PROTOKOLL

EKKA hindamisnõukogu istungi kohta 17. veebruaril 2011.a Tallinnas, Meriton Hotelli ruumes
Paldiski mnt 4. Istung algas kell 14.00 ja lõppes kell 17.00. Osa võtsid nõukogu liikmed Olav
Aarna, Arno Almann, Rein Ausmees, Mati Heidmets, Mart Kalm, Enn Listra, Tiit Roosmaa, Tanel
Sits, Hardi Tullus, Andres Öpik. Puudusid nõukogu liikmed Eve Eisenschmidt, Tõnis Karki ja Kalev
Sepp. Istungist võtsid osa ka EKKA juhataja Heli Mattisen, EKKA arendusjuht Maiki Udam ja
EKKA infojuht Liia Tüür. Esimese päevakorrapunkti arutelul osalesid ka institutsionaalse
akrediteerimise suure töörühma liikmed Jakob Kübarsepp, Krista Tuulik ja Ants Sild. Istungit
juhatas Mati Heidmets. Protokollis nõukogu sekretär Hillar Bauman.

Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Institutsionaalse akrediteerimise dokumentide arutelu.
2. Üleminekuhindamise
otsuse
vastuvõtmine
Euroakadeemia
sotsiaalteaduste
magistriõppe kohta.
3. Õppe kvaliteedi hindamine uue õppekavagrupis – juhendi kinnitamine
1. Toimunud arutelu käigus esitasid nõukogu liikmed parandusi ja täpsustusi
institutsionaalse akrediteerimise dokumentidesse. Nõukogu otsustas häältega 10 poolt
ja 0 vastu saata dokumendid suurele kooskõlastusringile. Dokumentide kinnitamine
toimub nõukogu järgmisel istungil 1.04.2011.
2. Nõukogu arutas Euroakadeemia sotsiaalteaduste õppekavagrupi magistriõppe
osahinnanguid ning tõdes järgmist:
1) Haridus- ja Teadusministeerium edastas Euroakadeemia (edaspidi Kõrgkool)
sotsiaalteaduste õppekavagrupi magistriõppe üleminekuhindamiseks vajalikud andmed
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuurile 26. mail 2010.
2) Kõrgkool esitas sotsiaalteaduste õppekavagrupi magistriõppes hindamisele järgmised
õppekavad:
80080 Regionaalsed rahvusvahelised uuringud
3) Hindamiskomisjon koosseisus

Enn Listra – esimees
Katrin Kreegimäe – liige üliõpilasena
Made Torokoff - liige
Jane Järvalt - liige
Anu Toots - liige
tutvus Kõrgkooli ja HTM poolt esitatud andmetega. Hindamiskomisjon viis läbi
tavamenetluse, kuna vähem kui 80% üliõpilastest õpib positiivselt, välja arvatud tingimisi
akrediteeritud õppekavadel.
4) Hindamiskomisjoni külastus Kõrgkooli toimus 16. septembril 2010.
5) Komisjon esitas osahinnangute projekti Kõrgkoolile kommenteerimiseks 27. septembril
2010
6) Kõrgkool esitas omapoolsed kommentaarid hindamiskomisjonile 4. oktoobril 2010
7) Hindamiskomisjon esitas lõplikud osahinnangud Nõukogule 7. oktoobril 2010.a.
Hindamiskomisjoni osahinnangud on käesoleva otsuse lahutamatu osa.
8) Lõplikud osahinnangud ja Kõrgkooli kommentaarid edastas Nõukogu sekretär Nõukogu
liikmetele 8. oktoobril 2010. Nõukogu liikmetel oli võimalik põhjalikult tutvuda esitatud
dokumentidega ja Kõrgkooli andmetega ning arutada neid üksikasjalikult Nõukogu
istungil
11. oktoobril 2010, 12 liikme osalusel, 27. detsembril 2010, 13 liikme osalusel ja
17. veebruaril 2011, 10 liikme osalusel
9) Hindamiskomisjoni osahinnangud olid järgmised:
õppe läbiviimise kvaliteet:
vastab nõutavale tasemele
õppe läbiviimiseks vajalikud ressursid:
vastab nõutavale tasemele
õppe läbiviimise jätkusuutlikkus:
vastab osaliselt nõutavale tasemele
10) Hindamiskomisjoni osahinnangute, õppeasutuse poolt esitatud andmete ja
lisamaterjalide analüüsi ning arutelu tulemusel leidis Nõukogu, et Kõrgkooli
sotsiaalteaduste õppekavagrupi magistriõppe läbiviimise osas on järgmised puudused:
a) Õppe läbiviimise kvaliteet:
- Teadus- ja arendustegevuse tase vastab miinimumnõuetele, samas soovitab komisjon
koolil olla julgem oma teadustegevuse avamisel teistele Eesti ülikoolidele ja ETF grantide
taotlemisel (ETF grante hetkel koolis pole).
- Õppeasutuse kommentaaridest üleminekuhindamise tulemuste esialgsele tekstile
selgus, et külalisõppejõudude korral õpetatakse magistritaseme üliõpilasi koos sama

