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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada
hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine Tartu Ülikooli
õiguse õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme
kvaliteedihindamine läbi 7 aasta pärast

Lähtuvalt ülikooliseaduse § 122 lg-st 1 ning selle § 10 lg-s 4 ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri (edaspidi EKKA) põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva
volituse põhjal kehtestatud dokumendi “Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse
esimesel ja teisel astmel” punkti 41.1 alusel sedastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist:
1.

Tartu Ülikool kooskõlastas EKKAga õppekavagrupi kvaliteedihindamise aja 17.04.2015.

2.

EKKA juhataja kinnitas 15.03.2015 korraldusega Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna
Ülikooli õiguse õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme kvaliteedi hindamise komisjoni
(edaspidi komisjon) koosseisus

3.

Achim Albrecht – komisjoni
esimees
Michelle Everson

professor, University of Westfalia (Saksamaa)

Madis Päts

OÜ Luberg & Päts partner, Eesti Advokatuuri juhatuse liige
(Eesti)

Hildegard Schneider

professor, Maastricht University (Holland)

Susann Schultz

komisjoni üliõpilasliige, University of Greifswald (Saksamaa)

Kristel Siitam-Nyiri

Justiitsministeeriumi asekantsler (Eesti)

professor, Birkbeck University of London (Suurbritannia)

Tartu Ülikool esitas õppekavagrupis hindamisele järgmised õppekavad:
õigusteadus (bakalaureuseõpe)
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õigusteadus (magistriõpe)
infotehnoloogiaõigus (magistriõpe)
4.

Tartu Ülikool esitas eneseanalüüsi aruande EKKA büroole 25.01.2016, mille
hindamiskoordinaator saatis komisjonile 19.02.2016

5.

Hindamiskülastus Tartu Ülikoolis toimus 28.04.2016.

6.

Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 13.06.2016, mille EKKA edastas
kõrgkoolile kommenteerimiseks 15.06.2016 ja millele Tartu Ülikool esitas vastuse 22.06.2016

7.

Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 08.07.2016. Hindamisaruanne on otsuse
lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel.

8.

Lõpliku hindamisaruande ja eneseanalüüsi aruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu
liikmetele 31.08.2016.

9.

Nõukogu arutas saadud dokumente 15.09.2016 istungil 8 liikme osalusel ning otsustas tuua
hindamisaruandest välja järgmised Tartu Ülikooli õiguse õppekavagrupi esimest ja teist
õppeastet puudutavad tugevused, soovitused ning parendusvaldkonnad.
Õppekavagrupi ja õppekavade tasand
Tugevused















Õppekavad on väga hästi üles ehitatud ja ajakohased. Õppekavade sisu vastab tööturu
vajadustele nii Eestis kui rahvusvahelises kontekstis. Õppekavade väljatöötamisel ja arendamisel
võetakse arvesse huvirühmade tagasisidet.
Õppekavadel on tugev teaduslik baas.
Erilist tunnustust väärib inimõiguste õppesuund, mis aitab tõsta ülikooli rahvusvahelist profiili.
Õppematerjalid ja –ruumid (sh raamatukogu ja ligipääs andmebaasidele) on heal tasemel.
Ülikoolis rakendatakse õpetamise head tava. Õpetamismeetodid on kaasaegsed, interaktiivsed ja
köitvad (harjutuskohus, kaasuste lahendamine). Õpiväljundid on selgelt kirjeldatud ja
saavutatavad.
Õppetöös osalevad kõrgetasemelised praktikud ning ka nooremad õppejõud, kes arendavad
edasi ja täiustavad nüüdisaegseid õpetamismeetodeid.
Õppejõudude sisemine motivatsioon on kõrge. Õppejõudude vahel valitseb hea koostöö ja
üliõpilased hindavad nende õpetamisoskusi positiivselt. Samuti panustavad õppejõud aktiivselt
tähtsaima kohaliku õigusajakirja “Juridica” väljaandmisse.
Infotehnoloogiaõiguse õppekaval õpetavad õppejõud nii teistest teaduskondadest kui
kõrgkoolidest.
Töökeskkond on paindlik, võimaldades osalise tööajaga õppejõududel oma aega individuaalselt
planeerida.
Administratiivne tugi on heal tasemel.
Esile tõstmist väärib Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste pühendumus ja entusiasm.
Üliõpilaskond on hästi organiseeritud ja aktiivne (aktiivne osalus ELSA-s, õiguskliinik, jne).
Üliõpilaste üldine rahulolu õppekavadega on väga kõrge. Üliõpilaste hinnangul on nende suhted
õppejõududega head.
Lõpetajate töölerakendumise määr on kõrge ning TÜ-l on tööandjate seas väga hea maine.
Õppekava annab üliõpilastele vajalikud oskused tööturul toimetulekuks.
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Üliõpilaste tagasisidet võetakse õppekavade kujundamisel arvesse ning nad on teaduskonna
juhtimisse kaasatud.
Avatud ülikool täidab hästi elukestva õppe üliõpilaste vajadusi.

