga kindlustunnet ega pinda, 
millele rajada alusteadus. EL suunab raha järjest rohkem 
ettevõtlusesse ja rakendus teadusesse. Paraku on Eesti EL-i 
nõudeid veelgi võimendanud ja pannud rõhku teadmus-
siirdele, kuigi tegelikult tuleb riigisisese rahastamisega 
tasakaalustada alus- ja rakendusteaduse suhet ning vähendada 
projektipõhisust. 

Eesti ettevõtete innovatsioonisuutlikkus on viimastel aastatel 
suurenenud. Innovatsioonisuutlikkust iseloomustab tootlikkus 
hõivatu kohta. Selle mõõdiku tulemus on pidevalt paranenud 
ning 2021. aastal moodustas see EL-i keskmisest 86,7%. 
Euroopa Komisjoni 2022. aasta innovatsiooni tulemustabeli 
andmetel aga langes Eesti tugevate innovaatorite rühmast 
mõõdukate rühma. See viitab asjaolule, et teised riigid 
panustavad oma innovatsioonisüsteemide parendamisse veelgi 
aktiivsemalt. 

Eesti teadmussiirde programmis kirjeldatakse, et Eesti teadus 
on heal tasemel, aga vähesed teadustulemused jõuavad uute 
toodete või teenusteni ettevõtetes või avalikus sektoris. Mureks 
on, et teadusasutustel ja ettevõtetel napib motivatsiooni 
ja võimekust teha koostööd. Seetõttu plaanib riik toetada 
teadusasutuste ja ettevõtete koostööd toetava keskkonna 
kujundamist nii uurimis ülesannete püstitamisel kui ka teadustöö 
tulemuste rakendamisel. 

Samas programmis leitakse, et Eesti ettevõtete teadus- ja 
tehnoloogia mahukus, võimekus kohandada ja võtta kasutusele 
uusi ärimudeleid, teadmisi ja tehnoloogiaid ning luua selle abil 
suure lisandväärtusega tooteid ja teenuseid on tagasihoidlik 
ning ettevõtete innovatsioonivõimekuse kasvu toetav süsteem 
vajab tugevdamist. Väljaspool akadeemilisi asutusi napib 
inimesi, kes oskaksid ja tahaksid tegeleda teadus- ja arendus-
tegevusega. Samal ajal on ka doktoriõpe väheatraktiivne ja 
varem sihiks seatud 300 doktorikraadi kaitsmist aastas ei ole 
seni saavutatud. Seetõttu tuleb rohkem tähelepanu pöörata 
nii teadlaste ja inseneride järelkasvule kui ka akadeemilise 
karjääri atraktiivsuse suurendamisele. TAIE-s seatud 
eesmärkide saavutamiseks vajab Eesti mitu korda rohkem 
teadlasi ja insenere, kui meil praegu on. 

Doktoriõppe reformiga tagab riik doktorantidele kindla 
sissetuleku ja sotsiaalsed garantiid. Seda pakub nooremteaduri 
ametikoht ülikoolis või tööleping ülikoolivälises asutuses oma 
doktoritööga seotud valdkonnas. Samuti on ülikoolide haldus-
lepingutes kirjas ülesanne edendada doktoriõppes ülikoolide 
ja ettevõtete koostööd, mis aitab kaasa doktorikraadiga tipp -
spetsialistide ettevalmistusele karjääriks väljaspool akadeemilist 
sektorit. Halduslepingu uuel perioodil peab Tartu Ülikool 
looma vähemalt 100 doktoriõppe kohta koos ülikooliväliste 
partneritega. 

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) jätkas teadus 
ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse 
seaduse väljatöötamist. Vabariigi Valitsus esitas selle küll 
menetlemiseks Riigikogule, kuid selle XIV koosseisu ametiaeg 
lõppes enne eelnõu lõpuni menetlemist. Rektorite Nõukogu 
jäi seadusloome protsessis seisukohale, et ehkki eelnõu on 
juba Riigikokku saadetud, vajab olulist täiendamist vähemalt 
neli aspekti: teadus ja arendusasutuste klassifikatsioon, neist 
igaühele rakenduvad rahastusinstrumendid ja -põhimõtted, 
TA evalveerimine ja riiklik teaduseetika korraldus. 



Sisukord

19

Valmis Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 
aastateks 2023–2027. Strateegias on määratud põhimõtted 
ja geograafilised piirkonnad selleks, et tutvustada Eestit kui 
teaduspõhist riiki, kus teadus aitab lahendada globaalseid 
probleeme, et aastaks 2027 oleks suurem nii Eesti teaduse 
rahvusvaheline tuntus kui ka Eesti teadlaste ja teadusasutuste 
atraktiivsus koostööpartnerina. 

Kõrgharidusvaldkonnas peegelduvad suure mõjuga üleilmsed 
suundumused – rahvaarvu kasv, rahvastiku vananemine, 
üleilmastumine ja ränne, tehnoloogia areng jm – ning samuti 
koroonapandeemia tõttu võimendunud trendid – ärimudelite 
ja töö olemuse muutus ning ebavõrdsuse suurenemine. 
Noorte käitumist mõjutavad muutused väärtustes, sh suurem 
keskkonna teadlikkus ja kasvav huvi personaliseerituma ja 
paindlikuma õppe vastu. Need suundumused ei ole uued, kuid 
nendest tulenev surve formaalharidust pakkuvatele asutustele 
on tugevnenud. Uute oskuste nõudluse pidev muutus toob 
kaasa kasvava vajaduse elukestva õppe järele, st vaja on 
täiendus- ja ümberõpet ning tööelu jooksul tehtavaid pause 
enese täiendamiseks. Inimeste ootused õppimisele ja tööle on 
muutunud ja muutuvad ka edaspidi. Ametikohti vahetatakse üha 
tihemini ning palgatöö vaheldub iseendale tööandmisega. Samal 
ajal pikeneb keskmine eluiga ja tõuseb pensioniiga, mis tähendab 
aktiivse tööelu pikenemist. Seega peab ka hariduse pakkumine 
sobima erineva elustiili ja eri vanusega õppijate jaoks. 

Kõrgharidus tähendab Eestile oma keele ja kultuuri kestmist ja 
arengut, võimekust suunata ühiskonnas aset leidvaid muutusi 
ning ka kohaneda protsessidega, mida enam ümber pöörata ei 
saa: kliima soojenemise, geopoliitiliste jõujoonte muutumise, 
järjest suureneva tehnoloogiarikkuse ja -kasutusega.  

Eesti ülikoolid ühendasid 2022. aastal jõud ning Rektorite 
Nõukogu juhatus leppis kokku, et riigieelarvelise lisa  rahastuseta 
ei allkirjasta ülikoolid uue perioodi halduslepinguid, sest 
ülikoolide poolt lepingutes võetavate lisakohustuste eest peab 
vastutama ka riik. Rektorite Nõukogu leidis, et kõrghariduse 

alarahastus on kestnud aastaid ja puudujääk on enam kui 
100 miljonit eurot aastas. Selle tasandamiseks lubas suvel 
ametisse astunud valitsus koalitsioon suurendada kõrghariduse 
rahastamist järgneva nelja aasta jooksul 15% aastas ning eraldas 
juba 2022. aastal kõrgkoolidele lisaraha kokku 10 miljonit eurot. 
Lubadus pandi kirja riigi eelarvestrateegiasse ja see kajastus 
2023. aasta riigieelarves, misjärel sõlmisid ülikoolid oktoobris 
halduslepingud. 

Arenguseire Keskuse kõrghariduse arengusuundumuste 
raportis on kõrghariduse tulevikku kujundavate teguritena 
nimetatud rahvusvahelistumist, digitaliseerumist, ühiskondlike 
muutustega toimetulekut ning suurenevat ootust personali
seeritumale hariduspakkumisele. Kiirete ja ulatusliku mõjuga 
muutuste tingimustes peab kõrgharidus valmistama inimese 
ette õppimise ja töötamise vaheldumiseks, et valiku võimalused 
ja eluga toimetulek paraneksid. Üha olulisemaks saavad 
õppimisoskus ning paindlikud ja sihtrühma vajadustele vastavad 
õppimisvõimalused. 

Kuigi haridusstrateegias tunnustatakse, et Eesti ülikoolid on 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ja avatud, seisab Eesti 
kõrgharidus mitme keeruka küsimuse ees: 

• kõrgharitute osakaal jääb vanuserühmas 25–34 aastat haridus-
strateegias seatud 45% eesmärgile alla, samuti kajastub teatav 
ebavõrdsus kõrgharidusega elanikkonna soolises jaotuses ning 
linna- ja maapiirkondades elavate inimeste vahel; 

• üliõpilaste väljalangevus on teiste EL-i riikidega võrreldes 
silmapaistvalt suur; 

• töötamise ja õppimise läbipõimumist takistab nominaalajaga 
lõpetamise eesmärk; 

• tööturg ei paku kõigile kõrghariduse omandanutele väärilist 
tööd; 

• õpinguaegsete elamiskulude katmise keerukus takistab 
ligipääsu kõrgharidusele – praegused vajaduspõhised toetused 
on ebapiisavad ning ebasoodne õppelaen ei soosi kehvema 
sotsiaalse taustaga tudengite astumist kõrgkooli. 
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2022. aastal õppis Eestis kõrgharidustasemel 44 131 üliõpilast, 
neist 84% tasuta õppekohtadel. Üliõpilaste arv on kümne aastaga 
vähenenud peaaegu kõikides õppevaldkondades. Erandiks on info- 
ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mida õppis 2022. aastal 
13% rohkem üliõpilasi kui kümme aastat tagasi, ning tervishoid, 
mida õppis 2022. aastal 1% rohkem kui kümme aastat tagasi.

Eesti kõrgkoolidesse vastu võetud välisüliõpilaste arv vähenes 
võrreldes eelmise aastaga 15%, jäädes samale tasemele koroona-
pandeemia eelse ajaga. 2021/2022. õppeaastal lõpetas Eestis 
õpingud 1284 välisüliõpilast, kes moodustasid sarnaselt eelnenud 
aastaga kokku 15% kõikidest lõpetanutest. Statistikaameti 
andmetel on Eestisse tööle jäävate välismaalastest vilistlaste 
osakaal viimastel aastatel märgatavalt suurenenud: kui 
2018/2019. õppeaastal oli see 50%, siis 2020/2021 juba 63%. 
Ühtlasi on suurenenud välisvilistlaste panus maksutuludesse: 
2018/2019. õppeaastal 3,6 miljonit, 2020/2021. õppeaastal 
8,4 miljonit eurot. Enamasti jäävad välisvilistlased tööle 
Harjumaale; on ka neid, kes jäävad Tartusse, kuid teistesse 
maakondadesse jäävad vähesed. Seega leiavad nad töö pigem 
rahvusvahelise keskkonnaga ettevõtetes või ülikoolides. 

Digitehnoloogia levik eri eluvaldkondadesse toob kaasa 
majanduse ja ühiskonna andmestumise. Selle hüppelist 
kasvu oli näha koroonakriisi ajal: kaugõppes ja -töös, aga ka 
muus igapäeva tegevuses, nt kaupade ja teenuste tarbimisel, 

-15%
-21% -39% -42% -27%
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-40% -18%

1%

-29%
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Üliõpilaste arv Eestis õppevaldkonniti 2022. aastal ja muutus võrreldes 
2013. aastaga. Allikas: EHIS

kasutatakse digivahendeid ja sellest jääb maha andmejalajälg. 
Arenguseire Keskus nendib andmeühiskonna tulevikku 
analüüsides, et rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks vajab 
Eesti pikaajalist andmeühiskonna visiooni. Andmed on järjest 
suurem lisandväärtuse allikas ja admepädevatel inimestel võib 
ühiskonna kujundamisele olla teistest suurem mõju. 

Koroonapandeemia ajal toimus kõrghariduses kiire digitaliseeru-
 mine. Selle tulemusel ligipääs kvaliteetsele õppele laienes, 
ruumilised ja ajalised takistused kahanesid ning õppimine ja 
õpetamine muutusid tulemuslikumaks. Hariduse digitaliseeru-
misele lisavad uue mõõtme masinõppe rakendused, millest 
mullu saavutas suurima tuntuse ettevõtte OpenAI arendatud 
keelemudeli rakendus ChatGPT. 

Masinõppe rakenduste kasutamine võib õpetamisele 
kaasa aidata näiteks praktiliste küsimuste genereerimise või 
individuaalse tagasiside andmisega üliõpilastele, aga sellega 
kaasnevad ka ohud. Õppeprotsessis on üks võimalik oht inimeste 
vahetu suhtluse vähenemine, mis omakorda kahandab dialoogi 
ja uute ideede sünni võimalust. Varasemaga võrreldes täiesti 
uuel tasemel keelemudelid on kaasa toonud vajaduse lõimida 
need ka kõrgharidusõppesse ning algatada arutelu plagiaadi ja 
akadeemilise eetika üle. 

Euroopa haridusruumi loomise keskmes on keeleoskus, mis on 
piiriülese liikuvuse, koostöö ja vastastikuse mõistmise oluline 
eeltingimus. Euroopa Parlamendi keelelise võrd  õiguslikkuse 
resolutsioonile toetudes tehti EL-is keelte võrdsuse uuring. 
2022. aastal avaldatud tulemuste kohaselt on eesti keele 
digitehnoloogiline tugi EL-i 24 ametliku ning kokku enam kui 
40 piirkondliku ja vähemuskeele hulgas üks parimaid. Küll aga 
jääb eesti keele digitaalse toe ulatus kaugele maha parima 
digitoega EL-i ametlikest keeltest (inglise, saksa, hispaania 
ja prantsuse keelest). Digitehnoloogilist tuge puudutava 
keeltevahelise erinevuse kõrvaldamise tähtajaks on seatud aasta 
2030. Keeletehnoloogiline tugi mõjutab olulisel määral seda, 
millised keeled jäävad digiajastul püsima. 
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2022. aastal kõrgkoolidele eraldatud 
kogutoetus (tegevustoetus, doktorandi-

toetus, raamatukogu tegevustoetus ja muud 
sihtotstarbelised toetused) miljonites eurodes. 

Allikas: HTM 

Rahastamine
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kasutab kõrgkoolide rahastamisel mudelit, mille 
järgi jagatakse kõrgharidusõppe toetamiseks ette nähtud vahendid tegevustoetuseks 
ja sihtotstarbeliseks toetuseks. 2022. aastal eraldas HTM Eesti kõrgkoolidele haldus-
lepingute kohaselt toetust kokku 202,8 miljonit eurot, sellest avaõiguslikele ülikoolidele 
177,3 miljonit, sh Tartu Ülikoolile 68,4 miljonit eurot.  

Tegevustoetus moodustas Eesti avaõiguslikele ülikoolidele antavast kogutoetusest 
151,2 miljonit eurot, millest Tartu Ülikool sai 55,4 miljonit (37%). Avaõiguslikele ülikoolidele 
antud tegevustoetuse maht kasvas võrreldes 2021. aastaga 15%. 

20% tegevustoetusest moodustab tulemusrahastus, sealjuures 17% määratakse 
tulemusnäitajate saavutamise ja 3% kõrgkooliga sõlmitud halduslepingu eesmärkide 
täitmise alusel. Tartu Ülikool on olnud riiklike tulemusnäitajate täitmisel edukas. 
Vaadates viimasel viiel aastal toimunud muutust, on ülikoolide tulemusrahastus tõusnud 
keskmiselt 40%, Tartu Ülikoolil 50%. Suurema muutusena on viie aasta jooksul ülikoolis 
kasvanud õpirändes osalenute arv 1,7 korda, eraraha osakaal suhtena tegevus toetusesse 
umbes 50% ja  välisüliõpilastest lõpetanute osakaal 33%.  

Tulemusrahastuse aluseks olevad näitajad protsentides 2018. ja 2022. aastal 

Näitaja 2018 2022

Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaal  3,5  5,9 

Eraraha osakaal suhtena tegevustoetusesse  9,8  15,2 

Välisüliõpilastest lõpetanute osakaal  11,1  14,8 

Nominaalajaga lõpetanute osakaal  56,5  57,4 

Ülikooli vastutusvaldkondadesse kuuluvate õppekavade alusel vastu 
võetud üliõpilaste osakaal 

93,7  96,1 

Edasiõppivate või töötavate isikute osakaal lõpetanute hulgas  98,0  97,2 

Allikas: HTM

Lisaks tegevustoetusele teenis ülikool 2022. aastal õppe  tegevuses tasulise tasemeõppe, 
täiendusõppe, arendusprojektide ja õppetegevuse toetustega 21,4 miljonit eurot, mis 
moodustas 24,3% kogu õppe-eelarvest (v.a arst-residentide koolitus). 