-

-

eriala bakalaureuseüliõpilastega. Komisjon on seisukohal, et magistrantide õpetamine
bakalaureusetaseme grupis madaldab õpetamiskvaliteeti nendes õppeainetes olulisel
määral.
Rahvusvahelistes mobiilsusprojektides osalevate üliõpilaste arv on väga väike.
b) Õppe läbiviimiseks vajalike ressursside osas:
Õppeasutuse kulud ja tulud aastatel 2008 ja 2009 on olnud tasakaalus. Siiski on selle
saavutamise eelduseks õppejõudude suhteliselt tagasihoidlik tasustamine.
Rahvusvaheliste suhete teaduskonna magistriõpe iseseisvana ei ole majanduslikult
tasuv, seega tuleb õppetöö läbiviimiseks leida vahendid muudest tuludest.
c) Õppe läbiviimise jätkusuutlikkuse osas:
Praeguste andmete alusel ei saa hinnatavat õppekavagruppi pidada jätkusuutlikuks,
kuna üliõpilaste ja lõpetajate arvud ja vastuvõtt on väga väikesed.

11) Nõukogu otsustas häältega 10 poolt ja 2 vastu vastavalt dokumendi
„Üleminekuhindamise nõuded ja läbiviimise kord“ punktile 43 saata osahinnangud
hindamiskomisjonile teistkordseks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks. Põhjus:
täpsustamist vajavad eelkõige andmed korraliste õppejõudude ning õppekava aluseks
oleva teadus- ja arendustegevuse kohta.
12) Hindamiskomisjon otsustas 5.12.2010 konsensuslikult muuta õppe läbiviimise
jätkusuutlikkusele antud osahinnangu „vastavaks“. Selle tulemusena on
hindamiskomisjoni osahinnangud järgmised:
õppe läbiviimise kvaliteet:
vastab nõutavale tasemele
õppe läbiviimiseks vajalikud ressursid:
vastab nõutavale tasemele
õppe läbiviimise jätkusuutlikkus:
vastab nõutavale tasemele
13) Hindamiskomisjon edastas lõplikud muudetud osahinnangud Nõukogule 5.12.2010.a.
14) Nõukogu otsustas häältega 12 poolt ja 1 vastu vastavalt dokumendi
„Üleminekuhindamise nõuded ja läbiviimise kord“ punktile 43 saata osahinnangud
hindamiskomisjonile veelkordseks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks. Põhjus: Komisjoni
osahinnangud ja hindamisvormis väljatoodud puudused (vt punkt 10) ei ole omavahel
kooskõlas.
15) Hindamiskomisjon otsustas 7.02.2011 konsensuslikult muuta õppe läbiviimise
kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele antud osahinnangud „osaliselt vastavaks“.
Selle tulemusena on hindamiskomisjoni osahinnangud järgmised:
õppe läbiviimise kvaliteet:
õppe läbiviimiseks vajalikud ressursid:
õppe läbiviimise jätkusuutlikkus:

vastab osaliselt nõutavale tasemele
vastab nõutavale tasemele
vastab osaliselt nõutavale tasemele

