PROTOKOLL

EKKA hindamisnõukogu istungi kohta 28. augustil 2012.a Vihulas. Istung algas kell 9.00 ja
lõppes kell 12.30. Osa võtsid nõukogu liikmed Olav Aarna, Jakob Kübarsepp, Madis Lepik,
Tõnu Meidla, Jaanus Pöial, Kalev Sepp, Ants Sild, Tanel Sits, Andres Tali, Anu Toots. Puudusid
nõukogu liikmed Tõnis Karki, Sulev Mäeltsemees ja Hardi Tullus. Istungist võtsid osa ka EKKA
juhataja Heli Mattisen, EKKA töötajad Hillar Bauman, Lagle Zobel, Maiki Udam, Tiia Bach, Liia
Tüür, Marge Kroonmäe. Istungit juhatas Jakob Kübarsepp. Protokollis nõukogu sekretär
Hillar Bauman.

Päevakorras olid järgmised küsimused:
1) Institutsionaalse akrediteerimise otsuse vastuvõtmine: Eesti Maaülikool
2) EKKA eneseanalüüsi aruande ja kvaliteediraamatu arutelu

1) Nõukogu arutas Eesti Maaülikooli institutsionaalse akrediteerimise dokumente ning tõdes
järgmist:
Lähtuvalt ülikooliseaduse § 12 lg 1 ja lg 2 punktist 1 ning nimetatud seaduse § 10 lg-s 4 ja
Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva
volituse põhjal kehtestatud dokumendi “Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja
läbiviimise kord” punkti 48.1 alusel sedastab Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri
hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist:
1. Eesti Maaülikool kooskõlastas Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuriga (edaspidi EKKA)
institutsionaalse akrediteerimise aja 15.07.2011.
2. EKKA juhataja kinnitas 15.02.2012 korraldusega hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon)
koosseisus
Michael Emery – esimees
Olev Kalda
Cees Karssen
Birgitta Malmfors
Eero Puolanne
Margus Tiru
3. Eesti Maaülikool esitas eneseanalüüsi aruande EKKA büroole 02.03.2012, mille
hindamiskoordinaator saatis komisjonile 15.03.2012.

4. Hindamiskülastus Eesti Maaülikooli toimus 15. – 17.05.2012.
5. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 08.06.2012, millele Eesti
Maaülikool esitas kommentaarid 25.06.2012.
6. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 29.06.2012. Hindamisaruanne
komisjoni osahinnangutega on käesoleva otsuse lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav
EKKA koduleheküljel.
7. Lõpliku hindamisaruande osahinnangutega ning Eesti Maaülikooli kommentaarid ja
eneseanalüüsi aruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu liikmetele 15.08.2012.
8. Hindamiskomisjoni osahinnangud olid järgmised:
Organisatsiooni juhtimine ja toimimine
Nõuetele vastav
Õppetegevus
Nõuetele vastav
Teadus- arendus- ja/või muu loometegevus
Nõuetele vastav
Ühiskonna teenimine
Nõuetele vastav
9. Nõukogu arutas saadud dokumente (vt p 7) 28.08.2012 istungil 10 liikme osalusel ning
otsustas tuua välja järgmised Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) tugevused ja
parendusvaldkonnad:
9.1 Tugevused


Üliõpilaste arv EMÜ-s on vaatamata majandus-, pangandus- ja eurotsooni kriisile
püsinud viimastel aastatel stabiilselt vahemikus 4650 – 4900 üliõpilast, samas kui
teistes sarnastes kõrgkoolides Balti riikides ja Euroopas laiemalt on üliõpilaste arv
oluliselt vähenenud. Ülikoolis on efektiivselt rakendatud varasemate õpingute ja
töökogemuse arvestamist (VÕTA), mis on aidanud üliõpilaste arvu säilitada ja toonud
ülikooli erineva taustaga üliõpilasi.



EMÜ on suutnud kujundada ülikoolis hubase ja hooliva õhkkonna, mida üliõpilased
väga hindavad.



Kogu ülikooli tasandil toimib avatud juhtimisstiil.



EMÜ-l on head sidemed huvigruppidega, sh tööandjate, vilistlaste ja erialaliitudega,
keda kaasatakse mh regulaarselt õppekavade arenduses.



EMÜ on oluliselt aidanud kaasa Eesti maaelu edendamisele, tehes koostööd erinevate
valdkonna arengut suunavate nõukogude ja teiste otsustuskogudega.