Tulu õppetegevusest üliõpilase kohta 
eurodes aastatel 2018–2022 (v.a tulu 

arst-residentide koolituseks)

5374 5662 6182

2018 2019 2020 2021 2022

+15%

117,9 121,3 125,6 131,2
151,2

44,4 46,0 48,0 50,2 55,4

2018 2019 2020 2021 2022

Tegevustoetus avaõiguslikele ülikoolidele
sh Tartu Ülikoolile

Eesti avaõiguslikele ülikoolidele, sh Tartu 
Ülikoolile aastatel 2018–2022 eraldatud 
kõrghariduse tegevustoetus miljonites 

eurodes. Allikas: HTM 
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Õppekavad
2022. aastal võeti uusi üliõpilasi õppima 150 õppekava alusel, mida on 6% vähem kui 
aasta varem. Ülikool jätkab õppekavade regulaarset ülevaatamist ja ajakohastamist. 

2022. aastal toimus ülikoolis doktoriõppe reform. 32 doktoriõppekava asemel avati 
kaheksa uut doktoriõppe programmi, mille paindlikkus ja väljundipõhine lähenemisviis 
võimaldavad senisest enam arvestada doktorantide eri profiile ja karjääriplaane. Uute 
teadustöökesksete programmide õppetöö kohustuslik maht on varasemast väiksem. 
2022. aastal võeti doktorante viimast korda vastu ka kümne suletava doktoriõppekava 
alusel.  

Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel avati vastuvõtuks neli uut eestikeelset 
õppekava, neist üks bakalaureuse- ja kolm magistriõppes. Õppetöö toimub neil 
sessioonõppes ja üldjuhul osakoormusega, et pakkuda töötavatele inimestele sobivaid 
õppimisvõimalusi. 

Viimase viie aasta jooksul on kahe ingliskeelse magistriõppekava vastuvõtt lõpetatud, 
kuid avatud on kaheksa uut võõrkeelset õppekava, neist kaks 2022. aastal. Üliõpilasi 
võeti vastu 32 võõrkeelse õppekava alusel, millest 29 olid magistriõppekavad. 
Võõrkeelsed õppekavad moodustasid 24% kõigist esimese ja teise astme vastuvõtuks 
avatud õppekavadest, kuid ingliskeelsete õppekavade arv pole kasvanud eestikeelse 
õppe arvelt. Vastuvõtuks avatud eestikeelsete õppekavade arv ei ole viimasel viiel aastal 
märkimisväärselt muutunud.
Kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavad, mille alusel tuli õppima uusi üliõpilasi, 2018. ja 2022. 
aastal

Aasta Kõrghariduse esimene aste Magistriõpe Kokku

Eestikeelsete õppekavade arv 
2018  53  49  102 

2022  53  47  100 

Võõrkeelsete õppekavade arv 
2018  3  23  26 

2022  3  29  32 

Kokku 
2018  56  72  128 

2022  56  76  132 

Võõrkeelsete õppekavade 
osakaal 

2018  5%  32%  20% 

2022  5%  38%  24% 

Võõrkeelsete õppekavade üliõpilastest ligikaudu 25% on Eesti üliõpilased, kes võivad 
valida ka eestikeelseid aineid ja koostada oma uurimistöö eesti keeles.

Õppekavade arv (sh ühisõppekavad), mille 
alusel tuli 2022. aastal õppima uusi üliõpilasi 

37%

51%

12%

Esimene aste (56)

Magistriõpe (76)

Doktoriõpe (18)

150
õppekava

Vastuvõtuks avatud õppekavade (sh ühis -
õppekavade) arv aastatel 2018–2022 

161 159 150

2018 2019 2020 2021 2022

–7%

Eesti keele kursustel osalenud välis-
üliõpilaste osakaal võõrkeelsete 

õppekavade alusel lõpetanud välis-
üliõpilaste hulgas aastatel 2020–2022 

28%

40% 40%

2020 2021 2022
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Võõrkeelsed õppekavad, kus Eesti üliõpilaste osakaal oli 2022. aastal üle 
45% 

Võõrkeelne õppekava  Üliõpilaste arv 
Eesti üliõpilaste 

osakaal 

Kliiniline toitmine  3  67% 

Küberkaitse  138  65% 

Euroopa keeled ja kultuurid  48  63% 

Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus 
energeetikas 

15  53% 

Arvutitehnika ja robootika  42  52% 

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse 
tingimustes 

30  47% 

Ülikool on aastaid pakkunud välisüliõpilastele eesti keele ja 
kultuuri õpet. Huvi eesti keele õppimise vastu on kasvanud: 
viimasel kahel aastal lõpetanud välis üliõpilastest 40% on 
õppinud eesti keelt. Uutele sisseastujatele muutub eesti keele 
õppimine kohustuslikuks. Ülikool on õppekava statuudis seadnud 
nõude, mille kohaselt sisaldab alates 2023/2024. õppeaastast 
esimese ja teise astme võõrkeelne õppekava eesti keele 
oskuseta üliõpilasele 6 EAP mahus eesti keele õpet ning esimese 
astme võõrkeelne õppekava eesti keelt oskavale üliõpilasele 
3 EAP mahus eesti keele suulist ja kirjalikku väljendusoskust 
arendavat õpet. 

Välisüliõpilaste õpinguid on toetatud Välisministeeriumi ja Eesti 
Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse arengukoostöö 
ja humanitaarabi programmist. Selle kaudu on rahastatud 
programmi sihtriikidest pärit välistudengite õppekohti 
(2022. aastal 11 õppekohta) ja makstud stipendiume. Ülikool on 
olnud edukas ka Euroopa ühisõppekavasid toetava programmi 
„Erasmus Mundus“ rahastuse taotlemisel: 2022. aastal osaleti 
selle programmi rahastuse saanud ühisõppekavades seitsme 
õppekavaga. Ülikooli juhtimisel jätkub analüütilise keemia 
õppekava, mis on saanud „Erasmus Munduse“ rahastuse kolm 
korda. Kaks Tartu Ülikooli magistriõppekava – „Informaatika“ ning 
„Arvutitehnika ja robootika“ – osalevad Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi koostöövõrgustiku ühisõppekavades.

4%

7%

18%
9%

4%

96%

93%
82%

91%

96%

6%

6%

14%

11%

4%

94%

94%

86%

89%

96%

Nõustus

Tunnen, et olen valinud sobiva õppekava

Mul on huvitav selle õppekava alusel õppida

Mul on õppekorralduse kohta piisavalt infot

Veebikeskkonnad toetavad õppimist

Olen rahul õppekava valikuvõimalustega

Ei nõustunud

Esimese astme õpe Magistriõpe

Õppekava tagasiside küsitluse tulemused (väitega nõustunute  
ja mitte nõustunute osakaal) 2021/2022. õppeaastal 

Igal aastal toimub esimese ja teise astme 
õppekavade sisehindamine, mis põhineb õppekavade 
statistikal ning õppekavade ja -ainete kohta antaval tagasisidel. 
2022. aastal hinnati 127 õppekava. Lisaks sai kuus õppekava 
välis ekspertidelt väärtuslikku tagasisidet ülikooli institutsio-
naalse akrediteerimise käigus. Õppekomisjon vaatab igal aastal 
õppekavade sisehindamise süsteemi üle ja täiustab seda. 
2022. aastal loodi juhtidele töölaud, mis võimaldab vaadata, 
millisesse vahemikku jäävad õppekava eri näitajad võrreldes teiste 
õppekavadega. Selle eesmärk on aidata juhil märgata, mis on 
õppekava juures hästi ja millised on arendamist vajavad küljed, 
millele programmijuht peaks sisehindamisel tähelepanu pöörama. 

Õppekava tagasiside küsimustikule vastamine võimaldab 
üliõpilastel analüüsida oma õpikogemust. Küsimused 
puudutavad õppekava sidusust ja ülesehitust, õppekorraldust ja 
-keskkonda, üliõpilaste pädevuste arengut ning tugisüsteemide 
tööd. 2022. aastal andis oma õppekava kohta tagasisidet 
50% küsitletutest, kokku täideti 2550 ankeeti. Küsitlus näitas, et 
94% üliõpilastest on valinud endale sobiva õppekava ja neil on 
huvitav selle alusel õppida. Samuti hinnati väga heaks veebi-
keskkondade tuge õppimisel. Õppekava tagasiside küsitlusest 
ilmneb, et töötavate üliõpilaste osakaal on järjest suurenenud 
(2020. aastal 65%, 2022. aastal 70%) ja neist enamiku töö on 
õpingutega suuremal või vähemal määral seotud (2020. aastal 
70% töötavatest üliõpilastest, 2022. aastal 74%).
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Üliõpilaste vastuvõtt
Teadliku erialavaliku toetamiseks korraldatakse sisseastujatele 
lahtiste uste päevi ja teisi infoüritusi. 2022. aasta lahtiste uste 
päev toimus teist aastat järjest veebis ja registreerujaid oli 1387. 
Juunikuisele virtuaalsele sisseastumise infopäevale pani end 
kirja 732 inimest. Kõigil soovijatel on võimalik tulla peaaegu 
aasta läbi tudengivarjuks, et tutvuda huvipakkuva erialaga, 
osaleda loengutel ja seminaridel ning saada otsest tagasisidet 
sama eriala üliõpilastelt. 2022. aastal käis tudengivarjuks 
1085 noort.  

HTM-i tellimusel töötati ülikoolis gümnasistide jaoks välja kuus 
veebipõhist riigieksamite ettevalmistuskursust. Eesti keele, 
matemaatika, keemia ja füüsika ettevalmistuskursustel osales 
kokku 2880 õpilast.  

2022. aastal omandas Eestis üldkeskhariduse 8071 õpilast, 
kellest 3835 (48%) jätkas õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis. 
1409 õpilast ehk 37% neist, kes olid äsja lõpetanud gümnaasiumi 
ja astusid kõrgkooli, tulid õppima Tartu Ülikooli (2021. aastal 
35%). 

Üleminek eestikeelsele õppele üldhariduskoolides 
kasvatab vajadust õpetajate järele, mistõttu on ülikooli 
ülesanne suurendada vastuvõttu õpetajakoolitusse. 
2022/2023. õppeaasta vastuvõtul toetas HTM 98 lisaõppekoha 
avamist seitsmel õpetajakoolituse õppekaval, sh 49 õppekoha 
avamist Narva kolledži õppekavadel. Lisaks suurendas ülikool 
kümne koha võrra vastuvõttu põhikooli mitme aine õpetaja 
õppekaval. Õpetajakoolituse õppekavade alusel võeti vastu 
kokku 653 üliõpilast. Enamiku õppekavade puhul oli piisavalt 
häid kandidaate, et kõik planeeritud kohad üliõpilastega täita. 
Kandidaatide huvi kasvu ja lävendipõhise vastuvõtu pärast 
võttis ülikool planeeritust rohkem vastu eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja õppekava üliõpilasi (22 vastuvõetut, 15 õppekohta). 

2022. aasta jooksul alustas ülikoolis õpinguid 4377 üliõpilast – 
ligi 2% rohkem kui eelmisel aastal. Vastuvõetute arv suurenes 
kõrghariduse esimesel astmel 6% võrra ning vähenes 
magistriõppes 4% ja doktoriõppes 6% võrra.  

Kõrghariduse esimesele astmele astus 2651 üliõpilast: 
bakalaureuseõppesse 1999, rakenduskõrgharidusõppesse 394 ja 
integreeritud õppesse 258. Vastsete gümnaasiumi lõpetanute 
osakaal esimesele astmele vastuvõetute hulgas oli 2022. aastal 
päevaõppes 68% ja sessioonõppes 12%.  

Magistriõpet alustas 1547 üliõpilast, kellest pisut üle poole 
(51%) asus õppima sessioonõppes. 51% neist, kes astusid 
2022. aastal Tartu Ülikooli magistriõppesse, olid lõpetanud 
varasemad õpingud mujal, sh 26% välisülikoolis, 5% Tallinna 
Ülikoolis, 5% Tallinna Tehnikaülikoolis ja 2% Eesti Maaülikoolis. 

2022/2023. õppeaastast alates toimub doktoriõppes üldjuhul 
konkurss nooremteadurite ametikohtadele. 2022. aastal võeti 
uutesse doktoriõppe programmidesse vastu 164 doktoranti, 
kellest 155 asus nooremteadurina tööle ülikoolis ja kolm 
koostöölepingu alusel partnerorganisatsioonis. Aasta esimeses 
pooles võeti vanade doktoriõppekavade alusel õppima 
15 doktoranti.

8673 9117
9944 10 192

9014

4061 4032 4033 4123 4245

3813 3932 4013 4145 4378

2018 2019 2020 2021 2022

Kandidaadid Immatrikuleeritud Õppekohad

Kandidaatide, õppekohtade ja immatrikuleeritute arv kõrghariduse 
esimesel ja teisel astmel aastatel 2018–2022.  

Andmed õppeaasta alguse seisuga. Allikas: SAIS
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Õpinguid alustas 609 välisüliõpilast, sealjuures esimesel 
õppeastmel moodustasid nad 5%, magistriõppes 26% ja 
doktoriõppes 39% kõigist õppima asujatest. Arvestatav hulk 
doktoriõppe välisüliõpilastest – 2022. aastal 37% – on lõpetanud 
magistriõppe Tartu Ülikoolis. 

Välisüliõpilaste osakaal kõigi vastuvõetute hulgas on samal 
tasemel mis viis aastat tagasi – 14%. Ülikoolil ei ole eesmärki 
rahvusvahelist vastuvõttu märkimisväärselt kasvatada. Ühtlasi 
on koroonaviiruse levik ja Ukrainas toimuv sõda märgatavalt 
vähendanud välisriikide kodanike valmisolekut tulla Tartusse 
õppima.

Ukrainas 24. veebruaril alanud sõja tõttu pikendas ülikool 
Ukraina kodanike jaoks vastuvõttu võõrkeelsesse õppesse. 
HTM rahastas kuni 250 Ukraina kodaniku tasuta õppimise 
võimalust esimesel ja teisel õppeastmel. 2022/2023. õppeaastal 
asus ülikoolis õppima 189 ukrainlast, kes moodustasid 
31% vastuvõetud välisüliõpilastest (aasta varem 45 ehk 7%). 
Enamik neist (114) astus magistriõppesse. Valdavalt tulid 
ukrainlased õppima võõrkeelsete õppekavade alusel, aga 
26 ukrainlast valis Narva kolledžis eestikeelse õppekava, kus 
õpingud algasid aastase eesti keele süvaõppega. Tartu Ülikoolis 
jätkas oma õpinguid ka kümme Ukrainas arstiteadust õppinud 
üliõpilast, kes läbivad enne erialaõpinguid üheaastase eesti 
keele intensiivkursuse. 

Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde asutati Ukraina stipendiumi 
fond, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina kodanikest 
esimese ja teise astme üliõpilaste õpingute toetamiseks. 
Ettevõtete, eraisikute ning Kanada ja USA väliseestlaste 
kogukonna abiga koguti aasta jooksul fondi ligi 117 000 eurot 
ja anti välja kokku 113 stipendiumi suuruses 1100–1600 eurot. 
HTM-i eraldatud vahenditest maksis ülikool esimesel ja teisel 
astmel õppima asunud Ukraina kodakondsusega üliõpilastele 
500 euro suurust ühekordset toetust. 

39%61%

Välisüliõpilased (70)

Eesti üliõpilased (109)

179
vastu võetud 

doktoranti

2022. aastal vastu võetud  
doktorantide arv

Aastatel 2018–2022 vastu võetud 
välis üliõpilaste arv  

(sh ühisõppekavade alusel) 

608 564 609

2018 2019 2020 2021 2022

61%

35%

4%

Esimene aste (2651)
Magistriõpe (1547)
Doktoriõpe (179)

4377
vastuvõetut

2022. aastal vastuvõetute arv  
õppeastmete kaupa

4231 4154 4377

2018 2019 2020 2021 2022

3%

Vastuvõetute arv aastatel 
2018–2022 

2022/2023. õppeaastal doktoriõppes nooremteadurina tööle asunud 
doktorantide jaotumine doktoriõppe programmide kaupa

Doktoriõppe programm
Nooremteadurina ülikoolis tööle asunud 

doktorantide arv 

Elu ja maateadused  26 

Füüsika ja keemia  19 

Haridusteadused  6 

Humanitaarteadused  31 

Matemaatika ja informaatika  22 

Meditsiin ja sport  25 

Sotsiaalteadused  16 

Tehnika ja tehnoloogia  10 
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Üliõpilased ja õppetöö
2022. aastal õppis Tartu Ülikoolis 14 263 üliõpilast, neist 88% 
tasuta õppekohal. Viimase viie aasta jooksul on üliõpilaste arv 
vähehaaval kasvanud.  Õppida sai neljas valdkonnas kokku 
189 õppekava, sh nelja ühisõppekava alusel. Kõige rohkem 
üliõpilasi oli sotsiaalteaduste valdkonnas: 6125.  

Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel on naissoost üliõpilasi 
ligi kaks korda rohkem kui mehi. Doktoriõppes on naiste ja 
meeste osakaal võrdsem: naised moodustavad 58% kõigist 
doktorantidest. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
on ainus õppevaldkond, kus on rohkem mehi kui naisi. Kümne 
aastaga on naiste osakaal IKT õppevaldkonnas kasvanud 18%-lt 
ligi 30%-ni. 

62%

30%

8%

Esimene aste (8787)
Magistriõpe (4342)
Doktoriõpe (1134)

14 263
üliõpilast

Üliõpilaste arv ja osakaal 
õppeastmete kaupa  

2022. aastal

3541
(25%)

2046
(14%)

2551
(18%)

6125
(43%)

HV

SV

MV

LT

Üliõpilaste arv ja jaotus  
nelja valdkonna vahel  

2022. aastal

13 169 13 641 14 263

2018 2019 2020 2021 2022

8%

Üliõpilaste arv aastatel 
2018–2022

35%

34%

42%

65%

66%

58%

NaisedMehed

Kõrghariduse
  I astme õpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

Üliõpilaste sooline jaotus 
õppeastmeti 2022. aastal 

Digiõpet kasutatakse ülikoolis eelkõige koos auditoorse õppega, 
et toetada üliõpilaste iseseisvat tööd. 2022. aastal oli põim- 
või veebiõpe 5377-l tasemeõppe ainekaval, mis moodustasid 
kõikidest ainekavadest 80%. Neist veebiõppena toimus 7% ja 
põimõppena 93%. 2022. aastal valmis ülikoolis 12 uut vaba 
juurdepääsuga e-kursust (MOOC). Aasta jooksul pakkus ülikool 
27 MOOC-i, millel osales kokku 8869 õppijat. Kursused lõpetas 
3025 õppijat (38%).  

52 Tartu Ülikooli kursust pälvis Eesti Hariduse Kvaliteedi-
agentuurilt ekursuse kvaliteedimärgi. Tiitli „Aasta ekursus 
2022“ sai Johan Skytte poliitikauuringute instituudi e-kursus 
„Common challenges of competing regionalism“ („Võistlevad 
arusaamad regionalismist“). Kursuse autorid on Anna Beitane, 
Stefano Braghiroli, Andrey Makarychev, Maili Vilson, Kristel Vits, 
Reina Shehi (Zenelaj), Nikoleta Ðukanović, Iryna Maksymenko, 
Shota Kakabadze ja Mari-Liis Sulg.   

Digiõppe kasutamine ülikoolis

2018 2019 2020 2021 2022

Veebipõhised tasemeõppeained
Õppeainete arv (sulgudes 
osakaal kõigi õppeainete 
seas)

3738 
(49%)

4892 
(69%)

5282 
(76%)

5414 
(81%) 

5377 
(80%) 

sh täielikult veebipõhiste 
õppeainete arv

120 123 321 397 365

Osalenute arv 100 076 125 522 133 720 139 543 138 396 

Etäiendusõpe
E-täiendusõppes 
osalenute arv

18 493 17 029 28 602 31 919 32 858

MOOC-ide arv 20 19 21 12 27

MOOC-idel osalenute arv  8991 7275 12 787 6825 8869 

Videote arv

UTTV videoportaalis 6997 7470 7828 8180 8326 

Panopto videoloengute 
serveris

4319 5719 13 239 21 089 25 441 

Moodle’i kursuste arv 6054 7421 8611 9367 9967 
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Kõigil üliõpilastel on igal semestril kohustus anda tagasisidet 
nelja õppeaine kohta, mille valib välja õppeinfo süsteemi 
(ÕIS) algoritm. Peale kohustuslikuks tagasisidestamiseks 
määratud ainete võib üliõpilane hindamiseks ka ise aineid 
valida. 2022. aastal täiustas ülikool ÕISi lahendusega, 
mis võimaldab tagasiside lugejal anda teada sobimatust 
kommentaarist. 2021/2022. õppeaastal laekus üliõpilastelt 
81 007 tagasiside ankeeti. Kokku anti tagasisidet 4049 õppeaine 
kohta.  

10%

15%

8%

15%

6%

7%

90%

85%

92%

85%

94%

93%

NõustusEi nõustunud

Õppeaine ülesehitus toetas minu õppimist

Õpetamine oli selles aines mitmekesine

Tagasiside aitas mõista, milles oma teadmisi edasi 
arendada

Õppeaines hinnati seda, mida õpetati

Kokkuvõttes oli õppeaine minu jaoks väärtuslik

Õppeaines arutlesime õpitu üle

2021/2022. õppeaasta õppeainete tagasiside küsitluse tulemused (väitega 
nõustunute ja mittenõustunute osakaal)

Keskse tugiteenuse raames olid 2022. aastal üliõpilastele abiks  

• kaks õppekorraldusnõustajat;  
• neli õpirändenõustajat;  
• psühholoogid (4,1 töökohta, sh regionaalsetes kolledžites);  
• kaks karjäärinõustajat;  
• üks ettevõtlusnõustaja;  
• üks erivajadustega üliõpilaste nõustaja;  
• üks vaimse tervise ennetustegevuse koordinaator  

(0,5 töökohta); 
• 113 tuutorit.  

Nõustamiskeskusesse individuaalsele nõustamisele pöördunute arv 
aastatel 2018–2022

2018  2019  2020  2021  2022 

Karjäärinõustamine  171  313  422  433  462 

Psühholoogiline nõustamine  799  937  1402  1912  2075 

Õppekorralduslik nõustamine  1666  2611  1462  1412  1003 

Erivajadustega üliõpilaste 
nõustamine 

      130  502  236 

Kokku  2636  3861  3416  4259  3776 

Ülikool avas Ukrainas toimuvast sõjast mõjutatud ülikooliperele 
kevadel kaheks kuuks vaimse tervise esmaabiliini. Loodi ka 
vabaaine „Vaimse tervise ABC“, et suurendada teadlikkust 
vaimsest tervisest ja arendada vaimse tervise hoidmiseks 
vajalikke oskusi. Üliõpilaste vaimset heaolu mõjutavate 
tegurite väljaselgitamiseks tehti küsitlus, millele vastas 
624 üliõpilast. Tulemused näitasid, et 51% vastanutest on 
õpingute vältel vajanud ülikoolilt abi, et toetada oma vaimset 
heaolu. Kõige tähtsamaks peavad üliõpilased individuaalset 
nõustamist, tegevust koos eriala- või kursusekaaslastega, 
tegevust olemasolevate õppeainete osana, instituudisiseseid 
ettevõtmisi ja õppekavas eraldi vaimset heaolu toetavaid aineid. 
Nõustamiskeskus teeb koostööd ka ülikooli Ukraina tudengite 
võrgustiku esindajatega, et võimaldada Ukraina üliõpilastele 
vaimse tervise esmaabi nende enda turvalises ringis. 
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31%
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12%

25%

37%
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Sageli Mõnikord Harva Mitte kunagiOlen infot küsinud või otsinud...

2021/2022. õppeaasta õppeainete tagasiside küsitluse tulemused info 
küsimise kohta
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Rahvusvaheline õpe
2022. aastal õppis Tartu Ülikoolis 1820 välisüliõpilast, s.o 
13% üliõpilaste üldarvust. Kogu Eestis vähenes välis üliõpilaste arv 
ja osakaal võrreldes 2021. aastaga 4%, moodustades 11% Eesti 
üliõpilaskonnast. Kõigist ülikooli välisüliõpilastest oli 55% magistri 
ja 20% doktoriõppes. Välisüliõpilasi oli kokku 100 riigist. Viimase 
viie aasta jooksul on välisüliõpilaste osakaal suurenenud 
eelkõige sotsiaalteaduste valdkonnas. Kõigist välisüliõpilastest 
õppis 41% sotsiaalteaduste, 38% loodus- ja täppisteaduste, 
12% humanitaar teaduste ja kunstide ning 9% meditsiiniteaduste 
valdkonnas.  

Ülikooli eesmärk on, et lõpetajate hulgas oleks õpirändes 
osalenud üliõpilasi vähemalt 18%. 2022. aasta lõpetanutest oli 
välisõppekogemus 10%-l.

Koroonapandeemia mõju õpirändele vähenes ja pandeemiaeelne 
olukord taastus: eelmise õppeaastaga võrreldes oli välismaale 
minejaid 26% rohkem. Välismaale suundus 551 vahetusüliõpilast, 
nendest 197 käis praktikal. Kõige enam üliõpilasi läks Soome 
(29%), Saksamaale (9%) ja Ühendkuningriiki (9%). 300 üliõpilast 
ehk 54% välis kõrgkoolides õppinud ja välispraktikal osalenud 
üliõpilastest kasutas EL-i kõrgharidusprogrammi „Erasmus+“. 
2022. aastal hakkasid ülikoolid pakkuma programmi „Erasmus+“ 
põimitud intensiivkursusi, mis on loodud ülikoolide koostöös 
ja sisaldavad veebipõhist õpet. Tartu Ülikoolist osales 15-l 
põimitud intensiivkursusel 72 üliõpilast. Ülikool ise korraldas 
neli „Erasmus+“ põimitud intensiivkursust, neist kolm sotsiaal-
teaduste ning ühe humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Väliskülalisüliõpilasi oli 597, mida on 49% rohkem kui aasta 
varem. Programmi „Erasmus+“ raames õppis ülikoolis kokku 
468 vahetusüliõpilast. Iga kolmas „Erasmus+“ võimalusi 
kasutanud üliõpilane oli pärit mõnest Saksamaa partner ülikoolist. 
Suur huvi siin õppimise vastu oli ka Prantsusmaa, Itaalia, Tšehhi 
ja Hispaania üliõpilastel. Lisaks asus 2022. aastal Tartu Ülikoolis 

õppima 55 Ukraina kodakondsusega väliskülalisüliõpilast, kelle 
õpinguid toetati programmist „Erasmus+“. 
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1820
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Välisüliõpilaste arv õppeastmete 
kaupa 2022. aastal

Soome 158 Saksamaa 51
Prantsusmaa 32 Itaalia 24 Belgia 22

Tartu Ülikooli üliõpilast õppis 2021/2022. õppeaastal välisriigis

Holland 21 Muud 173

551
Ühendkuningriik 48

Hispaania 22

Läti 21

Prantsusmaa 67
Muud 251

Saksamaa 154
Itaalia 45 Tšehhi 30

väliskülalisüliõpilast õppis 2021/2022. õppeaastal Tartu Ülikoolis

Hispaania 29

597
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Õpingute katkestamine
2022. aastal katkestas õpingud 1548 üliõpilast. Katkestamise 
määr oli 11%: esimesel õppeastmel 12%, magistriõppes 11% ja 
doktoriõppes 9%. Osa katkestanutest jätkas siiski aasta jooksul 
õpinguid Tartu Ülikoolis. Kui võrrelda üliõpilaste koguhulka kahel 
järjestikuselaastal, 2021 ja 2022, võib öelda, et väljalangenud 
üliõpilaste osakaal oli 10% (A2025 eesmärk on 9% või vähem).  

Peamised katkestamise põhjused olid  

• oma soov (46%);
• õppe lõpukuupäeva möödumine (24%);
• edasijõudmatus (17%). 

2022. aastal loodi ÕIS-i kaks õpianalüütikal põhinevat lahendust, 
mis aitavad hinnata väljalangevuse riski ja toetada üliõpilaste 
edasijõudmist varajase märkamise põhimõttel. Suurema 
tööna valmis teaduspõhine õpianalüütika töövahend, mis 
annab programmijuhile ja õppekorralduse spetsialistile märku 
üliõpilastest, kes vajavad õpingutega edukaks toimetulekuks 
lisatähelepanu.  
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31%
35% 38%

2018 2019 2020 2021 2022

Doktoriõppe lõpetamise 
efektiivsus aastatel 2018–2022
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Kõik lõpetanud
Lõpetanud välisüliõpilased

Lõpetanute arv õppevaldkondade kaupa 2022. aastal. Tulpade all on 
lõpetanud välisüliõpilaste osakaal igas õppevaldkonnas 

TÜ
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Doktoriõppe lõpetanute arv Eesti 
ülikoolides 2022. aastal.  

Allikas: EHIS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2018 2019 2020 2021 2022

TÜ
TLÜ
TTÜ
EMÜ

Eesti suuremate ülikoolide nominaalajaga lõpetamise tulemusnäitaja 
rahastusmudelis aastatel 2018–2022. Allikas: HTM 

Õpingute lõpetamine
2022. aastal lõpetas Tartu Ülikooli 2764 üliõpilast, neist 
434 cum laude. Välisüliõpilasi oli kõigi 2022. aasta lõpetanute 
hulgas 14% (A2025 eesmärk on 13–15%). 

Ülikooli siht on, et õpetajakoolituse läbinute arv kasvaks 
2025. aastaks vähemalt 350ni. 2022. aastal lõpetas 
õpetajakutset andva õppekava 299 üliõpilast.  

2022. aastal oli Eestis doktorikraadi kaitsjaid 250, peaaegu 
pooled neist Tartu Ülikoolis. Ülikooli lõpetas 122 doktoranti, 
mida on 16% rohkem kui 2021. aastal. Doktoriõppe lõpetamise 
efektiivsus on viimaste aastate jooksul üldjoontes paranenud. 
Neist, kes kuus aastat tagasi (nominaalaeg + kaks aastat) 
doktoriõppesse vastu võeti, jõudis 2022. aastal doktorikraadi 
kaitsmiseni 38% (A2025 eesmärk on 50%). 

Kõrgkoolide rahastusmudelis arvestatav nominaalajaga 
lõpetamise näitaja kõikide õppeastmete kokkuvõttes oli Tartu 
Ülikoolil 2022. aastal 58%. See on aastate jooksul vähehaaval 
kasvanud ja tulemus on parem kui teistes Eesti suuremates 
ülikoolides. 
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Pakume eri sihtrühmadele mitmekesiseid 
täiendus õppeprogramme, sealhulgas 
avatud õppena mooduleid 
tasemeõppe- 
kavadest.
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Doktoriõppe arendus 
2022. aasta suvel jõustusid kõrgharidusseaduse muudatused, 
millega muutusid 2022/2023. õppeaasta algusest doktoriõppe 
tingimused ja rahastamine: doktoranditoetus asendus 
nooremteaduri palgaga. Enne 2022/2023. õppeaastat 
sisseastunud doktorandid jätkavad õpinguid senistel tingimustel 
kuni õppekavade sulgemiseni septembris 2028.  

2022. aasta algusest tegutsevad ülikoolis valdkondlikud 
doktoriõppe keskused, kes nõustavad nii doktoranti kui ka 
juhendajat üldisemates doktoriõppe küsimustes ja juhivad 
doktoriõppe korraldust valdkonnas. Õppega seotud küsimusi 
arutavad valdkonna doktoriõppe nõukogud, kuhu kuuluvad 
ka erialade ja doktorantide esindajad. Instituudis nõustab 
doktoriõppe eriala esindaja doktoranti eriala puudutavates 
küsimustes. 

Üleülikoolilisele doktorantide rahulolu küsitlusele vastas 
37% doktorantidest. Doktoriõppe reformiga kaasnevaid 
muudatusi, nt õppetöö osakaalu vähendamist ja õppekava 
paindlikkuse suurenemist, hindavad vastanud positiivselt. 
Probleemina tajuti ebavõrdsust uute ja vanade doktorantide 
vahel, seda nii sissetuleku stabiilsuse ja suuruse, sotsiaalsete 
hüvede kui ka õppetöö mahu mõttes. Rahuloluküsitlusest saadud 
teavet on juba kasutatud doktoriõppe arenduseks. Näiteks viitasid 
doktorandid ebaselgusele juhendaja ja doktorandi rollides ning 
vastutuse jagunemises. 2022. aastal töötati välja üle   ülikooliline 
ootuste sõnastamise tööleht ja juhendamiskokkuleppe vorm.

Täiendusõpe
2022. aastal osales 1494 kursusel 
46 108 täiendusõppijat, neist 45 118 valis täiendusõppe-
programmi ja 990 tasemeõppeained. Lisaks korraldati 
187 sisekoolitust, kus osaleti 2804 korral. Ühe üliõpilase kohta oli 
ülikoolis 3,23 täiendusõppijat.  

