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1. HINDAMISNÕUKOGU KOOSSEIS
1.1 Hindamisnõukogul on 13 liiget. Hindamisnõukogu valib enda liikmete
seast kohalviibijate lihthäälteenamusega hindamisnõukogu esimehe ja
aseesimehe.
1.2 Hindamisnõukogusse kuuluvad eksperdid kõrghariduse ja kõrghariduse
kvaliteedi-kindlustuse valdkonnast.
1.3 Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses sõltumatu. Hindamisnõukogu
liige ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma
tööandja huve. Hindamisnõukogu liikmed kinnitavad oma töö käigus
hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni
hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist vastavasisulise
deklaratsiooni allkirjastamisega.
2. HINDAMISNÕUKOGU MOODUSTAMINE
2.1 Hindamisnõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab kolmeks aastaks
SA Archimedes nõukogu.
2.2 SA Archimedes kuulutab avalikult välja kandidaatide esitamise
hindamisnõukogu liikme kohtadele. Kandidaate on võimalik esitada 3
nädala jooksul peale kandidaatide esitamise avalikku väljakuulutamist.
2.3 Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid,
rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud
kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud.
2.4 Kandidaadi esitamiskirjale lisatakse põhjendus kandidaadi sobivuse kohta
hindamisnõukogu liikmeks ja kandidaadi CV.
2.5 SA Archimedes nõukogu teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku
vähemalt 3/4 häälteenamusega, arvestades seejuures, et:
2.5.1 hindamisnõukogusse kuuluks igast õppevaldkonnast vähemalt 1
ekspert;
2.5.2 ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest,
registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja
üliõpilaskondade liidust ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget.
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Kui nõukogu liige hakkab nõukogu liikmeks oleku perioodi jooksul
töölepingu alusel tööle asutuses, millest nõukogus on juba 2 liiget,
astub ta nõukogu liikme kohalt tagasi. Vabanenud kohale
korraldatakse konkurss;
2.5.3 hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega
Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik;
2.5.4 üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat.
2.6 Hindamisnõukogu liikmete valimisel arvestatakse kandidaadi senist
tööd Eesti kõrghariduse edendamisel ning järgitakse võimaluse korral
järgmiseid põhimõtteid:
2.6.1 eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud suunatud
Eesti kõrghariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele;
2.6.2 eelistatakse kandidaate, kellel on kõrghariduse välishindamise
kogemus;
2.6.3 valimise tulemusel vahetub vähemalt 1/3 nõukogu liikmetest ning
vähemalt 1/3 liikmetest jätkab tööd nõukogus.
2.6.4 nõukogus on esindatud nii ülikoolid kui rakenduskõrgkoolid;
2.6.5 nõukogus on vähemalt üks tööandja ning üks üliõpilane;
2.6.6 nõukogu koosseisus valitseb sooline tasakaal.
2.7 SA Archimedes nõukogu kinnitab hindamisnõukogu koosseisu ning
avalikustab selle oma koduleheküljel 10 päeva jooksul peale
hindamisnõukogu koosseisu kinnitamist.
3.
KÕRGHARIDUSE
HINDAMISNÕUKOGU
KOOSSEIS, MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD

VAIDEKOMISJONI

3.1 Vaidekomisjoni ülesandeks on esitada hindamisnõukogule erapooletu
arvamus nõukogu poolt läbiviidavate haldustoimingute või nõukogu
haldusotsuse osas esitatud vaide põhjendatuse kohta.
3.2 Vaidekomisjonis on 4 liiget ja 4 asendusliiget.
3.3 Vaidekomisjoni moodustab SA Archimedes nõukogu järgmiste põhimõtete
alusel:
3.3.1 Komisjoni liige tunneb kõrghariduse välishindamise põhimõtteid ja
korda,
hindamisnõukogu
töökorda
ja
Euroopa
kõrgharidusruumi
standardeid ja suuniseid, tal on varasem kõrghariduse välishindamise
kogemus;
3.3.2 Ühe komisjoni liikme ja asendusliikme esitab Rektorite Nõukogu;
3.3.3 Ühe komisjoni liikme ja asendusliikme esitab Rakenduskõrgkoolide
Rektorite Nõukogu;
3.3.4 Ühe kõrgkoolivälise komisjoni liikme ja asendusliikme esitab
Tööandjate Keskliit;

2

3.3.5
Komisjoni
üliõpilasliikme
ja
asendusliikme
esitab
Eesti
Üliõpilaskondade Liit;
3.3.6 Komisjoni koosseisule laienevad käesoleva korra punktis 2.5.3
toodud piirangud.
3.4 Vaidekomisjoni koosseisu kinnitab kolmeks aastaks SA Archimedes
nõukogu. Komisjoni koosseis avaldatakse EKKA kodulehel.
3.5 Vaidekomisjoni tööd korraldab EKKA büroo. Vaidekomisjoni kutsub kokku
EKKA juhataja pärast seda, kui on esitatud vaie hindamisnõukogu poolt
läbiviidavate haldustoimingute või hindamisnõukogu haldusotsuse osas.
3.6 Vaidekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa vähemalt 3
liiget.
3.7 Juhul, kui vaidekomisjoni liige on seotud hinnatava kõrgkooliga, osaleb
vaidekomisjoni töös asendusliige.
3.8 Vaidekomisjoni liikmed peavad kinni neile vaide arutamise käigus
teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest.
Komisjoni liige on oma tegevuses sõltumatu ning ei esinda komisjonis teda
esitanud organisatsiooni, oma tööandja ega muude kolmandate isikute huve.
3.9 Vaidekomisjon esitab 5 päeva jooksul vaide saamisest nõukogule kirjaliku
erapooletu arvamuse vaide põhjendatuse osas. Arvamus kinnitatakse vaide
arutamisest osa võtnud komisjoni liikmete lihthäälteenamusega.
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