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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Kõrghariduse
hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tartu Ülikool seitsmeks
aastaks.
Hindamiskomisjon otsustas tunnustada lisamärkega “tunnustust
vääriv” hindamisvaldkonna Organisatsiooni juhtimine ja toimimine
arengut, tuues selle sees eraldi esile Rahaliste vahendite ja taristu
juhtimise alavaldkonna.
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Tugevused ja parendusvaldkonnad ning soovitused
Organisatsiooni juhtimine ja toimimine
Tugevused
 Arengukava ja selle põhjal koostatud tegevuskava peegeldavad hästi nii
ülikooli missiooni, visiooni ja põhiväärtusi kui ka riiklikke prioriteete ja
ühiskonna ootusi laiemalt.
 Ülikooli ja piirkondlike kolledžite koostöö võimaldab tõhusalt reageerida
regionaalsetele vajadustele.
 Üliõpilased on edukalt kaasatud kõrgkooli juhtimisse.
 Ülikooli tegevusi reguleeriv dokumentatsioon on selge ja pädev ning
avalikkusele kergesti kättesaadav.
 Tunnustust väärib kõrgkooli turvaline ja tõhus finantsjuhtimine, mida
illustreerib nt Euroopa Liidu vahendite arukas kasutus, eriti õppehoonete
ehitamisel ning renoveerimisel.
 Ülikooli taristu on tipptasemel ning õppejõud ja üliõpilased on
töökeskkonnaga üha enam rahul.
Parendusvaldkonnad ja soovitused






Ülikoolis tuleks viivitamata kasutusele võtta ning järjekindlalt ja õiglaselt
rakendada juba kavandatud õppejõudude atesteerimise korda.
Ülikool peaks tagama, et arenguvestlused viiakse läbi kõigi töötajatega.
Kõrgkooli tasandil tuleks töötada välja ühtsed eetilise käitumise juhised.
Jätkuvalt tuleks pöörata tähelepanu soolise palgalõhe vähendamisele
ülikoolis.
Ülikool võiks kaaluda täiendavate rahaliste vahendite eraldamist
arendustegevusteks, et kompenseerida muutusi EL struktuurvahendite
jagamisel.

Õppetegevus
Tugevused
 Ülikoolil lõpetajad on tööturul hinnatud, tööandjad on nende erialase
ettevalmistusega rahul. Üliõpilaste vastuvõtuarv väheneb, kuid õppijate
kvaliteet tõuseb. Üliõpilaste aina kõrgem tase on vastavuses ülikooli
eesmärgiga koolitada Eesti riigi juhtivat haritlaskonda.
 Ülikooli hooned on ligipääsetavad ka liikumispuudega inimestele.
 Üliõpilaste tugisüsteem toimib tõhusalt.
Parendusvaldkonnad ja soovitused
 Ingliskeelsete õppekavade arvu suurendamine – lisaks eestikeelsetele või
nende asemel – on kriitilise tähtsusega selleks, et köita välisüliõpilasi ning
suurendada Eesti üliõpilaste rahvusvahelist konkurentsivõimet.
 Ülikoolil tuleks senisest enam märgata ja toetada õpiraskustega üliõpilasi,
võttes sealjuures eeskuju parimast rahvusvahelisest praktikast.
 Ülikoolil tuleks teaduskondade üleselt ühtlustada üliõpilaste akadeemilise
edasijõudmise jälgimise süsteemi (nii ainepunktide mahu kui
hindamistulemuste lõikes), et oleks võimalik varakult märgata ja toetada
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nii väljalangemisohus olevaid kui erakordselt heade tulemustega
tudengeid.
Ülikooli karjäärinõustamisteenust tuleks tudengite seas enam
populariseerida.
Igati tuleks soodustada üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust mõlemas
suunas.

Teadus- arendus- ja/või muu loometegevus
Tugevused






Ülikoolis toimub kõrgetasemeline teadustöö paljudes õppevaldkondades.
Kõik neli teadus- ja arendustegevuse valdkonda on positiivselt
evalveeritud.
Tänu hästitoimivale koostöövõrgustikule üliõpilaste, vilistlaste ja
tööandjatega on ülikoolil väga hea ülevaade tööturu vajadustest ja
muudest ühiskondlikest arengutest.
Teaduse tugisüsteem on ülikoolis hästi välja arendatud, pakub
akadeemilisele personalile tõhusat abi nt projektirahade taotlemisel ja
projektide juhtimisel ning viib ettevõtete vajadused kokku akadeemilise
personali kompetentsidega.
Teadustegevuse tõhusa juhtimise tulemusena on osades valdkondades
märgatavalt suurenenud ülikooli rahvusvaheline konkurentsivõime ja
koostöö ning kasvanud teadusrahastus.

Parendusvaldkonnad ja soovitused





Tartu Ülikooli missioonis sisalduv kahetisus – “rahvusvaheliselt tunnustatud
teadusülikool” ning “eesti haritlaskonna, keele ja kultuuri kestlikkuse eest
vastutav rahvusülikool” – võib pärssida ülikooli visiooni “kiirelt arenev
rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikool” realiseerumist, kuivõrd viimane
eeldab fookuse seadmist valitud valdkondadele.
Tuleks maandada võimalikke projektipõhise (ja seega ebaühtlaselt
jaotuva) teadusrahastusega kaasnevaid riske ülikooli akadeemilisele
terviklikkusele.
Doktorantide edasijõudmist tuleks ülikoolis süstemaatiliselt jälgida ja luua
neile võimalikult soodsad tingimused selleks, et lõpetada õpingud
nominaalajaga.

Ühiskonna teenimine
Tugevused




Tartu Ülikool on Eesti ühiskonnas hästi tuntud nii õppe- kui
teadusasutusena ning populariseerib oma põhitegevusi aktiivselt erinevate
sihtgruppide hulgas.
Ülikooli juurde kuuluvad mitmed riiklikult olulise tähtsusega asutused, mis
ei saaks eksisteerida ilma ülikooli toetuseta – regionaalsed kolledžid,
raamatukogu, muuseumid, observatoorium, botaanikaaed jm.
Ülikoolil on võtmeroll Tartu linna arengus ning tihe koostöö linnavalitsusega
erinevate projektide raames nagu Teaduskeskus AHHAA, Tartu Teaduspark
jm.
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Ülikooli tihe koostöö ettevõtetega nii Tartus kui Eestis laiemalt toob kasu nii
õppetööle kui Eesti majanduse arengule.

Parendusvaldkonnad ja soovitused


Et motiveerida õppejõude osalema ühiskondlikus tegevuses ning saada
sisendid arenguvestluste jaoks, oleks ülikoolil otstarbekas töötada välja
vastav seiresüsteem.

Vaata lähemalt:
Hindamiskomisjoni aruanne
Eneseanalüüsi aruanne
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