Võrreldes 2021. aastaga suurenes täiendusõppijate üldarv 
12%. Põim- ja veebiõppeprogrammide osakaal kõigis täiendus-
õppeprogrammides oli varasemaga võrreldes mõnevõrra 
väiksem (72% asemel 64%). Lähiõppes osalenute arv suurenes 
umbes 4000 õppija võrra ja moodustas 27% kõigist täiendus-
õppijatest. Võrreldes eelmise aastaga kahekordistus MOOC-ide 
arv ja nendel õppinute osakaal kõigist veebiõppel osalenutest oli 
34%.  

Täiendusõppekursuste ja neil õppijate arv 2022. aastal

Kursuste arv Õppijate arv

Täiendusõpe kokku 1494 46 108

Täiendusõppeprogrammid (sh 
mikrokraadiprogrammid)

1005 45 118 

sh põim- või veebiõpe (sulgudes 
osakaal kõigi täiendusõppe-
programmide ja neil õppijate hulgas)

645 
(64%) 

32 858  
(73%) 

    sh MOOC-id 27 8709

Tasemeõppeained 489 990

Tulu täiendusõppest koos projektide, programmide ja siht -
finantseeringuga oli 7,25 miljonit eurot, mida on 2,9% rohkem kui 
eelmisel aastal. 

Täiendusõpet korraldati edukalt ka väljaspool Tartut: osalejaid oli 
kõige enam Harjumaal, Pärnumaal, Viljandimaal ja Ida-Virumaal, 
st piirkondades, kus tegutseb ülikooli kolledž või esindus. 

Ülikool pakub täiendusõpet nii avaliku kui ka erasektori 
asutustele. Koolitusi tellisid teiste hulgas Eesti Haigekassa, 
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Eesti Töötukassa, 
Finantsinspektsioon, Integratsiooni Sihtasutus, Keskkonnaamet, 
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Õppeained on olnud minu teadustöö jaoks asjakohased

Tartu Ülikooli doktoriõpe on vastanud minu ootustele

Olen rahul oma doktoritöö edenemisega

Doktorantide rahulolu 2022. aastal  
(väitega nõustunute ja mittenõustunute osakaal) 
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71%

27%

2%

Põim- või veebiõpe (32 858)

Lähiõpe (12 260)

Tasemeõppeained (990)
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Täiendusõppijate arv 2022. aastal
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LT
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6013

HV
4585
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Täiendusõppijate arv korraldavate  
üksuste kaupa 2022. aastal

Maksu- ja Tolliamet, Notarite Koda, NPM Silmet OÜ, Politsei- 
ja Piirivalveamet, Riigikohus, Sotsiaalkindlustusamet, 
Swedbank AS, Tööinspektsioon, mitu ministeeriumi, kohalikud 
omavalitsused ning tervishoiu- ja haridusasutused. 

Ülikool pakkus teist aastat mikrokraadiprogramme – pikemaid 
tervikliku sisuga täiendusõppeprogramme, mis arvestavad 
tööturu vajaduste ja töötavate inimeste võimalustega. Need 
võimaldavad omandada lisaeriala või pädevuse mõnes kitsamas 
tegevusvaldkonnas ning jätkata tulevikus soovi korral õppimist 
tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse omandamiseni. 
2021/2022. õppeaasta kevadsemestril alustas kahe mikrokraadi-
programmi alusel õpinguid 30 õppijat. 2022/2023. õppeaasta 
sügissemestril avati 30 mikrokraadiprogrammi, mille alusel asus 
teadmisi omandama üle 300 õppija.  

Väärikate ülikooli programmid on laienenud pea üle kogu Eesti. 
2021/2022. õppeaasta kevadsemestril jätkati 11 Eesti paigas 
12 programmiga, milles oli kokku 2154 õppijat. Auditooriumide 
mahutavusele seati koroonapandeemia tõttu piirangud. 
Lisavõimalusena pakuti väärikatele veebiseminaride programmi, 
kus osales 247 õppijat. 

2022/2023. õppeaasta sügissemestril sai taas alustada 
auditoorse õppetööga ja jätkata vahepeal koroona tõttu 
peatatud programmidega. Alustati 16 väärikate ülikooli 
programmiga 15 Eesti paigas: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene 
keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Elvas, Keilas, 
Kuressaares, Põlvas, Türil, Valgas, Viimsis ja Võrumaal ning 
esimest aastat ka Põltsamaal ja Sauel. Põhiprogrammidesse 
registreerus 2958 ja veebiseminaride programmi 231 õpihuvilist. 
Lisaks pakuti väärikatele õpitube, õppekäike ning koolitusi digi- 
ja võõrkeeleoskuse arendamiseks. 
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Täiendusõppeprogrammides osalenute arv kursuse toimumis  koha järgi 
2022. aastal maakonniti (v.a veebiõpe)
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Seisame teadus- ja tõenduspõhise maailmavaate 
eest, väärtustame tippteadlasi, soodustame 
akadeemilise järelkasvu arengut ning kaasame 
teadustöö rahastamiseks aktiivselt 
välistoetust. 
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Rahastamine
Ülikooli teadustulud ületasid juba kolmandat aastat järjest 
õppetegevuse tulusid. Sealjuures rahastuse allikad erinevad ja 
tasakaalustavad üksteist. 2022. aastal eraldati Tartu Ülikoolile 
riigieelarvest teaduse baasrahastuseks 22,7 miljonit eurot. 
See moodustas 43% baasrahastuse kogusummast (52,3 miljonit 
eurot), mis jagunes Eesti 22 positiivselt evalveeritud teadus- ja 
arendusasutuse vahel. Ülikoolile laekuv baasraha summa on 
suurenenud, kuid selle osakaal ülikooli teadustulus viimastel 
aastatel enam mitte, jäädes alla 20%. Ühelt poolt näitab see, 
et ülikooli teadlased suudavad teaduse rahastamise taotlus-
voorudes tulemuslikult konkureerida, aga teisalt iseloomustab 
ülikooli teadustuluallikate omavaheline proportsioon olukorda, 
kus riigieelarvelise baasrahastuse kasvu planeerimisel ei 
arvestata rahataotlejate arvu suurenemist eraõiguslike teadus- 
ja arendusasutuste evalveerimise tulemusena. 

Osa baasrahastusest on mõeldud rahvusteaduste toetuseks. 
Selle osa (1,4 miljonit eurot) eraldas ülikooli nõukogu 
humanitaar teaduste ja kunstide valdkonnale. Baasrahastuse 
põhiosast (21,3 miljonit eurot) eraldati 4,2 miljonit investee-
ringuteks õppe- ja teadushoonetesse ning ülejäänu jagati 
järgmiselt:

• 74% akadeemilistele üksustele kooskõlas nende panusega 
ülikooli baasrahastuse teenimisel; 

• 20% ülikooli arengufondi; 
• 6% rektorile valdkondade tulemusrahastamiseks.

Tööjõukulud moodustasid kokku 30,1% (6,9 miljonit eurot) 
baasrahastuse allikatest tehtud kuludest. Akadeemilised 
üksused kasutasid neile eraldatud raha enam kui saja 
teadusteema ja -projekti algatamiseks ning kaas  rahastamiseks, 

TEADUSTÖÖ

Teadus- ja arendusasutustele 2018. ja 2022. aastal eraldatud teaduse 
baasraha miljonites eurodes

Teadus- ja arendusasutus 2018 2022 Kasv

Tartu Ülikool 12,1 22,7 10,6 (1,9 korda)

Tallinna Tehnikaülikool 6 11,5 5,5 (1,9 korda)

Tallinna Ülikool 1,9 3,6 1,7 (1,9 korda)

Eesti Maaülikool 2,2 3,9 1,7 (1,8 korda)

Teised asutused 4,6 10,6 6 (2,3 korda)

Kokku 26,9 52,3 25,4 (1,9 korda)

3,0 4,1 4,2 4,2 4,2

Muud 0,4 0,5 0,3 1,1 1,3

Asutused 0,5 0,9 1,2 0,2 0,2

LT 3,9
6,2 6,9

8,6 9,5

MV 1,4 1,9 1,9 2,0 2,3

SV 1,2 1,7 1,8 1,8 1,9

HV 1,7 2,4 2,5 2,6 3,3

12,1 17,7 18,9 20,5 22,7
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1,9 korda

Teaduse baasraha jaotumine aastatel 2018–2022 ülikooli kapitali- ja 
põhieelarve vahel pärast tulemussummade jaotamist ja arengufondist 
eraldiste tegemist miljonites eurodes
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Loome ja kasutame aktiivselt teadus uuringute välisrahastuse taotlemise 
võimalusi, sealhulgas osaleme strateegilistes uurimis-
valdkondades Euroopa Liidu teadus- ja arendustöö 
partnerlus programmides.
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sh eksperimentaalarenduse toetamiseks. Töö ümber-
korraldamise eesmärgil toetati arengufondist kaht instituuti, 
mille teadustulud kahanesid eelmise aastaga võrreldes rohkem 
kui 10%.

Eesti Teadusagentuuri uurimistoetused (järeldoktori-, stardi- 
ja rühmagrandid) olid ülikooli suurima osakaaluga (23%) 
teadustulude allikas. Stardi- ja rühmagrante anti 2022. aastal 
Eestis uute projektide jaoks kokku 10,1 miljoni euro eest. Tartu 
Ülikooli teadlased said sellest 5,9 miljonit eurot (58%), mille 
toel alustati 39 uut uurimisprojekti. Jätkusid ka varem alanud 
119 uurimisprojekti, mida rahastas Eesti Teadusagentuur 
22,6 miljoni euroga. Peale selle said 2022. aastal alguse seitse 
uut Eestist välisriiki suunduva järeldoktori projekti (kokku 
231 165 eurot).

2022. aastal jätkus HTM-is uute tõukefondidest rahastatavate 
teadus- ja arendustööd toetavate meetmete ette  valmistamine, 
uusi toetusmeetmeid ei avatud. Varem alanud tõukefondi-
projektidest sai 2022. aastal lisaraha 2,25 miljonit eurot 
Covid-19 levimuse seire, mida toetatakse EL-i Covid-19 
pandeemiale reageerimise toetusmeetmest REACT-EU. Alates 
koroonapandeemia algusest 2020. aastal on ülikool sõlminud 
Covidiuuringute lepinguid kokku 18,5 miljoni euro väärtuses. 

Kokku sõlmis ülikool 2022. aastal teadus- ja arendustöö 
lepinguid 90,4 miljoni euro eest, millest välisrahastusega 
lepingud moodustasid 32%.

Välispäritolu teadustulu on aasta-aastalt kasvanud, ulatudes 
2022. aasta eelarves 25,9 miljoni euroni. 2021. aastal oli see 
näitaja 14,9 miljonit eurot ja A2025 sihttase on 17,8 miljonit 
eurot. 

EL-i teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ rahastuse toel sõlmiti kokku 48 teadus- ja 
arendustöö lepingut mahus 18,9 miljonit eurot. Tartu Ülikool on 
juhtpartner kuues projektis.

2022. aastal sai evolutsioonilise taimeökoloogia professor 
Marina Semtšenko Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 
tippteadlase uurimistoetuse, mille suurus on ligi kaks 
miljonit eurot. Semtšenko uurib taimede ja mullaorganismide 
vastastikuste suhete evolutsioonilisi muutusi, mis mõjutavad 
mulla viljakust, põuakindlust ja ka süsiniku sidumise võimet. 

Aasta lõpus said rahastamisotsuse kaks Teamingu 
toetusskeemi taotlust kogusummas 60 miljonit eurot. 
Molekulaarse süsteemibioloogia professori Mart Loogi juhitava 
konsortsiumi eesmärk on ühendada sünteetiline bioloogia 
informaatikaga, mis võimaldab saavutada kvaliteedihüppe 
nii bioteadustes kui ka biotehnoloogiat kasutavas tööstuses. 
Keskuse töös osalevad partnerina Tallinna Tehnikaülikool ning 
Taani Tehnikaülikooli Novo Nordiski fondi bioloogilise jätku-
suutlikkuse keskus.
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Rahastus kokku sh Tartu Ülikooli rahastus

2022. aastal alanud projektidele antud stardi- ja rühmagrantide jaotus 
teadus valdkonniti miljonites eurodes
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Evolutsioonilise genoomika professori Mait Metspalu juhitava personaalmeditsiini 
konsortsiumi eesmärk on luua koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga Eestisse rahvus-
vahelisel tipptasemel personaalmeditsiini teadus- ja arenduskeskus, kuhu koondub 
geneetika, infotehnoloogia, kliinilise meditsiini, rahvatervise ja sotsiaal-majanduslike 
analüüside tegemise kompetents, et uurida kõiki personaalmeditsiini rakendamise 
etappe tervikuna. Projektipartnerid on Helsingi Ülikool ja Rotterdami Erasmuse Ülikool. 

2022. aastal jätkas ülikool osalemist kolmes Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) võrgustikus – linnalise liikuvuse, uuenduslike tootmis-
tehnoloogiate ja tervishoiuvaldkonna innovaatikakogukonnas –, mille kaudu saadi 
15 projektile kokku 765 000 eurot toetust. 

Lisaks „Euroopa horisondile“ sõlmiti 2022. aastal välismaiste rahastajatega veel 
78 toetus või teenuslepingut summas 10,2 miljonit eurot. 

ERC kõrgetasemeliste uurimistoetuste taotlejate julgustamiseks ja toetamiseks 
juurutas ülikool 2021. aastal ERC ergutusgrandi. 2022. aasta voorus esitati 29 taotlust 
ja ülikooli teadlastele anti 20 ergutusgranti kogumahus 200 000 eurot. Grandikeskus 
korraldas taotlejate nõustamist ja pakkus tuge kirjutuslaagris. Üks ergutusgranti 
kasutanud teadlane on juba saanud ERC granditaotlusele positiivse otsuse.

Publikatsioonid 
ETIS-e andmetel avaldasid ülikooli liikmed 2022. aastal 2846 teadus publikatsiooni, 
millest 2086 on liigitatud kõrgetasemeliseks. See teeb ühe täistööajaga 
akadeemilise töötaja kohta 1,13 kõrgetasemelist publikatsiooni.

2022. aasta septembri seisuga oli 17,7% ülikooli teadlaste publikatsioonidest, mis 
on avaldatud viiel viimasel aastal (2017–2021) ja indekseeritud Web of Science’i 
andmebaasis, jõudnud oma valdkonna 10% enim viidatud publikatsioonide hulka. 
A2025 sihttase on 17–20%.

Aastatel 2018–2022 ülikooli sõlmitud teadus- ja 
arendustöö lepingute maht miljonites eurodes 

(projektipõhine rahastus, millele lisandub 
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Teadusandmebaasi Essential Science Indicators (ESI) andmetel kuulus 2022. aastal 
oma valdkonna 1% enim viidatud teadlaste hulka 79 Tartu Ülikooliga seotud teadlast 
(2021. aastal 74). Nendest kolm (tähistatud tärniga) on oma suure mõjukuse 
poolest ära nimetatud ESI-l põhinevas Clarivate Analyticsi ülevaates „Highly Cited 
Researchers 2022“, milles on loetletud maailma 6000 kõige mõjukamat teadlast. 
ESI metoodika ei hõlma humanitaarteadusi. 

Oma valdkonna 10% maailmas enim 
viidatud teaduspublikatsioonide hulka 

kuuluvate publikatsioonide osakaal kõigi 
ülikooli publikatsioonide seas  

aastatel 2018–2022 
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teaduspublikatsioonide hulka kuuluvate publi-
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ETTEVÕTLIK ÜLIKOOL
2022. aastal avaliku ja 
erasektoriga sõlmitud teadus 
ja arendustöö teenus
lepingute maht oli kokku 
14,9 miljonit eurot, mida on ligi 
24% enam kui aasta varem. 
Summade järgi suurimad 
teadus- ja arendustöö tellijad 
olid Keskkonnaministeerium 
(kalandussektori 

mahuka uuringu andmete kogumine), OÜ Utilitas Wind ja 
Eesti Energia AS (merepõhja ja elustikuga seotud uuringud 
võimalike mere  tuuleparkide rajamiseks Liivi lahes). 

2022. aastal asuti ellu viima mitut Ettevõtluse ja Innovatsiooni 
Sihtasutuse rakendusuuringute programmist rahastatavat 
ettevõtete ja ülikooli koostöölepingut, mis tõid ülikoolile tellimusi 
1,45 miljoni euro väärtuses. Võrdluseks: 2021. aastal, kui meede 
alles alguse sai, jõudis ülikooli üks 169 000 euro suurune 
tellimus. 

