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I ÜLDSÄTTED
1. Ülikooliseaduse § 224 lg 3 järgi võib Haridus- ja Teadusministeerium
kaasata Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (edaspidi EKKA)
ühisõppekava hindamisse juhul, kui ühisõppekava registreerimiseks
esitatud taotluse ja sellele lisatud andmete kontrollimisel ei selgu, kas
ühisõppekava alusel läbiviidava õppe kvaliteet on piisav ning kas
ühisõppekavas kirjeldatud õpiväljundid on õppekavaga saavutatavad.
2. EKKA hindab ühisõppekava vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele,
mis on kirjeldatud juhendi alajaotuses II.
3. Haridusja
Teadusministeerium
täpsustab
EKKA-le
esitatavas
lähteülesandes, millised juhendi alajaotuses II toodud nõuetest on
täidetud ning milliste osas on vajalik EKKA ekspertiis. Lähteülesande
koopia saadab Haridus- ja Teadusministeerium ka taotluse esitanud
kõrgkoolile.

II NÕUDED ÜHISÕPPEKAVALE
4. Üldnõuded
4.1. Ühisõppekava avatakse kõrghariduse sama astme raames või
koostöö korral välisriigi kõrgkooliga Eesti kõrgharidusastmega
samaväärse astme raames ja kõigil ühisõppekavas osalevatel
kõrgkoolidel peab olema õigus läbi viia vastava astme õpet.
4.2. Kõigil
ühisõppekavas
osalevatel
kõrgkoolidel
peab
olema
õppekavagrupis,
mille
alusel
nad
vastavalt
ühisõppekava
koostöölepingule ühisõppekavas osalevad, õigus, välja arvatud üheks
kuni kolmeks aastaks antud õigus, sellekohast õpet läbi viia ja
väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid. Punkti ei
kohaldata välisriigi kõrgkoolis läbiviidavale osale.
4.3. Vähemalt ühel ühisõppekavas osaleval kõrgkoolil peab olema
ühisõppekavaga samas õppekavagrupis õigus, välja arvatud üheks
kuni kolmeks aastaks antud õigus, õpet läbi viia ja väljastada
vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid. Punkti ei kohaldata
välisriigi kõrgkoolis läbiviidavale osale.
4.4. Kui osa ühisõppekavast viiakse läbi välisriigi õppeasutuses, peab
välisriigi õppeasutusel olema selle välisriigi pädeva asutuse tunnustus
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ja tema väljastatavad lõpudokumendid peavad olema selles välisriigis
tunnustatud.
4.5. Ühisõppekava koostöölepingus on selgelt määratletud õppe jätkamise
tingimused ja kord ühisõppekava koostöölepingu ühe poole loobumisel
või ühisõppekava koostöölepingu olulisel muutmisel.
4.6. Ühisõppekava koostöölepingus on selgelt määratletud ühisõppekava
koostöölepingu lõpetamise tingimused ja kord, sealhulgas kõrgkoolide
kohustused üliõpilaste õpingute jätkamise tagamisel.

5. Õppekorraldus
5.1. Koostöölepingus määratletud ühised õppekorralduslikud reeglid
lähtuvad õigusaktidest ning sisaldavad järgmisi aspekte: üliõpilase
vastuvõtmine, õppekeel, eri õppeasutustes õppimine, hindamine ja eri
hindamissüsteemide korral nende vastavuse määramine, varasemate
õpingute ja töökogemuse arvestamine, väljaarvamine, lõpetamine,
kvalifikatsiooni andmise ning lõpudokumendi ja selle duplikaadi
väljaandmise tingimused ja kord, õppe ja sellega seonduvate
korralduslike tegevuste rahastamise alused ja kord, sealhulgas
välisriigi kõrgkoolis läbiviidava osa rahastamise tingimused ja kord.
5.2. Oluline
osa
ühisõppekavast
viiakse
läbi
ühisõppekava
koostöölepinguga kokku lepitud ulatuses teise ühisõppekavas osaleva
kõrgkooli juures, kusjuures teise ühisõppekavas osaleva kõrgkooli
juures õppimiseks loetakse õppimist igas õppevormis ning oluline osa
peab kokku moodustama vähemalt 20 protsenti ühisõppekava
mahust.
5.3. Ühisõppekavas
osalevates
kõrgkoolides
tunnustatakse
ühisõppekavas
osalevate
automaatselt ja täielikult.
5.4. Tagatud on eri kõrgkoolides
nõustamis- ja tugisüsteemid.

õppimise

ja

läbitud
õpinguid
kõrgkoolide
poolt
õpetamisega

seotud

5.5. Õppetasu olemasolu korral on olemas selle kehtestamise, sellest
vabastamise ning soodustuste ja õppetoetuste andmise tingimused ja
kord.