16) Hindamiskomisjoni muudetud osahinnangute, õppeasutuse poolt esitatud andmete ja
lisamaterjalide analüüsi ning arutelu tulemusel leidis Nõukogu, et Kõrgkooli
sotsiaalteaduste õppekavagrupi magistriõppe läbiviimise osas on järgmised puudused:
a) Õppe läbiviimise kvaliteet:
- Sihtfinantseeritavaid teemasid ja ETF grante akadeemias pole ning teadustöö
tulemuslikkust ei saa lugeda rahuldavaks. Magistrikavaga seotud 15-st korralisest
õppejõust on ainult kahel teadustegevuse tulemuslikkus üle rahuldava, neist ainult ühel
on see õppekavagrupile vastavas valdkonnas. Ühel õppejõul on olemas ETIS-e
klassifikatsiooni 1.2 taseme publikatsioon, ülejäänute üksikud publikatsioonid jäävad
üldjuhul 1.3 tasemele või allapoole. Kuuel õppejõul puudub kas ETIS-e kirje või
publikatsioonid selles.
- Õppeasutuse kommentaaridest üleminekuhindamise tulemuste esialgsele tekstile
selgus, et külalisõppejõudude korral õpetatakse magistritaseme üliõpilasi koos sama
eriala bakalaureuseüliõpilastega. Komisjon on seisukohal, et magistrantide õpetamine
bakalaureusetaseme grupis madaldab õpetamiskvaliteeti nendes õppeainetes olulisel
määral.
- Rahvusvahelistes mobiilsusprojektides osalevate üliõpilaste arv on väga väike.
b) Õppe läbiviimiseks vajalike ressursside osas:
- Õppeasutuse kulud ja tulud aastatel 2008 ja 2009 on olnud tasakaalus. Siiski on selle
saavutamise eelduseks õppejõudude suhteliselt tagasihoidlik tasustamine.
- Rahvusvaheliste suhete teaduskonna magistriõpe iseseisvana ei ole majanduslikult
tasuv, seega tuleb õppetöö läbiviimiseks leida vahendid muudest tuludest.
c) Õppe läbiviimise jätkusuutlikkuse osas:
- Väga tõsiseks probleemiks on üliõpilaste ja lõpetajate äärmiselt väike arv, mis ei
võimalda õppekavagruppi selles õppeasutuses üheselt jätkusuutlikuks pidada. Ka
üliõpilaste vastuvõtuarv on vähenenud, 2010.a võeti vastu 2 üliõpilast.
17) Hindamiskomisjon edastas lõplikud muudetud osahinnangud Nõukogule 7.02.2011.a.
18) Kui hindamiskomisjoni osahinnangud sisaldavad nii hinnangut „vastab nõutavale
tasemele“ kui „vastab osaliselt nõutavale tasemele“, analüüsib hindamisnõukogu
esitatud osahinnanguid ning võtab vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile
ettepanek anda õppeasutusele õigusõppekavagrupis õpet läbi viia ja väljastada
õppekava läbimisel vastavaid akadeemilisi kraade või diplomeid või teeb ettepaneku
anda taotlejale üheks kuni kolmeks aastaks õigus õppekavagrupis õpet läbi viia ja
väljastada vastavaid akadeemilisi kraade või diplomeid.
19) Nõukogu kaalus Kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi sotsiaalteaduste õppekavagrupi
magistriõppe läbiviimisel ning arvestades punktis 16 toodud puudusi
OTSUSTAS
Teha ettepanek haridus- ja teadusministrile anda 3 aastaks Euroakadeemiale sotsiaalteaduste
õppekavagrupis magistriõppes õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastavaid
akadeemilisi kraade ja diplomeid.

Otsus võeti vastu 10 poolthäälega. Vastu 0.

3. Nõukogu otsustas häältega 10 poolt ja 0 vastu kinnitada istungil kokkulepitud
parandustega dokumendi „Õppe kvaliteedi hindamise juhend õppe läbiviimise õiguse
taotlemisel“.

Mati Heidmets
Nõukogu esimees

Hillar Bauman
Nõukogu sekretär