Seitse aastat on ülikool koordineerinud Eesti teadus- ja 
arendus asutuste koostöövõrgustikku Adapter. Nüüdseks 
on sellega liitunud 20 asutust. 2022. aastal pöördusid 
ettevõtjad Adapteri vahendusel teadus- ja arendus asutuste 
poole 137 korral ning teadus ja arendustöö lepinguni jõudis 
28 küsimust. Kogu tegevusaja kestel on Adapteri vahendusel 
tehtud teadus ja arendusasutustele enam kui 1300 päringut. 
2022. aastal võrgustiku senine rahastus lõppes, kuid HTM ja 
juhtpartnerid otsivad lahendusi Adapteri tegevuse jätkamiseks.

Tartu Ülikoolil oli 2022. aasta lõpu seisuga 61 tegutsevat 
hargettevõtet: ülikooli või tema töötajatega seotud äriühingut, 
kes kasutavad oma tegevuseks ülikooli intellektuaalomandit või 
taristut ning kelle jaoks partnerlus ülikooliga on osa kuvandist. 

Avaliku ja erasektoriga sõlmitud 
teenuslepingute maht miljonites 
eurodes aastatel 2018–2022

6,2
7,0 7,1
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4,2
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Avalik sektor Äriühingud Ülikooli hargettevõtete programmiga, mis toetab Eesti 
kõrgkoolide teadlasi teadusmahuka ettevõtluse idee arendamisel, 
liitus 2022. aastal 11 uut meeskonda ja teadlast. Hargettevõtte 
lepingu sõlmis ülikooliga neli ettevõtet. Ülikooli teadlaste loodud 
iduettevõtted kaasasid 2022. aastal ligi 10 miljonit eurot inves-
teeringuid – neli korda enam kui aasta varem. 

Eesmärgiga laiendada võrgustikku, mis toetaks teadusmahukate 
ettevõtete arengut, ja tuua alustavatele ettevõtetele parimad 
valdkondlikud teadmised võimalikult lähedale, asus ülikool ühe 
osalisena käivitama Eestis kolme kiirendiprogrammi. Kaks 
neist on valdkonnapõhised – rohetehnoloogia kiirendi Green 
Manufacturing Accelerator ja tervisetehnoloogia teaduskiirendi – 
ning kolmas juba tegutsevatele ettevõtetele mõeldud 
kasvukiirendi Creative Destruction Lab Estonia, mille sihtrühm on 
digiühiskonna lahendusi loovad iduettevõtted. 

2022 oli ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures 
käivitamise aasta. Praktikas sai läbi katsetatud raamistik, mille 
eesmärk on viia ettevõtlike meeskondade areng investeeringu-
küpsuseni ja esimeste investorite kaasamise abil suurendada 
nii ettevõtete edukuse tõenäosust kui ka arengukiirust. Esimese 
lepingu sõlmis UniTartu Ventures 2022. aastal hargettevõttega 
UpCatalyst, mis toodab energiatööstusele õhus leiduvast 
süsihappegaasist süsinikmaterjale. See on Eestis seni veel 
ainulaadne investeerimisleping, kus ülikool saab ettevõttesse 
intellektuaalomandit investeerides selle osanikuks. Seega aitab 
ülikool UniTartu Venturesi kaudu kaasa iduettevõtte pikaajaliste 
eesmärkide saavutamisele ja samal ajal kujundab endale 
investeeringu portfelli. Sobival hetkel võib ta osaluse müüa, 
et saadud tuluga toetada ülikooli järgmiste hargettevõtete 
tehnoloogia arendust ja valmistuda uuteks intellektuaal-
omandiinvesteeringuteks. Sel moel kiirendab ülikool teadustöö 
tulemuste jõudmist teadus- ja tehnoloogiamahukasse 
ettevõtlusse. 
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Ülikooli teadlased teatasid 2022. aasta jooksul 20 uuest 
leiutisest, mis võiks saada patendi. Ülikool kaitseb 
26 intellektuaal omandi objekti ja esitas nende kaitseks 
möödunud aastal 11 uut patendi taotlust. Intellektuaalomandi 
objektide litsentsimisest teenib ülikool igal aastal 
umbes 100 000 eurot tulu. Kõige edukam leiutis on endiselt 
Lactobacillus fermentum ME-3.

Juba neljandat aastat andis ülikool keskset eksperimentaal
arenduse toetust. 40 toetusetaotluse seast valiti välja ja 
rahastati 16 ning kokku jagas ülikool projektide toetuseks pool 
miljonit eurot. Eksperimentaalarenduse toetus on vajalik meede, 
mis kiirendab nii uute teadmistepõhiste iduettevõtete teket, 
intellektuaal omandi objektide turuküpseks arendamist kui ka 
juba tegutsevate ettevõtete innovatsiooniprojekte.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ äriideede 
arendamise programmi Starter töötubades saavad 

üliõpilased praktikutest mentorite toel arendada oma idee 
ärimudeliks, luua prototüüp, treenida esitlusoskusi ja soovi 

korral asutada ettevõtte. 2022. aastal lõpetas Starteri Tartu 
programmi, mis hõlmab ka Narva ja Pärnu kolledžit, kokku 
41 tiimi (sh üks Eesti Maaülikooli tiim). Osalejaid oli üle 150 ja 
ülikooliväliseid mentoreid ligi 30. 

Tartu Ülikooli ja Tartu ettevõtluskogukonna korraldataval 
Baltikumi suurimal ärifestivalil Startup Day osales üle 
4000 külastaja. Laval astus üles 180 kõrgetasemelist esinejat, 
demoalal oli väljas 300 iduettevõtet ja siinse iduettevõtluse 
võimalustega oli tutvumas 200 investorit. Iduettevõtete 
lühiesitluste võistluse ja ligi 200 000-eurose investeeringu 
võitis ülikooli hargettevõte LightCode Photonics. Startup 
Dayl toimunud noorte äriideede konkursil pidas investoritest 

žürii peaauhinna vääriliseks Starteri tiimi Bankery, kes 
arendab platvormi pankade ja eraisikutest laenutaotlejate 
kokkuviimiseks.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ raames toimusid 
gümnasistide ettevõtluspädevusi arendavad töötoad, kus 
osales enam kui 600 õpilast üle Eesti. Koostöös arvutiteaduse 
instituudi ja Garage48-ga korraldati üliõpilaste ettevõtluslaager 
Student Startup Camp, kus kogenud iduettevõtjad aitavad 
muuta üliõpilaste äriideed toimivaks prototüübiks. 2022. aastal 
toimus laager üheksandat korda ja osalejaid oli ligi 40. 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse toetatud 
koostööprojekti „Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekuse 
ja ettevõtluspädevuse arendamine Eesti parima praktika 
toel“ (UnivEntre) esimeses etapis toimus kaks virtuaalset 
täiendus kursust ettevõtluse õpetamisest ülikoolis. Sellel osales 
108 Ukraina õppejõudu.

Novembris algas „Erasmus+“ koostööprojekt Green HExagon, 
mille keskmes on rohevaldkonna ideede arendamine 
veebipõhises eelinkubatsiooniprogrammis. Projektis osalevad 
tiimid neljast ülikoolist: peale Tartu Ülikooli ka Läti Ülikoolist, 
Prahas asuvast Tšehhi Maaülikoolist ja Wiener Neustadti 
Rakenduskõrgkoolist.

Üliõpilaste projektipraktika raames viidi 2022. aastal ellu 
18 projekti, kus osales 24 õppekava 71 üliõpilast. Ühe projekti 
raames korraldati koostöös üliõpilastega esimest korda ülikooli 
karjäärifestival, kus oli 30 esinejat, enam kui 40 ettevõtet 
ning 29 töötuba. Esiletõstmist väärib ka projekt „Designing a 
New Masters Degree in Philosophy“, mille käigus üliõpilased 
analüüsisid välisülikoolide õppekavu ja andsid selle põhjal 
soovitusi filosoofia õppekava atraktiivsemaks muutmiseks. 

Ülikooli praktika- ja töövahenduskeskkond Futulab sõlmis 
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega koostöölepingu 
välisüliõpilastele mõeldud töö- ja praktika pakkumiste 
vahendamiseks Eestis, et toetada välis spetsialistide ette -
valmistamist Eesti tööturu jaoks. 

Patentide ja patenditaotluste arv valdkondade kaupa 2022. aastal 

Biotehnoloogia 
(32)

Toit ja tervis 
(25)

Aparaadi-
ehitus

(14)

Uudsed 
materjalid 

(12)

IT ja 
robootika 

(1)
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Rahvusülikool
Ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse mitmekülgseks 
arendamiseks on loodud vabade kunstide professori 

ametikoht, kuhu kutsutakse igal akadeemilisel aastal 
silmapaistev Eesti loovisik. 2022. aasta kevadsemestril 

lõpetas oma professuuri luuletaja ja esseist Hasso Krull, 
sügissemestril alustas aga moe, filmi ja teatrikunstnik Reet 

Aus. Hasso Krull tutvustas oma kevadsemestri seminarisarjas 
„Lausumise vägi“ tekstide heuristilist analüüsi, mis aitab 

avastada keelelise loovuse lätteid. Reet Ausi loengukursuse 
„Kuidas luues maailma parandada“ eesmärk on edendada 
keskkonnateadlikkust ja kestlikku mõtteviisi nii ülikooliperes kui 
ka ühiskonnas laiemalt. Vabade kunstide professori loengutel 
saavad osaleda kõik huvilised. 

Kultuuripsühholoog Jaan Valsiner jätkas 2022. aasta 
kevadsemestril väliseesti külalisprofessorina loengukursuse 
„Semioos pöördumatus ajas“ teise osaga, kus ta keskendus 
tähendusloome dünaamikale ajas, märgi süsteemides, looduses, 
kultuuris ja ühiskonnas. 

Emakeelepäeval, 14. märtsil pidasid üldkeeleteaduse 
kaasprofessor Ilona Tragel ja eesti keele kaasprofessor Külli 
Habicht avaliku loengu „Tervist kõigile! Koroonapiirangute silt 
keeleteadlase töölaual“. 

Lõuna-Eesti kogukonnaelu tihedamaks lõimimiseks teadus-
maailmaga alustati ülikooli eetikakeskuse eestvedamisel 
projektiga „Tartu maailmaülikool“. Euroopa kultuuripea-
linna Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva projekti eesmärk 
on innustada aktiivseid kogukondi otsima koos teadlastega 
lahendusi globaalsetele probleemidele lokaalselt ja vastupidi. 

Kuuendat korda toimus Eesti Maaülikooli, Kaitseväe Akadeemia 
ja Tartu Ülikooli ühine terminipäevak, mis seekord kandis 
pealkirja „Terminipusast terminipesani“. Arutelusid süsteemse 
oskussõnaloome ja mõistepesade korrastamise üle pidas 
ja kuulas enam kui 120 osalejat, kelle seas oli õppejõude, 
terminolooge ja terminikomisjonide liikmeid, tõlkijaid, keele-
toimetajaid ja muid terminihuvilisi. 

Ülikooli terminikomisjonil valmis ülikooli tegevust puudutavate 
eesti- ja ingliskeelsete terminite tabel, mida kasutavad ka teised 
ülikoolid ja samuti tõlkijad. Töö käigus korrastati 300 terminit 
ja uuendati ka haridussõnastikku. Samuti töötati välja terminid 
inimgeeni uuringute seaduse ning teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seaduse jaoks.

Ülikool regioonides
Kolledžite mõju Narvas, Pärnus ja Viljandis ulatub õppetöö 
korraldamisest palju kaugemale. Näiteks Viljandi kultuuri
akadeemia eestvedamisel toimus Eesti esimene 
pärandihäkaton, mille eesmärk on teadlaste ja ekspertide 
kaasabil välja arendada pärimuskultuuriga seotud uuenduslikke 
projekte, tooteid ja teenuseid. Häkaton tõi Viljandisse 
ligi sada inimest Eesti ülikoolidest ja pärandiga seotud 
organisatsioonidest. 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) kiitis heaks 
kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna konsortsiumi loomise, 
mille 50 asutaja hulka kuulub ka Viljandi kultuuri akadeemia. 
Kahe seitsmeaastase perioodi vältel kaasrahastab EIT 
konsortsiumi kaudu loomemajandusvaldkonna arendusprojekte 
üle Euroopa 150 miljoni euroga. 

ÜLIKOOLILT ÜHISKONNALE
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Narva kolledž osales Ida-Viru maakonna arengu strateegia 
2023–2035 väljatöötamisel ning jätkab tööd piirkondlikus 
haridus ja turismiklastris ning teadusnõukogus. Kolledžil on 
suur roll eestikeelsele haridusele ülemineku ette  valmistamisel 
maakonnas. 2022. aastal peeti Eesti suurim õpetajate 
konverents teemal „Mitmekeelsus lapse arengus“. Kolledž aitas 
ette valmistada Õiglase Ülemineku Fondi toetusmeedet, millega 
arendatakse infotehnoloogia ja rohepöördega seotud õppe- ja 
teadustegevust ning toetatakse loobumist fossiil kütustest. 
Pärast koroonapandeemiast tingitud pausi on kolledžis taas 
tegevust alustanud džässi ja kirjandusklubi ning teised 
kultuuri üritused, samuti väärikate ülikool. 

Pärnu kolledž asus koos Sihtasutusega Pärnumaa 
Arenduskeskus arendama multiversitas’t: koostöös partneritega 
hakatakse kolledžis õpetama kohaliku nõudlusega erialasid, 
mida seni pole seal õpetatud. Esimesi täiendus koolituskursusi 
on kavas pakkuda 2023/2024. õppeaasta sügissemestril. 

Teenusedisaini õppe täiendusena avati kolledžis disain
mõtlemise labor, mis kujundab teenuseid kolledži partneritele. 
Labori töös osalevad kolledži üliõpilased, õppejõud ja 
tugitöötajad ning Pärnumaa Arenduskeskus. Aasta lõpus saadi 
juba esimene tellimus avaliku teenuse disainimiseks. 

Kolledž sõlmis kuue Pärnumaa gümnaasiumiga koostööleppe, 
mille alusel saavad õpilased võtta kolledžist valikaineid. Nii 
aidatakse maakonna gümnaasiumidel tagada piisav valikainete 
osakaal. Koostööd toetab ka Pärnumaa Omavalitsuste Liit. 

Kolledžite ühiskondlike ülesannete täitmiseks on HTM alates 
2021. aastast eraldanud neile ka eraldi tegevustoetuse.

Teadmuse jagamine
2021/2022. õppeaastal osales teaduskooli 55 e-kursusel 
enam kui 2200 õpilast 243 koolist ning mobiilsetes õpikodades 
üle 450 õppija 37 koolist. 2022/2023. õppeaastal alustas 
teaduskooli 40 ekursusel üle 1770 õppija 230 koolist, 
õpikodadesse registreerus üle 400 õpilase 35 koolist. 
Uurimislabori programmides osales 2022. aastal üle 
1600 õpilase 51 koolist. 

Teaduskool korraldas 16 õppeaines olümpiaadi lõppvooru, milles 
võistles kokku 838 õpilast. Selleks, et Eesti õpilasi rahvus-
vahelisteks olümpiaadideks hästi ette valmistada, korraldati 
8 valikvõistlust ja 15 treeninglaagrit, kus osalejaid oli kokku 316. 
2022. aastal esindas Eestit 19 rahvusvahelisel olümpiaadil 
89 õpilast ning koju toodi kaks kuld-, seitse hõbe- ja 
18 pronksmedalit. 

Lisaks korraldas teaduskool lahtised võistlused 
astronoomias, matemaatikas, informaatikas, keemias 
ja füüsikas. Neil osales 1120 õpilast. 11 aines korraldati 
e-viktoriine või võistlusi, milles lõi kaasa 39 565 õpilast 
üle Eesti. Neist kõige populaarsem oli matemaatika-
võistlusmäng Känguru 21 602 osalejaga. 

Teaduskool koordineerib programmi „Talendid Tartusse!“. 
2022. aastal võeti sellesse vastu 66 üliõpilast, kellele 
pakutakse tavalisest mitmekesisemad õpivõimalusi. Neist 
35 valis oma suunaks teaduse, 20 ettevõtluse ja 11 noore 
õpetaja projekti. Samuti korraldas teaduskool haridus-
konverentsi „Talendid tuleviku teenistuses“ ja osales arvamus-
festivali haridusarutelul „Kuidas vähendada võimeka õpilase 
õppekoormust?“. 
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Tartu Ülikooli muuseumi külastati 2022. aastal 51 381 korda, 
sealjuures 8523 õpilast sai osa haridusprogrammidest, mida 
pakuti 503 korda. 

