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Komisjoni tähelepanekud õppekava ja õppekavagrupi tasandil
Kehakultuur, bakalaureuseõpe
Tugevused







Nii ülikooli juhtkond kui teaduskond on teadlikud väljakutsetest, mis
tulenevad demograafilistest trendidest Eesti ühiskonnas.
Tallinna Ülikoolis rakendatakse interdistsiplinaarset lähenemisviisi
õppimisele ja õpetamisele.
Õppekava on väga paindlik ja valikainete suur osakaal võimaldab
üliõpilastel kujundada oma õppekava vastavalt isiklikele eelistustele.
Õppetöökeskkond ja õppematerjalid on väga heal tasemel.
Õppetöös kasutatakse kaasaegseid ja paindlikke õppemeetodeid.
Õpiväljundeid hinnatakse adekvaatselt ning üliõpilased saavad vajalikku
tagasisidet oma sooritustele.
Õppejõud on motiveeritud, innovatiivsed ja tugeva erialase taustaga.
Õppejõudude ja üliõpilaste vahelised suhted on väga head. Ka
üliõpilased on kõrgelt motiveeritud.

Parendusvaldkonnad ja soovitused
Kuigi spordi õppekavad nii Tallinna kui Tartu Ülikoolis on seni hästi
teeninud üliõpilaste ja Eesti ühiskonna huve, on siiski vajalikud edasised
arengud. Tallinna Ülikoolil on soovitatav koos Tartu Ülikooliga arutada
õppekavade tulevikusuundi ja leppida kokku ühine
lähenemine
spordialasele haridusele Eestis. Soovitav on edendada koostööd
ülikoolide vahel ning jõuda kokkuleppele edasises tööjaotuses.
 Parandada tuleb koostööd Eesti Olümpiakomiteega, spordi erialaliitude
ja klubidega.
 Tuleb laiendada koostööd välismaa ülikoolidega. Õppejõudude ja
üliõpilaste mõlemasuunalist mobiilsust tuleb suurendada, näiteks
kaaluda ingliskeelsete moodulite pakkumist.
 Õppejõududele tuleb luua paremad võimalused osaleda teadustöös (aeg
jm ressursid). Tuleb määratleda teadustöö fookus ning luua
uurimisrühmad. Teadustöös tuleb teha koostööd enam teadustööle
orienteeritud
Tartu
Ülikooliga
ning
teiste,
sh
välismaiste
teadusasutustega. Praegused laboriseadmed ja teadustöö suunad on
puhtalt
funktsionaalsed
ja
kirjeldavad.
Ka
2006.
a
akrediteerimisaruandes on probleemina välja toodud õppejõudude
vähene teadustöö ja tulemuste publitseerimine ning teadustööks
vajaliku ajaressursi vähesus.
 Õppekava väga liberaalne ülesehitus killustab ressursse ning ei pruugi
demograafilisi trende arvestades olla jätkusuutlik. Tuleb kriitiliselt üle
vaadata valikainete arv, fookus ja orientatsioon, võttes seejuures
arvesse olemasolevaid ressursse ja ühiskonna vajaduste arengut.
 Õppekavas peaks olema tugevamalt esindatud tervisega seotud füüsilise
aktiivsuse aspektid, võttes eriti arvesse elukestvat füüsilist aktiivsust
ning vananevale
elanikkonnale orienteeritud füüsilist tegevust.
Kehakultuuri õpetaja suuna kõrval tuleks enam tähelepanu pöörata
liikumisteaduste ja tervise suunale õppekavades.
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Et õppejõudude ressurssi optimaalselt kasutada, tuleb tugevdada
sünergiat täiskoormusega õppe, tsükliõppe ja avatud ülikooli õppe
vahel.
Instituudi planeeritud kolimisel tuleb säilitada õppe- ja teadustöö
infrastruktuuri kvaliteet.
Üliõpilaste elektroonilise tagasiside süsteemi tuleb muuta, et tagada
selle läbipaistvus ja anonüümsus.
Suure hulga valikainete tõttu õppekavas on vaja üliõpilasi individuaalse
õppekava planeerimisel ja valikute tegemisel rohkem nõustada.

Vaata lähemalt:
Hindamiskomisjoni aruanne
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