6. Ühisõppekava
kindlustamine

ja

selle

alusel

läbiviidava

õppe

kvaliteedi

6.1. Ühisõppekava on ühiselt välja töötanud ja heaks kiitnud kõik
ühisõppekavas osalevad kõrgkoolid.
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6.2. Ühisõppekava
vastab
kõrgharidusstandardile
ja
kui
osa
ühisõppekavast
viiakse
läbi
välisriigi
kõrgkoolis,
vastavad
ühisõppekava eri riikides läbiviidavad osad nende riikide asjaomastele
nõuetele.
6.3. Ühisõppekavas õppe eesmärgiks seatud vajalikud
oskused ja hoiakud on ühisõppekavaga saavutatavad.

teadmised,

6.4. Ühisõppekava kvaliteedi kindlustamise alused (sealhulgas tagasiside
süsteem, õppekavaarendus ja nõuded õppejõududele) arvestavad
Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja
suunistega ning on osalevate kõrgkoolide poolt kooskõlastatud.
Vastutuse jaotus ühisõppekava kvaliteedi kindlustamisel on osalevate
kõrgkoolide vahel selgelt määratletud.
6.5. Ühisõppekavas osalevate õppeasutuste üliõpilaste ja õppejõudude
õigused ja kohustused on selgelt määratletud.
6.6. Koostöölepingus
on
selgelt
on
sätestatud
ühisõppekava
realiseerimisega seotud vaidluste lahendamise kord, mis tagab
üliõpilaste ja õppejõudude õiguste kaitse.
6.7. Ühisõppekavas osalevad kõrgkoolid on kokku leppinud ühisõppekava
välishindamise korra, mis arvestab osalevate riikide välishindamise
süsteemi nõuetega, arvestades mh vajadusega osaleda teise riigi
välishindamises.
7. Ministeeriumi taotlusel hindab EKKA lisaks ülaltoodule ühisõppekava
vastavust õppekavagrupi esmahindamisel õppejõududele ja ressurssidele
kehtestatud
nõuetele,
mis
on
kirjeldatud
EKKA
dokumendi
„Õppekavagrupi
esmahindamise
juhend“
p-des
8-9.
(http://ekka.archimedes.ee/files/Esmahindamise%20kord_muudetud_27.
09.12.pdf)
III EKSPERTIISI KORRALDUS
8. Ühisõppekavade vastavust nõuetele hindab EKKA juhataja korraldusega
moodustatud 2-4 -liikmeline komisjon, mille koosseisu kuulub vähemalt 1
õppekavagrupi ekspert ja 1 EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liige.
EKKA juhataja kinnitab komisjoni hiljemalt 2 nädalat pärast seda, kui
ministeerium on lähteülesande EKKA-le esitanud.
81. Komisjoni liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve,
mille liikmeskonda ta kuulub. Komisjoni liige kinnitab töövõtulepingus
allkirjaga talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni
konfidentsiaalsena hoidmise kohustust ja huvide konflikti puudumist.
Huvide konflikti eeldatakse järgmistel juhtudel:
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81.1. Komisjoni liikmel on hindamise hetkel hinnatava kõrgkooliga
tööalased vm lepingulised suhted või ta on hinnatava kõrgkooliga
kolme aasta jooksul enne hindamiskülastust olnud töölepingulistes
suhetes.
81.2. Komisjoni liige osaleb hindamise
otsustus- või nõuandvas kogus.

hetkel

hinnatava

kõrgkooli

81.3. Komisjoni liige õpib hinnatavas kõrgkoolis või on selle lõpetanud
vähem kui kolm aastat tagasi.
81.4. Hinnatava kõrgkooli õppekavagrupiga seotud liikmeskonnas on
komisjoni liikmele lähedane isik (abikaasa või elukaaslane, laps või
vanem).
9. EKKA büroo teavitab õppeasutust komisjoni koosseisust ning õppeasutusel
on võimalik esitada selle kohta oma seisukoht, samuti taotleda täiendava
eksperdi kaasamist komisjoni koosseisu, mis on käsitletav märgukirja või
selgitustaotlusena dokumendi p 15 mõttes.
10. Ekspertiisi käigus viib komisjon vajadusel läbi hindamiskülastuse, mille
korraldusel kehtib EKKA dokumendi „Õppekavagrupi esmahindamise
juhend“ p-des 16-18 kirjeldatud kord. Taotluse esitaja tagab, et
komisjonil on võimalik kohtuda kõikide ühisõppekavas osalevate
õppeasutuste esindajatega. Hindamiskülastust võivad asendada erinevas
vormis intervjuud (sh Skype, videokonverents) ühisõppekavas osalevate
õppeasutuste esindajatega
11. Võttes aluseks Haridus- ja Teadusministeeriumi lähteülesande, hindab
komisjon kõrgkooli taotluse ja sellele lisatud materjalide ning kõrgkoolilt
täiendavalt saadud kirjaliku ja suulise teabe alusel ühisõppekava
vastavust nõuetele ning esitab EKKA-le hindamisaruande hiljemalt 3
(kolme) kuu jooksul lähteülesande saamisest.
12. EKKA edastab aruande kõrgkoolile, kellel on võimalik 5 tööpäeva jooksul
esitada kommentaare.
13. Komisjon sõnastab lõpliku hindamisaruande viie tööpäeva jooksul pärast
kommentaaride laekumist ning edastab selle EKKA büroole.
14. EKKA juhataja koostab 7 päeva jooksul aruande põhjal kirja Haridus- ja
Teadusministeeriumile, kus on kirjas EKKA põhjendatud seisukoht
ühisõppekava nõuetele vastavuse osas ning vajadusel soovitused
puuduste likvideerimiseks. Lõpliku otsuse ühisõppekava registreerimise
kohta teeb haridus- ja teadusminister.
15. Kui kõrgkool leiab, et EKKA või hindamiskomisjoni tegevustes ekspertiisi
korraldamisel ja läbiviimisel ei ole järgitud juhendis kirjeldatud reegleid,
on tal võimalik esitada selgitustaotlus või märgukiri EKKA juhatajale, kes
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annab sellele põhjendatud kirjaliku vastuse 30 päeva jooksul taotluse
registreerimisest.
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