Ülikooli muuseum esitati Euroopa muuseumide aastaauhinna 
nominendiks ning samuti tunnustati muuseumi tööd Eesti 
muuseumide aastaauhindade galal. 2022. aasta parimaks 
püsinäituseks ja Suure Muuseumiroti võitjaks kuulutati 
näitus „Toomkiriku saladuste kamber“ ning kogukonna sõbra 
kategoorias pälvis võidu muuseumi korraldatud festival „Toome 
müks: milline on sinu unistuste Toomemägi?“. 

Oktoobris avati Kumus Tartu Ülikooli muuseumi, Eesti 
Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia ühistööna näitus 
„Kunst või teadus“, mis uurib esimest korda nii põhjalikult teaduse 
ja kunsti omavahelisi suhteid ning on toonud avalikku kasutusse 
mahuka osa Tartu Ülikooli teaduskogudest. Näitusega kaasnev 
kogumik „Kunst või teadus“ tutvustab inter distsiplinaarse 
uurimisprojekti tulemusi ja avastusi, rõhutades piltide tähtsust 
peale teaduse vahendamise ka teadmiste loomisel, kujundamisel 
ja kontrollimisel. 

Kunstimuuseumis avati näitus „Iidamast-aadamast. Heaks eluks 
vajalikud asjad“. Tähetornis korraldati astrofotokonkurss, mille 
tulemused pandi samuti näitusele. Jätkus ka mahuka riikliku 
projekti „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“ elluviimine. 

Loodusmuuseumi ja botaanikaaeda külastas 2022. aastal 
148 564 inimest ning korraldati 373 õppeprogrammi 
6772 õppijale. Muuseumis arendatud loodusteaduslikke 
andmebaase eElurikkus, PlutoF ja UNITE kasutati 233 587 korda, 
sellest 42% välisriikidest. Ülikooli loodusmuuseum kui Eesti vanim 
muuseum tähistas koos loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga 
220. aastapäeva. Pidustused tipnesid mais, mil toimus 
rahvusvaheline taksonoomiakonverents ning mitmekesistel 
aastapäevaüritustel avati looduse seoseid luule, muusika ja 
filmiga. Tegevust alustas loodusmuuseumi ja botaanikaaia 
taskuhääling „Rukkirääk“, milles valmis 12 saadet. Toimusid ka 
loodus- ja luuleõhtud, retked ning huvipäevad. 

Kultuuripealinna Tartu 2024 programmi kuuluvast 
Loodusfestivalist sai osa üle 5000 inimese. Loodusvaatluste 
maratonil tehti ööpäeva jooksul 7180 vaatlust, kusjuures üks 
liik – seenesääsk Mycomya denmax – leiti Eestist esimest korda. 
Digiarhiivide töörühmal valmis teadlaste ja teadushuviliste jaoks 
nutirakendus PlutoF GO, mis võimaldab vaatluste, proovide ja 
eksemplaride andmeid hõlpsamini andmebaasi kanda, sh uue 
võimalusena salvestada sinna ka loodushelisid. 

2022. aasta lõpuks oli ülikooli raamatukogul 35 553 lugejat. 
Võrreldes eelnenud aastaga lisandus üle 4000 uue lugeja, neist 
rohkem kui pooled (2500) on Tartu Ülikooli tudengid ja töötajad. 
Üliõpilased moodustavad raamatukogu lugejate üldarvust 60%. 
Raamatukogu peamaja külastatavus kasvas 156 373 korrani 
(aasta varem 122 415 külastuskorda). Virtuaalkülastusi 
registreeriti peaaegu neli miljonit. 

Raamatukogule laekus suuri ja väärtuslikke raamatuannetusi 
ning isikuarhiive kaks korda enam kui 2021. aastal. Kasvas 
raamatukogu hallatava digitaalarhiivi DSpace andmemaht ning 
kasutatavus teadus- ja õppetöös. Raamatukogu jätkas edukalt 
DataCite Eesti haldamist ja uuendamist, tagades kõikidele Eesti 
teadlastele võimaluse hankida teadusandmetele digitaalse 
objekti identifikaator (DOI). 

Raamatukogu laiendas ja täiendas 2022. aastal digipädevuse 
koolitusi ning arendas välja eraldi kursused gümnaasiumi-
õpilastele. Kasvatati teadusandmete haldamise koolituste 
mahtu. Uuendati e-raamatupoodi, kus müüakse raamatukogule 
mittevajalikke raamatuid, ning algatati teadusvaldkondade 
põhine klassikaliste ja kogus seni puudunud trükiste 
järelkomplekteerimine. 

Raamatukogu osales aktiivselt üleriigilise raamatukogu-
aasta ettevõtmistes ja tähistas visioonikonverentsiga oma 
220. aastapäeva.
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2022. aastal liitus geenivaramuga ligi 4000 uut geenidoonorit. 
Nüüdseks on geenivaramusse oma proovi loovutanud rohkem 
kui 211 000 doonorit. Tänu nende inimeste panusele saab Eesti 
geeniteadus jõudsalt areneda. 

Alustati uute või jätkati juba käimasolevate uuringutega 
rahvastiku tervise ja geneetika valdkonnas. Näiteks tehti 
farmako genoomika professori Lili Milani eestvedamisel ravimite 
ja vaktsiinide kõrvaltoimete geeniuuring, kus veebi küsimustikule 
vastas ligi 50 000 geenidoonorit. Uuringu tulemusel koguti 
ainulaadne andmestik ning geenidoonorite vastused 
kõrvaltoimete kohta viiakse kokku nende geeniandmetega, et 
leida kõrvaltoimete tekkimise geneetilisi põhjuseid. 

Tartu Ülikoolil on üle kümne taskuhäälinguprogrammi, kus 
ülikooli teadlased, üliõpilased ja külalised eri valdkondadest 
räägivad oma teadustööst ja tegemistest ning arutlevad 
ühiskondlikel teemadel. 

Ühiskonna tagasiside ülikoolile 
Teaduse elutööpreemia pälvis 2022. aastal emeriitprofessor 
Ene-Margit Tiit. 

Riigi teaduspreemia laureaatideks kuulutati 

• keemia ja molekulaarbioloogia alal üldise ja mikroobibiokeemia 
kaasprofessor Priit Väljamäe tööde tsükli „Tõrksate polü -
sahhariidide ensümaatiline lagundamine“ eest; 

• arstiteaduse alal molekulaarimmunoloogia professor Pärt 
Peterson ja rakulise immunoloogia professor Kai Kisand tööde 
tsükli „Immuunsüsteemi vananemise ja Covid-19 haiguse 
uuringud“ eest; 

• põllumajandusteaduste alal taimebioloogia kaasprofessor 
Ebe Merilo ja molekulaarse taimebioloogia professor Hannes 
Kollist tööde tsükli „Taimede kohanemine muutuvas kliimas“ 
eest ning 

• sotsiaalteaduste alal sotsioloogia professor Veronika 
Kalmus, emeriitprofessorid Marju Lauristin ja Peeter 
Vihalemm, meediasotsioloogia teadur Signe Opermann 
ning kommunikatsiooni uuringute professor Triin Vihalemm 
tööde tsükli „Eesti ühiskonna transformatsioon: analüüs ja 
mõtestamine“ eest. 

Silmapaistva tegevuse eest Eesti keeletehnoloogia ja arvuti-
lingvistika rajamisel ja arendamisel sai Ferdinand Johann 
Wiedemanni keeleauhinna emeriitprofessor Mare Koit. 
Kultuuri elutööpreemia pälvis emeriitprofessor Jaak 
Kangilaski ja Muinsuskaitseameti elutööpreemia kunstiajaloo 
professor Juhan Maiste.  

Eesti Teaduste Akadeemia Edgar Kanti medali sai 
rahvusvahelise ettevõtluse professor akadeemik Urmas 
Varblane ning Karl Ernst von Baeri medali taimeökoloogia 
professor akadeemik Martin Zobel. Eesti Teaduste Akadeemia 
medali pälvis ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru. 
Geoloogia ja mineraloogia professor akadeemik Kalle Kirsimäe 
valiti Academia Europaea liikmeks. 
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Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore haridustegelase 
preemia sai Kristo Siig ja noore haridustegelase reaalainete 
preemia Eveli Raudla, kes mõlemad on ülikooli vilistlased. Noore 
teadlase preemia pälvis haldusõiguse lektor Alexander Lott. 

Statistikaamet andis noore statistiku preemia Kadi Kilgile 
Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö eest. L’Oréali-UNESCO noorte 
talentide Baltikumi programmi „Naised teaduses“ stipendiumi 
pälvis analüütilise keemia ja arheoloogia kaasprofessor Ester Oras. 

President Alar Karis tunnustas vabariigi aastapäeva eel riigi 
teenetemärgiga teiste hulgas ka kuut ülikooli töötajat: 
keeleteadlast emeriitprofessor Helle Metslangi, õigusteadlast, 
Sihtasutuse Iuridicum juhatajat ning õigusajakirja Juridica asutajat 
ja vastutavat väljaandjat Peep Pruksi, analüütilise keemia teadurit 
Hilkka Hiiopit, haridustehnoloogia professorit Margus Pedastet, 
maailma keelte ja kultuuride kolledži direktorit Kersti Lepajõed 
ning Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili lektorit Ave 
Matsinit. 

Haridustöötajate tunnustamise riiklikul konkursil valiti aasta 
õppejõuks kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm 
ning Tartu piirkonna aasta haridusasutuse juhi tiitli sai 
õppeprorektor Aune Valk. HTM kuulutas aasta keeleteoks masin-
tõlketehnoloogia arendamise, mille töörühma kuuluvad Tartu 
Ülikoolist Liisa Rätsep, Andre Tättar, Taido Purason, Maali Tars ja 
Annika Laumets-Tättar, ning Vikipeedia keeletoimetamistalgud, 
mille eestvedaja on eesti keele lektor Ann Siiman. 

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil hinnati peapreemia 
vääriliseks kaks Tartu Ülikooli üliõpilaste teadustööd: Markus Valge 
uurimus „Elukäikude evolutsiooni teooria ennustuste kontrollimine 
antropomeetriliste andmete alusel“ ning Rasmus Pindi uurimus 
„Sisemise treeningkoormuse kategoriseerimine ja praktiline 
rakendamine treeningul“. 

Riiklikul teaduse populariseerimise konkursil sai Tiiu Silla 
nimelise elutööpreemia teaduse ja tehnoloogia pikaajalise 
süstemaatilise populariseerimise eest genoomika ja biopankade 

professor akadeemik Andres Metspalu. Teaduse ja tehnoloogia 
populari seerija auhinna kategoorias tunnustati teise preemiaga 
Tartu observatooriumi arendusjuhti Tanel Liirat. Teaduse ja 
tehnoloogia populariseerimise eest trükisõna abil tunnustati 
peapreemiaga Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus, mille 
peatoimetaja on arheoloogia professor Heiki Valk. Sama auhinna-
kategooria teise preemia sai molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse juhitud teadlasrühm. 
Eesti Teadusajakirjanike Selts tunnustas teadusajakirjanduse 
sõbra auhinnaga Ökul matemaatilise statistika professorit Krista 
Fischerit. Konkursi „Teadus 3 minutiga“ parimateks valiti füüsika 
doktorant Jasper Ristkok loenguga „Uus energiaallikas: tuuma-
sünteesireaktor“ ja arstiteaduse doktorant Alina Roštšinskaja 
loenguga „Robotid tõttavad lastele appi“. Transpordiamet 
tunnustas liiklusohutuse koostööpartnerina teaduskooli, 
kes töötas haridusasutustele välja veebipõhise liiklusvõistluse 
„Liiklustark“. 

Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal tõsteti esile ka Tartu 
Ülikooliga seotud projekte: ettevõtluse edendamise auhinna said 
Startup Day ja Solaride’i meeskonnad. 

Tartu aukodanikuks nimetati inimese füsioloogia professor 
akadeemik Eero Vasar ja Tartu Tähe teenetemärgi pälvis 
meditsiini teaduste valdkonna emeriitdotsent Silvia Russak. 

Ülikooli töö tunnustamist näitab ka Eesti elanike üldine tagasiside: 
81% Kantar Emori küsitlusele vastanuist peab Tartu Ülikooli kõige 
mainekamaks kõrgkooliks Eestis. Vastajate hinnangul saab 
Tartu Ülikoolist väga hea hariduse ja selle lõpudiplom on tööturul 
enim hinnatud. Vastuste põhjal tagavad ülikooli maine tugevuse 
eelkõige usaldusväärsus, kõrgetasemeline haridus ja teadus ning 
lõpudiplomi suur väärtus tööturul. Lisaks peavad vastajad ülikooli 
konkursisõela tihedaks ja vilistlasi edukateks. Eelisena nähakse 
ka rahvusülikooli rahvus vahelisust, ettevõtluskoostööd ning 
ühiskondlikku silmapaistvust. Samuti leiab ülikoolipere liikmeid 
Eesti meediaväljaannete koostatavatest mõjukaimate isikute 
edetabelitest.
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Kultuur ja sport

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester esitas 
Eesti Muusika Päevadel spetsiaalselt talle 
kirjutatud Eesti heliloojate uudisloomingut

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel andis 
oma 77. aastapäeva puhul Eesti Rahva 
Muuseumis kontserdi „Olemise mustrid“

Ülikooli aulas tähistati kontserdiga 
180 aasta möödumist sellest, kui Tartus 
esines klaverikuningas Franz Liszt

Rahvusvahelise üliõpilasspordi päeva 
raames toimunud 28. tudengite kaheksa-
paatide võiduajamise võitis Tartu Ülikooli 
meeskond

Üks Tartu Tudengipäevade meeleolukaid 
üritusi oli retrospordipäev

Viljandi kultuuriakadeemia vilistlas-
päev kulmineerus kontsertlavastusega 
„KasvaMine“
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Töötajad
2022. aasta lõpu seisuga töötas Tartu Ülikoolis kas täis- või 
osakoormusega kokku 4141 inimest. Täistööajale taandatuna 
oli töötajate arv 3368. Akadeemilisel ametikohal töötas 
2345 inimest, sh 247 professorit, kellest 74 (30%) olid naised. 

Ülikooli töötajate seas oli 573 välisriigi kodanikku 73 riigist, 
neist 470 töötas akadeemilisel ametikohal. Akadeemilised 
välistöötajad moodustasid 20% ülikooli akadeemiliste töötajate 
koguarvust. Enamik neist olid nooremteadurid (190 inimest) 
või teadurid (121 inimest). Professorina töötas 42 ja kaas -
professorina 65 välismaalast. 

Doktorikraadiga akadeemilisi töötajaid oli 1520 (65%). 
Doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni nõue on 
ülikoolis kehtestatud professori, kaasprofessori, lektori ja teaduri 
ametikohal. 

Ülikooli töötajate keskmine kogupalk oli 2247 eurot kuus. 
Keskmine kogupalk kasvas aastaga 7,3%: akadeemilistel 
töötajatel 5,1 ja tugitöötajatel 9,2%. Suurim keskmine palgatõus 
oli kaasprofessoritel (9,0%), lektoritel (8,6%), õpetajatel (7,8%), 
teaduritel (7,5%) ja nooremlektoritel (7,1%). Professorite keskmine 
palk kasvas 6,1 ja nooremteaduritel 3,3%. 
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Koolitused
Töötajate ametialaste teadmiste ja oskuste arendamiseks 
korraldati 2022. aastal 203 koolitust ja seminari, millel osaleti 
3132 korda. Kõige suurema osakaaluga on õpetamis oskuste 
arendamise koolitused, märkimist väärivad ka hea töökeskkonna 
kujundamist ja vaimset tervist toetavad koolitused. Endiselt 
on populaarsed inglise keele kursused, eriti vestluskeele 
arendamine. 

Viimase viie aasta jooksul on 46% akadeemilistest töötajatest 
aktiivselt osalenud õpetamisalases arendustegevuses (A2025 
sihttase on 50%). 

Akadeemiliste töötajate õpetamis- ja juhendamisoskuste 
arengut toetatakse koolituste, nõustamise, kollegiaalse 
tagasiside kogukondade, hea õpetamise grandi ja õpetamis-
teemaliste konverentsidega. 

Kõigil õppejõududel on võimalik oma õpetamisoskuste 
arendamiseks tuge saada valdkondlikelt õpetamisoskuste 
konsultantidelt ja õppedisaineritelt. 2022. aastal korraldati 
õpetamisoskuste arendamiseks 54 koolitust ja seminari, millel 
osaleti 575 korda. Uuena kehtib alates 2022. aastast nõue, et 
tähtajatu töölepingu alusel tööle asunud akadeemiline töötaja 
peab läbima esimese viie tööaasta jooksul õpetamisoskuste 
koolituse vähemalt 6 EAP mahus.

