Sihtasutus Archimedes

Käskkiri 1-5/320/2017

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbiviidava õppekavagruppide esmahindamise ja
esmahindamise kordushindamise tasumäärade kehtestamine

Tallinnas, kuupäev digitaalallkirjas
Juhindudes Ülikooliseaduse § 223 lg-st 4, rakenduskõrgkooli seaduse § 16 1 lg-st 6 ja erakooliseaduse § 51
lõikest 6 kehtestan Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbiviidava kõrgkoolide
õppekavagruppide õppe kvaliteedi hindamise ekspertiisi (edaspidi esmahindamine) baastasumääraks
alates 01.01.2018 9015 (üheksa tuhat viisteist) eurot ning annan täiendavalt EKKA juhatajale volituse
vähendada kehtestatud baastasumäära juhul, kui õppe läbiviimise taotluse aluseks olevad materjalid
on eelnevalt läbinud ekspertiisi ning selle tulemused on osaliselt või täiel määral rakendatavad
esmahindamise läbiviimisel.
Baastasumäär on arvestatud ühe hindamisühiku kohta. Hindamisühikuks on õppeasutuse õppekavagrupi
õppeaste (bakalaureuse-, magistri-, integreeritud,
rakenduskõrgharidus- või doktoriõpe),
rakenduskõrgkoolis magistriõppe läbiviimise taotlemisel magistriõppekava.
Baastasumäära aluseks on järgmine arvestus:
Komisjoni töötasu (4 liiget ja koordinaator)

6 935 €

Korralduskulud (taotluse analüüs, andmete kontroll, läbirääkimised
ekspertidega, komisjoni töömaterjalide ettevalmistamine,
komisjoniliikmete koolitus, hindamisnõukogu otsuseprojekti
ettevalmistamine, hindamisnõukogu istungi korralduskulud)
Üldlõiv (10% komisjoni töötasumäärast)
Baastasumäär kokku

1 387 €

693 €
9 015 €

Baastasumäärale lisanduvad komisjoniliikmete transpordi- ja majutuskulud, mille piirmäärad on
vastavalt 500 eurot transpordi- ja 240 eurot majutuskulusid eksperdi kohta. Arvestatud on vajadust
kaasata väliseksperte. Ekspertide transpordi- ja majutuskulud hüvitab kõrgkool EKKA esitatud arve alusel,
millele on lisatud kuluarvete koopiad ja maksekorraldused.
Kui ülikool taotleb ühes õppekavagrupis nii bakalaureuse- kui magistriõppes, rakenduskõrgkool ühes
õppekavagrupis mitmel magistriõppekaval õppe läbiviimise õigust, viib EKKA esmahindamise reeglina läbi
ühe komisjoniga, kuid arvestades komisjoni töömahu suurenemist, lisandub baastasumäärale 25%. Seega
on baastasumäär mitme hindamisühiku puhul ühes õppekavagrupis 10 818 €.
Esmahindamise baastasu väljamaksmise aluseks on EKKA poolt väljastatud arve, mis esitatakse kõrgkoolile
20 tööpäeva jooksul pärast seda, kui Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud kõrgkooli taotluse
EKKA-le. Ekspertide transpordi- ja majutuskulud katab kõrgkool pärast hindamiskomisjoni külastust

vastavuses tegelikele kuludele EKKA esitatud arve aluse/, millele on lisatud kuludokumentide koopiad.
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