Taristut parendatakse ja uuendatakse järjepidevalt.

9.2 Parendusvaldkonnad:


EMÜ peaks selgema ja konkreetsema juhtimissüsteemi huvides regulaarselt üle
vaatama oma strateegilisi ja rakendusdokumente, mida on hetkel väga palju –
strateegiad, alastrateegiad, prioriteedid, tegevuskavad, jne – ning neid vajadusel
optimeerima.



EMÜ turundus, sh rahvusvaheline turundamine, vajab parendamist laiemas mõttes rohkem tähelepanu tuleks pöörata proaktiivsusele, nt mõnede ebapopulaarsemate
valdkondade turundamisel.



Turundus- ja kommunikatsiooniosakond peaks enda peale võtma meediasuhtluse ja
erinevate avalikkusele suunatud tegevuste kavandamise ja monitoorimise, aga ka
tagasiside hankimise nende ettevõtmiste mõju kohta ning selle kriitilise hindamise ja
vahendamise. Parendamist vajab EMÜ ingliskeelne koduleht, et see oleks selgemalt
orienteeritud rahvusvahelistumisele.



EMÜ õppetegevuses tuleks enam kasutada inglise keelt, et muuta üliõpilasi
konkurentsivõimelisemaks ning valmistada neid ette ka võimalikuks karjääriks
väljaspool Eestit või mõnes Eestis tegutsevas välisettevõttes.



EMÜ rahvusvahelise konkurentsivõime edendamiseks tuleb suurendada üliõpilaste ja
õppejõudude mõlemasuunalist mobiilsust.



Üliõpilastele infootsingute alase pädevuse loomiseks tuleks sisse viia õpingute algul
kohustuslik infootsingu kursus.



EMÜ peaks vaatama kriitiliselt üle erinevad kasutuses olevad tagasisidesüsteemid
eesmärgiga tõsta nende võrreldavust ja tõhusust.



Teadustööde juhendamine vajaks parendamist, ühtset standardit tuleks rakendada ka
nende doktorantide puhul, kes teevad oma uurimistööd väljaspool EMÜ-t. Kasuks
tuleks ka õppejõudude töökoormuse jaotuse analüüs õppe- ja teadustööga seotud
kohustuste vahel.



EMÜ-le tuleks kasuks nii suurem koostöö välisülikoolidega kui ka Tartu Ülikooli ja
Tallinna Tehnikaülikooliga nii üliõpilaste, õppejõudude, infrastruktuuride kui
õppekavade osas.

10. Kui kõik osahinnangud on hinnanguga „nõuetele vastav“, annab hindamisnõukogu
hinnangu, et kõrgkooli juhtimine, töökorraldus, õppe- ja teadustegevus ning õppe- ja
uurimiskeskkond vastavad nõuetele ning teeb otsuse kõrgkool akrediteerida seitsmeks
aastaks.
11. Eeltoodust johtuvalt Nõukogu
OTSUSTAS
akrediteerida Eesti Maaülikool seitsmeks aastaks.
Otsus võeti vastu 9 poolthäälega. Vastu 0. Üks Nõukogu liige ei hääletanud seotuse tõttu
Eesti Maaülikooliga.
12. Akrediteering kehtib kuni 28.08.2019, järgmise institutsionaalse akrediteerimise
toimumise aja kooskõlastab EKKA büroo Eesti Maaülikooliga hiljemalt 28.11.2018.
13. Isikul, kes leiab, et otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on
võimalik esitada vaie EKKA hindamisnõukogule 30 päeva jooksul pärast seda, kui vaide
esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Otsuse kohtulik

vaidlustamine on võimalik 30 päeva jooksul alates selle kättetoimetamisest, esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja halduskohtumenetluse seaduses
sätestatud korras.

2) EKKA juhataja Heli Mattisen tutvustas Nõukogu liikmetele EKKA eneseanalüüsi aruande ja
kvaliteediraamatu projekte ning nende koostamise protsessi. Nõukogu liikmed esitasid
omapoolseid ettepanekuid esitatud dokumentide täpsustamiseks. Lõpliku eneseanalüüsi
aruande tutvustamiseks korraldab EKKA Nõukogu ja koostööpartnerite osalusel seminari
22.11.2012 algusega kell 13.00

Jakob Kübarsepp
Nõukogu esimees

Hillar Bauman
Nõukogu sekretär