Õpetamisoskuste süsteemseks arendamiseks ja uurimiseks 
eraldas ülikool õppejõududele kaheksa granti. Varasemate 
grandisaajatega kokku on nüüdseks 92 õppejõudu saanud 
selle toetuse abil õpetamist uurida ja arendada ning teistele 
tulemusi tutvustada. 2022. aastal jagati esimest korda ka 
kuus rühmagranti. 

Neljandat aastat toimus nädal „Kolleegile külla!“, 
mille üks eesmärk on innustada õppejõude omavahel 
arutlema õppimise ja õpetamise üle. 2022. aastal 
kutsus oma õppetööd vaatlema 22 õppejõudu ja kutse 
võttis vastu 53 õppejõudu.

Iga-aastane konverents „Õppejõult õppejõule“ pühendati 
seekord teemale „Mis on ülikoolis õpetamise tuum“. 
Konverentsile registreerus 375 osalejat. Õpetamise tuuma 
käsitleti kui õppimist toetavat füüsilist ala, traditsioonilist 
auditooriumi ja nüüdisaegset tehisintellekti toega virtuaalset 
keskkonda. Töötubades uuriti, kuidas toetada mitmekeelset 
õppijat ja tegutseda virtuaalses klassiruumis, katsetati oskuste 
treenimise mudelit ja liikumispädevuse arendamise võimalusi 
ning arutleti meediapädevuse vajaduse üle.

Ülikool toetab oma välistöötajate eesti keele õpet. Eesti keelt 
õppis 58 välistöötajat ja 19 nende pereliiget. 

Viimase viie aasta jooksul on 33% välistöötajatest osalenud 
mõnel eesti keele kursusel (A2025 sihttase on 45%). 

Ülikool korraldab oma välistöötajatele ja nende pereliikmetele 
mitmesuguseid kohanemist toetavaid üritusi. Toimusid näiteks 
giidiga ajalooretk Tartu kesklinnas ja 19. sajandi linnakodaniku 
muuseumi külastus, samuti jõuluüritus koos ühiskokkamise 
ja lodjamudeli valmistamisega Lodjakojas. Üritustel osales 
175 inimest. 

Tegevust alustas positiivsusklubi, kus üritused toimuvad inglise 
keeles ja kuhu on osalema oodatud kõik ülikooli töötajad. 
Aasta jooksul toimus üheksa kohtumist kokku 98 osalejaga. 
Igal kohtumisel on oma teema: arutletud on kohanemise, 
tähistamise, kontakti loomise, hea une, kultuurišoki ja 
muutustega toimetuleku üle. 

Ülikooliperele ja linnarahvale mõeldud seminarisarjas 
„Kultuuriderikas Tartu“ tutvustavad välistöötajad ja 
 -üliõpilased oma maa kultuuri ja tavasid. 2022. aasta kultuuri-
õhtutel esitleti Iraani, Jaapani ja Armeenia kultuuri. Üritustel 
osales sada inimest. 
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Juhi arenguprogrammi lõpetas 2022. aastal 17 struktuuri-
üksuse või meeskonna juhti. Programmi eesmärk on arendada 
oskusi ja teadmisi, mida heal juhil ülikooli igapäevatöös 
kõige enam vaja läheb, pakkuda alustavale juhile tuge ning 
aidata kujundada tööd toetavat suhtevõrgustikku. Juhi 
arenguprogramm sai alguse 2018. aastal ja selle on nüüdseks 
lõpetanud 60 juhti. 

2021. aastal korraldati esmakordselt juhtide 360º tagasiside 
uuring, mille eesmärk on toetada juhtide eneseanalüüsi ja 
arengut, anda neile tagasisidet kolleegide ja partnerite ootuste 
ning vajaduste paremaks mõistmiseks ning teha kindlaks 
juhtide tugevad küljed ja arenguvajadused. 2022. aastal tehti 
jätku-uuring, kus sama metoodika alusel sai tagasisidet veel viis 
juhti. 

Jätkus kovisioonirühma juhtide väljaõpe. Kovisioonijuhi 
koolituse on kolme aasta jooksul läbinud 46 töötajat. 
2022. aastal toimunud meistriklassides said kovisioonijuhid oma 
teadmisi täiendada ja kogemusi vahetada. Kovisioonirühmad 
pakuvad osalejatele kollegiaalset tuge, inspiratsiooni ja 
lahendusi töistes probleemolukordades. 

Töökeskkond 
2022. aastal liitus ülikool Eesti Inimõiguste Keskuse koordi-
neeritava mitmekesisuse kokkuleppega, millega on liitunud 
juba üle 170 organisatsiooni. Mitmekesisuse kokkuleppes 
sõnastatud eesmärgid ja teemad on olnud ülikooli tegevus-
suundades tähtsal kohal juba pikemat aega. Veebruaris 
tähistati rahvusvahelist päeva „Naised teaduses“, mille raames 
tutvustasid naisteadlased sotsiaalmeedias oma uurimis-
teemasid. Maikuus tähistati mitmekesisuse kuud. Sel puhul 
peetud kolmel avalikul loengul käsitleti kultuurierinevusi, 
stereotüüpe ja põlvkondadevahelisi erinevusi. 

Ülikoolis on olemas võrdse kohtlemise juhend ja soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava, milles antakse töötajatele 
ja üliõpilastele selged juhised diskrimineerimis- ja kiusamis-
juhtumitest teavitamiseks. 2022. aastal täiendati ülikooli 
avalikku statistika veebilehte töötajate soolise ja vanuselise 
statistikaga, sh palgalõhe andmetega. Turundus- ja 
kommunikatsiooni põhimõtetesse lisati täiendus, mille kohaselt 
ülikooli fotode avaldamisel ja kõneisikute valikul lähtutakse 
soolisest ja vanuselisest võrdõiguslikkusest. Alustati võrdse 
kohtlemise tugiisikute võrgustiku loomisega. Tugiisiku ülesanne 
on anda abivajajale infot, kuidas lahendada ülikoolis ebavõrdse 
kohtlemise juhtumeid, sh kelle poole pöörduda. 

Järjekorras kolmas vaimse tervise ja heaolu konverents 
kandis pealkirja „Võrdsusest ja õiglusest“ ning sellel osales 
219 inimest. Lahenduskeskse veebikonverentsi põhiteemad 
olid hea tööõhkkond ja võrdsed võimalused. Arutleti, millised 
on organisatsiooni pehmed väärtused ning kuidas need 
väljenduvad töökultuuris, milline on võimestav ja milline 
jõuetuks tegev tööõhkkond. Jutuks oli ka kiusuvaba töökultuuri 
hoidmine. 2022. aasta lõpuks oli UTTVs konverentsi vaadatud 
üle 1400 korra.



Sisukord

Hoolime oma töötajatest, 
märkame igaüht ja 
tunnustame  
parimaid.
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62% üksustes on vähemalt kolm neljandikku töötajatest oma 
tööga üldiselt või täiesti rahul (A2025 siht on 70% üksustes 
75% rahulolu). 

2022. aastal vastas ülikooli töörahuloluküsitlusele 
1542 töötajat (36% kõigist töötajatest). Kord aastas toimuva 
küsitluse tulemused pakuvad töötajatele värsket ülevaadet 
üksuse ja ülikooli töökeskkonnast ning annavad juhtidele 
tagasisidet ja mõtteid hea töökeskkonna kujundamiseks, 
hoidmiseks ja arendamiseks. 

Ülikooli koondrahulolunäitaja püsib jätkuvalt kõrgel – oma 
tööga on kõike arvesse võttes rahul 95% vastanutest. See on 
viimase viie aasta parim tulemus. Väga rahul on oma tööga 
ülikoolis umbes iga kolmas töötaja (35%), täiesti rahulolematu 
iga 140. töötaja (0,7%). Ülikoolis töötamise üle tunneb uhkust 
95% vastanutest. 

Eelmise aastaga võrreldes on ülikoolis tervikuna enim 
paranenud hinnang enesetäiendamisvõimaluste, töö- ja eraelu 
tasakaalu ning tööülesannete arusaadavuse kohta. Viieaastase 
võrdlusperioodi jooksul on paranenud eelkõige hinnang ülikooli 
hoolivusele oma töötajatest (6%) ja kaasarääkimisvõimalustele 
(5%). Viie aasta võrdluses pole ühtki teemat, mille rahuloluskoor 
oleks vähenenud. 2022. aastal väljendati enim rahulolematust 
palgaõigluse asjus (rahulolematuid 30%) ja eraelu jaoks piisava 
aja küsimuses (18%). 
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NõustusEi nõustunud

Minu töö on huvitav

Olen uhke, et töötan Tartu Ülikoolis

Kokkuvõttes olen oma tööga rahul

Tööks vajalik info on mulle kättesaadav

Tööõhkkond on positiivne

Olen rahul tööruumi ja füüsilise keskkonnaga

Minu häid tulemusi tööl tunnustatakse

Mu töö jätab piisavalt aega isikliku elu jaoks

Minu palk on õiglane

Töötajate rahulolu 2022. aastal (väitega nõustunute ja mittenõustunute 
osakaal)

Ülikool tunnustab
Igal aastal tunnustab ülikool Rahvusmõtte auhinnaga 
inimesi, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud 
Eesti rahvuslikku ja riiklikku eneseteadvust. 2022. aastal pälvis 
Rahvusmõtte auhinna luuletaja, prosaist ja esseist Viivi Luik. 

2022. aastal nimetas senat Tartu Ülikooli audoktoriks: 

• Göttingeni Ülikooli professori Heinrich Deteringi;  
• Helsingi Ülikooli emeriitprofessori Martti Antero Koskenniemi;  
• Michigani Osariigi Ülikooli professori Joseph S. Krajciki;  
• Rootsi mereökoloogi Erik Neumani;  
• Sanford Burnham Prebyse Meditsiiniuuringute Instituudi 

professori Erkki Ruoslahti. 

Eriliste teenete eest autasustati Tartu Ülikooli suure medaliga 
õigusnõunik Aliis Liini, kunstiajaloo professorit Juhan Maistet ja 
loodusteadusliku hariduse professorit Miia Rannikmäed. 

Anti välja seitse Tartu Ülikooli Tänutähte, 18 Tartu Ülikooli 
medalit, 50 Tartu Ülikooli aumärki ja 13 teenetemärki 
„100 semestrit Tartu Ülikoolis“. 



Sisukord

Väärtustame õppejõu kui 
õpetava teadlase ametit. Hindame 

kõrgelt õpetamisoskusi, hoiame neid ja 
loome uusi võimalusi nende arendamiseks.
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Tartu Ülikooli 2022. aasta teadustegu oli hologrammid, mis 
vähendavad laste haiglahirmu ja leevendavad valuaistinguid. 
Auhinna saaja oli kaasprofessor Anneli Kolk ning tema juhitud 
töörühm: nooremteadur Alina Roštšinskaja, teadur Marianne 
Saard ning meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased Triinu-Liis 
Loit, Kätlin Kits ja Christen Kööp. 

Tartu Ülikooli 2022. aasta ühiskonnategu oli Eesti kõrghariduse 
ja teaduse puuduliku rahastamise teadvustamine ühiskonnas. 
Auhind anti Katariina Sofia Pätsi juhitud Tartu Ülikooli 
üliõpilasesindusele. 

Tartu Ülikooli 2022. aasta keeletegu oli eesti keele õpetamine 
Ukraina sõjapõgenikele vabatahtlike abil. Auhinna saaja oli 
kaasprofessor Virve-Anneli Vihman ja tema juhitud töörühm: 
peaspetsialist ja programmijuht Kairi Põldsaar, kaasprofessor 
Mare Kitsnik, nooremlektor Ada Urm, teadur Denys Teptiuk 
ning rahvusvahelise turunduse peaspetsialist, doktorant Anna 
Branets.

Aasta õppejõuks valiti 2022. aastal

• humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast religiooni-
pedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev; 

• sotsiaalteaduste valdkonnast afektiivse psühholoogia 
kaasprofessor Andero Uusberg; 

• meditsiiniteaduste valdkonnast funktsionaalse morfoloogia 
lektor Raivo Puhke; 

• loodus- ja täppisteaduste valdkonnast analüütilise keemia 
professor Ivo Leito. 

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse 
instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud ning 
kolme aasta jooksul töötajate ja üliõpilaste koostöös ellu viidud 
tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. 2022. aasta 
õppekvaliteedi edendamise auhinna sai matemaatika ja 
statistika instituut süsteemse ja järjekindla töö eest, mille käigus 
analüüsiti kõiki instituudi bakalaureuse- ja magistri õppekavasid, 
määrati kindlaks ja visualiseeriti õpirajad ning ajakohastati 
õppeaineid. 

Hea õpetamise väärtustamiseks valiti 2022. aastal teist korda 
aasta õppetegu. Selle tiitliga tunnustati kolme tegu, mis 
väärtustavad tulemuslikku koostööd, arendustegevust ning 
innovatsiooni ülikooli taseme- ja täiendusõppes: 

• esmakursuslaste õppeaine „Tudengi toimetuleku teejuht“ 
loomine ja õpetamine (meeskond: Reet Bender, Antonina 
Kostina, Jane Klavan, Katri Kütt, Janet Laidla, Riin Luks, 
Ave Matsin, Marko Mägi, Tiit Remm, Ain Riistan, Jorma Sarv, 
Kadri Steinbach, Tatjana Stepaništševa, Tiiu Tamm, Pire 
Teras, Hedi-Liis Toome, Uku Tooming, Anu Treikelder); 

• akadeemilisest petturlusest hoidumise õppevideote loomine 
(meeskond: Joosep Heinsalu, Maris Neeno, Mariel Padar, 
Janek Saluse); 

• abiarstinduse süsteemi loomine ja arendamine (meeskond: 
Liisa Marie Kerner, Aana-Liisa Kaste, Renar Kihho, Marta 
Kohal, Taur Lillestik, Karmen Nigul, Martin Ojamaa, 
Anni-Britta Pajoma, Mariliis Pärn, Arne Vunk, Krislin Elis 
Varul). 
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Osaleme aktiivselt Euroopa Liidu teadus poliitikas, 
et anda oma panus üleilmsete probleemide 
lahendamisse  ja suurendada nähtavust 
rahvusvahelistes  
võrgustikes.
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Rahvusvaheline koostöö
2022. aastale vajutas pitseri Venemaa kallaletung Ukrainale. 
Muutunud julgeolekuolukord nõudis ülikoolilt pretsedendituid 
otsuseid. Ülikool tegutses aktiivselt nii Eestis kui ka rahvus-
vahelistes ülikoolide võrgustikes, kutsudes partnereid üles 
Ukrainat toetama. 

Senat võttis vastu pöördumise Ukraina rahva poole ja rektor 
Toomas Asser luges selle ülikooli peahoone ees toimunud 
meeleavaldusel ette. Samuti otsustas senat kooskõlas Rektorite 
Nõukogu otsusega lõpetada koostöölepingud Venemaa ja 
Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega ning peatada 
ajutiselt tudengikandidaatide vastuvõtu nendest riikidest. 

Sõja esimestest päevadest peale astus ülikool samme oma 
Ukraina kodanikest töötajate ja üliõpilaste toetamiseks ning 
tegi ettevalmistusi Ukrainast saabuvate põgenike vastuvõtuks. 
Tööd alustas ülikooli tugiüksuste ja Ukraina kogukonna 
esindajatest koosnev Ukraina töörühm, mille ülesandeks sai 
infovahetus Ukraina kogukonna ja ülikooli juhtkonna vahel ning 
ukrainlaste abivajaduste ja ülikooli toetusvõimaluste välja-
selgitamine. Sõjapõgenikele anti nõu, kust saada psühholoo-
gilist ja õiguslikku nõustamist, lisaks pakuti paindlikke õppimis-
võimalusi ning ainelist tuge: näiteks vabastati Ukraina kodanikud 
õppemaksust ja ühiselamu üürimaksetest. 

Ülikooli ukrainlastest töötajate ja üliõpilaste algatusel asutati 
MTÜ Ukraina Maja, mis tegutseb aktiivselt Ukraina kogukonna 
keskusena, korraldades kultuuri- ja heategevusüritusi ning 
toetust Ukrainast saabuvatele põgenikele. 

