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Tugevused ja parendusvaldkonnad ning soovitused
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
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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.







Parendusvaldkonnad/soovitused:














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.

Vaata lähemalt:
Hindamisaruanne
Eneseanalüüsi aruanne
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