Ülikool kui mõtte- ja sõnavabadusel põhinev akadeemiline 
asutus ei jätnud reageerimata ka sügisel Iraanis puhkenud 
rahvaülestõusule diktatuurivõimu vastu. Sealsed sündmused, 
mis said alguse pärast noore naise vägivaldset surma islami-
vabariigi „moraalipolitsei“ käe läbi, mõjutasid vahetult 
ülikooli iraanlastest töötajaid ja üliõpilasi. Iraani kogukonna 
esindajad kohtusid ülikooli juhtkonnaga, et selgitada ja hinnata 
pakilisimaid abivajadusi. 30. novembril organiseerisid ülikooli 
Iraani kogukonna liikmed peahoone eest alanud rahumeelse 
marsi Iraani naiste, nende elu ja vabaduse toetuseks. 
Samasugused meeleavaldused toimusid korraga enam kui sajas 
ülikoolis üle maailma. 

Esimeste käegakatsutavate tulemusteni jõudis 2020. aastal 
loodud Euroopa ülikoolide võrgustik Enlight. Vahearuande 
põhjal on esimese kahe aasta jooksul võrgustiku üliõpilaste 
õpirände maht kasvanud viis korda, eelkõige tänu paindlike 
õppevormide kasutuselevõtule. Võrgustiku liikmesülikoolide 
teadlaste koostöös ilmunud publikatsioonide ja ühisprojektide 
arv kasvab pidevalt. 

Enlighti ülikoolide koostöös on valminud digitaalne kursuste 
kataloog, mis võimaldab üliõpilastel otsida võrgustikku 
kuuluvate ülikoolide kõigi õppeastmete üliõpilastele mõeldud 
kursusi. Valikus on nii veebikursused kui ka põimitud intensiiv-
kursused, milleks saab kasutada „Erasmus+“ lühiajalise õpirände 
toetust. Tartu Ülikoolis toimus 2022. aastal tehis intellekti kursus, 
kus tehti magistriastme üliõpilastele, kes ei õpi infotehnoloogiat, 
sissejuhatus tehisintellekti ja masinõppe ajalukku, arengusse ja 
praegustesse kasutusvõimalustesse. 
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2022. aastal osalesid ülikooli tippjuhid esimest korda Enlighti 
võrgustiku ühises strateegilise akadeemilise juhtimise 
programmis „Leading Universities in a Global Context“. 
Aasta jooksul toimus neli sessiooni, millest üks ka Tartus. 

Oma rahvusvahelise koostöö geograafilise haarde avardamiseks 
liitus ülikool Indoneesia Haridus-, Kultuuri-, Teadus- ja 
Tehnoloogiaministeeriumi stipendiumiprogrammiga ning 
2022/2023. õppeaasta sügissemestril õppis selle stipendiumi 
toel Tartus kuus Indoneesia üliõpilast. 

Poola suursaatkonna eestvõttel tähistati 2. mail Tartus 
esimest korda Poola lipu päeva. Päeva keskmes oli Tartu 
Ülikooli vilistlasest Varssavi Ülikooli endise rektori ja selle 
botaanikaaia direktori, tunnustatud botaaniku Bolesław 
Hryniewiecki mälestuse jäädvustamine. Tema auks istutati 
ülikooli botaanikaaeda paju (Salix fragilis var. Hryn) ja avati 
mälestustahvel. Ülikooli aulas toimus aktus ja Fryderyk Chopini 
loomingu kontsert. 

Ülikooli raamatukogus avati Taiwani Hiinauuringute 
teabekeskus. Ülikooli, raamatukogu ja Taiwani rahvus-
raamatukogu koostöö tulemusena saavad raamatukogu 
kasutajad nüüd ligi kõrgetasemelisele sinoloogiaalasele 
kirjandusele ja teaduslikele andmebaasidele. Raamatukogu sai 
umbes 1700 teost peamiselt humanitaar- ja sotsiaalteaduste 
alalt. Samasugused teabekeskused on loodud 34 teadusülikooli 
juurde. 

Novembri keskel võõrustas ülikool 41 Euroopa ülikooli ühendava 
Coimbra grupi päranditöörühma. Kohtumise raames 
toimus ülikooli muuseumi valges saalis seminar „Ülikoolide 
ehituspärand, selle kasutamine, taaskasutamine, varjatud lood 
ning säilitamine ja tõlgendamine“. 

Märtsi algul külastas ülikooli Tšehhi suursaadik David Král, kes 
kohtus rektor Toomas Asseriga ning avas raamatukogus näituse 
„Haridus kõigile: J. A. Comeniuse pärand maailmale“. 

Märtsi lõpul avati ülikooli muuseumis Norra saatkonna 
korraldatud näitus Norra polaaruurijast ja humanistist Fridtjof 
Nansenist. Avamisel osales ka Norra suursaadik Else Berit 
Eikeland. 

Mais tegi külaskäigu ülikooli Kreeka president Katerina 
Sakellaropoulou, kes kohtus õppeprorektor Aune Valgu ja 
õigusteaduskonna esindajatega. 

Septembris käis ülikooliga tutvumas Indoneesia Airlangga 
Ülikooli delegatsioon, mille eesotsas olid Eesti aukonsul Jakartas 
printsess Adriana Sri Lestari ning Airlangga Ülikooli rektor 
Mohammad Nasih ja senati esimees Djoko Santoso.  

Tavakohase tutvumisvisiidi Tartusse ja ülikooli tegid Jaapani, 
Saksamaa ja Läti uued suursaadikud. 
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Turundus ja kommunikatsioon 
Ülikooli turundus ja kommunikatsioonitöös kehtivad 
2022. aastast uued kokkulepped ülesannete jaotuse ja 
vastutajate kohta. Võrgustik toimib kõigis valdkondades, 
instituutides ja asutustes.

Aasta alguses leppis rektoraat kokku ülikooli turundus- ja 
kommunikatsioonipõhimõtted ning 2022. aasta eesmärgid.
Suurema tähelepanu said institutsionaalne akrediteerimine, 
kõrghariduse rahastamine, kestlik areng, parimate üliõpilas-
kandidaatide värbamine, mikrokraadi programmid, välistöötajate 
ja -üliõpilaste kuvand ühiskonnas ning teadusmahukas 
ettevõtlus ja ülikooli ettevõtlik kuvand. Veebruaris puhkenud 
sõja tõttu lisandus Ukraina ja ülikooli ukrainlaste kogukonna 
toetamine, sh Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi annetuste 
kogumine. 

2022. aastal kajastati Eesti meedias ülikooliga seotud 
teemasid 17 404 korral. Tartu Ülikool on Eesti meediamaastikul 
jätkuvalt üks enim mainitud organisatsioone, hoides Euroopa 
Liidu, Riigikogu, NATO ja Eesti Keskerakonna järel viiendat kohta. 
Suurim osa kõikidest ülikooliga seotud meediakajastustest 
puudutas endiselt koroonaviiruse uuringuid, märkimisväärse 
tähelepanu sai kõrghariduse rahastuskriis. Ülikooli teadlastest 
võtsid avalikkuses enim sõna Irja Lutsar, Toivo Maimets ja 
Ruth Kalda. Enim ajakirjandusartikleid autorina avaldasid Eesti 
geograafia kaasprofessor Taavi Pae (Postimehe rubriik „Viguriga 
kaardid“) ja meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar. 

Ülikooli veebileht tegi 2022. aasta algul läbi uuenduskuuri ja 
on nüüd turvalisem, töökindlam ning tehniliselt ja visuaalselt 
ajakohane. Veebilehe sisu, kasutusmugavust, disaini ja 
funktsioone täiustatakse ja arendatakse pidevalt edasi, et leht 
vastaks võimalikult hästi kasutajate soovidele ja vajadustele. 

Maskott Tiksu kogus 2022. aastal hoogsalt populaarsust. Eriti 
suurt huvi pakub Tiksu välistudengitele. Tiksust on saanud 
oluline lüli akadeemilise vaimsuse ja lõbusa tudengielu vahel.

Digiareng 
Ülikooli kasutuses on enam kui sada infosüsteemi ja rakendust. 
Aasta jooksul arendati ÕIS2, välisveebi, õppija töölauda 
ning mitmeid teisi infosüsteeme ja rakendusi. Arendati välja 
digitaalne päringukeskkond, mis lihtsustab asjade ja teenuste 
ostmist ning aitab korraldada riigihanke raamlepingute 
alusel minikonkursse. Uute töötajate leidmiseks saab alates 
2022. aastast kasutada värbamistarkvara Recrur.

Kõik ülikooli e-postkastid ja pilveteenused viidi üle kahe 
astmelisele autentimisele. Küberhügieeni koolituse läbimine 
muudeti ülikooli töötajatele kohustuslikuks. Alustati ette -
valmistustega infoturbe juhtimissüsteemi ISO 27001 standardi 
juurutamiseks, mis lõpeb auditeerimisega 2025. aastal. 

Infotehnoloogilise taristu uuendamine jätkub viieaastase 
(2022–2026) tegevuskava alusel. 2022. aastal valmis mitu 
uut õppehoonet (Jakobi 5, Lossi 3, Liivi 2), kus uuendati 
kogu infotehnoloogiline taristu. Ülikool sõlmis MTÜ-ga Tartu 
Üliõpilasküla lepingu, mille kohaselt ülikool investeerib üliõpilas-
elamute infotehnoloogilise taristu uuendamisse ja hooldab seda 
järgmise viie aasta jooksul.
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Ülikoolipere tähtsündmused

Omicumis avati ülikooli 
esimene, 630 meetri pikkune 
siseterviserada

Kogu aasta vältel tähistati Juri Lotmani 
100. sünniaastapäeva. Pildil professor  
Timo Maran juubelinäituse „Rännak 
Lotmani semiosfääris“ avamisel Eesti 
Rahva Muuseumis

Põhjaliku uuenduse läbis ülikooli aula

Akadeemilise aasta ava -
aktusel korraldas üliõpilas-
esindus meeleavalduse 
„Sendid kaasa“, et tõmmata 
tähelepanu üliõpilaste 
toimetulekuraskustele 

7. märtsil kogunes ülikoolipere Ukraina lippude ja muu sümboolikaga 
peahoone ette, kus rektor professor Toomas Asser luges ette senati 
pöördumise Ukraina rahva poole

Avati Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus, 
mis toob kokku teadlased, üliõpilased ja 
teadmuse, et aidata leida tasakaalupunkt 
Maa taluvuspiiride ja inimese heaolu vahel 
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Rahandus

Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi kuulus 2022. aasta lõpus 
lisaks ülikoolile kaheksa juriidilist isikut. Konsolideerimisgrupi 
2022. majandusaasta tegevustulu oli 249,3 miljonit eurot, 
kasvades aastaga 6,6%.

MTÜ Tartu Ülikooli 
Akadeemiline Spordiklubi (100%)

UniTartu Ventures OÜ (100%)

BioCC OÜ (20%)

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja (100%)

MTÜ Tartu Üliõpilasküla (100%)

Academus Hostel OÜ
(100%)

TARTU ÜLIKOOL

E-Kyla Arendus OÜ
(33,3%)

NORDWISE BioTech OÜ
(100%)

Konsolideerimisgruppi kuuluvate juriidiliste isikute tegevusala ja -mahu põhinäitajad 2022. aastal tuhandetes eurodes

Juriidiline isik Tegevusala Tegevustulu Tulem Bilansimaht Netovara

Tartu Ülikool Kõrgharidus, teadus 244 230 425 349 693 267 416

NORDWISE BioTech OÜ Teadus- ja arendustöö ning BioCC toodete müük 164 –49 2 908 2 781

Academus Hostel OÜ Majutamine 0 0 25 25

E-Kyla Arendus OÜ Üliõpilaskülade tarkvarahaldus 17 0 49 46

BioCC OÜ Loodusteaduslik uurimistöö 1 677 50 1 234 561

MTÜ Tartu Üliõpilasküla Üliõpilaste majutamine 4 693 225 1 996 1 079

UniTartu Ventures OÜ Intellektuaalomandi investeerimine ettevõtetesse 150 –127 328 325

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi Üliõpilassport 3 264 –207 579 227

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja Üliõpilaste kultuuriüritused 735 –39 448 220

Tartu Ülikooli konsolideerimisgrupp  249 323 287 352 473 268 861

Ülikooli finantsstrateegia toetab arengukava elluviimist ülikooli 
eelarve sihipärase kujundamise kaudu kõigil organisatsiooni 
tasemetel. Finantsstrateegia eesmärk on tagada ülikooli ja kõigi 
valdkondade pikaajaline finantsiline jätkusuutlikkus ning muuta 
ülikooli tegevus kõikides õppe- ja teadusvaldkondades ning 
ühiskonna teenimisel tulemuslikumaks.

2022. aastal täitis ülikool finantsstrateegias määratud üldised 
eesmärgid:

• rahavood majandustegevusest on positiivsed;  
tulemus: +23,0 miljonit eurot; 

• ülikooli netovara osakaal bilansis on vähemalt 75%;  
tulemus: 76%; 

• laenukoormus on alla 25% aastatuludest;  
tulemus: 7%.
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Tähtsaimad investeeringud 2023. aastal koos prognoositava 
maksumusega:

• renoveeritakse vana anatoomikum infotehnoloogia 
osakonnale, teaduskoolile ja genoomika instituudile 
(2,8 miljonit eurot);

• tehakse algust Nooruse 7 asuva üliõpilaselamu renoveeri-
misega: 2022. aastal projekteeriti, 2023.–2024. aastal 
ehitatakse (6,6 miljonit eurot);

• renoveeritakse Uppsala 6 asuv Struve maja personali-
osakonnale (1,2 miljonit eurot);

• jätkatakse ülikooli peahoone ja hooneesise platsi 
renoveerimis töödega, mis on kavas teha aastate 2022–2024 
jooksul (3,4 miljonit eurot);

• renoveeritakse Lai 40 asuv hoone loodusmuuseumile ja 
botaanikaaiale (2,2 miljonit eurot).

Tähtsaimad näitajad (konsolideeritud)

2018 2019 2020 2021 2022

Rahandusnäitajad 
tuhandetes eurodes

Tegevustulu 191 087 204 793 204 140 233 947 249 323

Tegevuskulu 184 022 193 421 200 611 224 724 249 128

Finantstulu ja -kulu –72 –135 –83 –1 92

Aasta tulem 6 993 11 207 3 425 9 222 287

Bilansimaht 305 983 323 664 338 201 351 579 352 473

Käibevara 60 816 64 596 82 036 95 688 102 716

Põhivara 245 167 259 068 256 165 255 891 249 757

Lühiajalised kohustised 33 601 44 156 58 922 66 127 69 714

Pikaajalised kohustised 27 662 23 581 19 927 16 878 13 898

Netovara 244 720 255 927 259 352 268 574 268 861

Laenud pankadelt 32 135 27 662 23 574 19 926 16 878

Suhtarvud 
protsentides

Tegevuskulu/
tegevustulu

96 94 98 96 100

Laenud/tegevustulu 17 14 12 9 7

Käibevara / lühiajalised 
kohustised

181 146 139 145 147

Põhivara/bilansimaht 80 80 76 73 71

Laenud/bilansimaht 11 9 7 6 5

Netovara/bilansimaht 80 79 77 76 76

Tähtsaimad investeeringud 2022. aastal koos projekti 
kogumaksumusega:

• lõppesid Lossi 3 asuva õppehoone ümberehitustööd maailma 
keelte ja kultuuride kolledžile (8,4 miljonit eurot);

• lõpetati renoveerimistööd Biomeedikumis ja hoone viidi üle 
kaugjahutusele (2,9 miljonit eurot);

• lõpetati ülikooli raamatukogu katuse rekonstrueerimistööd ja 
rajati sinna päikesepark (2,2 miljonit eurot);

• valmis Eesti mereinstituudi hoone juurdeehitis Tallinnas 
aadressil Mäealuse 14a (0,9 miljonit eurot).

Lossi 3 asuv õppehoone
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• Lipud ülikooli peahoone ees veebruari lõpul, kui toimus Juri   

Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvaheline 
kongress

• Hullu Teadlase VIII teaduskonverents „Helisev müra“
• Hasso Krull andmas üle teatepulka uuele vabade kunstide 

professorile Reet Ausile
• Meditsiiniteaduste valdkonna lõpetajad peahoone ees 
• Narva kolledži värsked üliõpilased rebasevande andmisel Tartu 

Ülikooli vilistlase, maletaja Paul Kerese kuju juures
• Rahvusülikooli 103. aastapäeva tõrvikurongkäik
• Tartu Ülikooli Akadeemiline Meeskoor esitamas Singer Vingeri 

laulu „Raha“ akadeemilise aasta avaaktusel korraldatud 
üliõpilaste meeleavaldusel „Sendid kaasa!“

• Üliõpilaskonna aseesimees Hanna Britt Soots ja maskott Tiksu 
sügisel katseprojektina avatud tudengisöökla ukse taga
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