Parendusvaldkonnad ja soovitused





















Vaatamata sellele, et õigusteaduskonnast on saanud osa uuest sotsiaalteaduste valdkonnast, on
komisjoni hinnangul oluline säilitada õigusteaduse suuna nähtavus. Rahvusvahelise tööturu
spetsiifikat arvestades peaks hindamiskomisjoni arvates õiguse õppekavadel andma välja kraad
õigusteaduses, mitte sotsiaalteadustes.
Soovitav on edendada koostööd teiste TÜ sotsiaalteaduste valdkonna üksustega ning pakkuda
inimõiguste ja infotehnoloogiaõiguse suundade kõrval välja ka uusi spetsialiseerumisi näiteks
õiguse ja majanduse, õiguse ja ettevõtluse ning õiguse ja rahanduse õppesuundadel.
Tartu Ülikoolis õpetatava õigusteaduse üks peamisi tugevusi ja iseloomulikke jooni on selle
metodoloogiline terviklikkus, mis tuleks kindlasti säilitada, et tagada Eesti siseriikliku õiguse
tõhus toimimine ja lõpetajate edukas toimetulek tööturul.
Hetkel ei ole infotehnoloogiaõiguse õppekava sisu ja ülesehitus selle nimetusega täiel määral
kooskõlas. Õppekava sisu peegeldaks paremini nimetus “Õigus ja infotehnoloogia”. Samuti on
selle õppekava tehnoloogiasuunal põhiliselt välisõppejõud.
Võttes arvesse üliõpilaste vajadusi ja tihedat konkurssi õigusteaduse Tallinnas läbiviidavate
õppekavadega, oleks ülikooli Tallinna õppekeskkonda (õpperuumid, mööbel, raamatukogu,
juurdepääsetavus) vaja renoveerida ja kaasajastada. See aitaks tõsta ka õppekava atraktiivsust
rahvusvahelisel turul.
Hetkel ei ole õppekavade rahastus piisav. Kuna infotehnoloogiaõiguse valdkonnas toimuvad
kiired arengud, on eriti oluline tagada selle järjepidev rahastus, mis võimaldab viia õppekavasse
sisse vajalikud muudatused ja hoida õppejõude viimaste arengutega kursis. Soovitav on leida
juurde lisarahastust erasektorist.
Rahvusvahelise profiiliga õppejõudude jätkuvaks kaasamiseks on oluline tagada neile
konkurentsivõimeline töötasu.
Uuesti tuleks läbi mõelda tsentraliseeritud lähenemise vajalikkus üliõpilaste vastuvõtuarvude
määratlemisel.
Et tagada õpetamise ühtlaselt kõrge tase, tuleks õpetamise hea tava elluviimist ka praktikas
jälgida.
Vajalik on senisest parem teadustegevuse strateegia, milles on leitud tasakaal õppe- ja
teadustööle kulutatava aja, ressursside jmt vahel.
Õppejõudude värbamiskriteeriumid tuleks muuta senisest paindlikumaks. Kohtadele valimisel
tuleks tunnustada õppejõudude väärtuslikku tööd seadusandluse kommenteerimisel ja õpikute
koostamisel.
Välja tuleks töötada terviklik õppejõudude (sh praktikute) professionaalse arengu ja tagasiside
süsteem, et parandada nende didaktilisi ja keeleoskusi. Õppejõududel oleks soovitav võtta
aktiivsemalt osa TÜ poolt pakutavatest pedagoogilistest ja võõrkeelte koolitustest.
Infotehnoloogia alase ekspertiisi “sisseostmise” asemel teistest institutsioonidest võiks kaaluda
interdistsiplinaarsemat lähenemist TÜ siseselt.
Soovitav on luua aktiivne vilistlaste võrgustik.
Soodustada tuleks üliõpilaste välismobiilsust.
Eesti üliõpilastele tuleks pakkuda enam erialaseid valikaineid inglise keeles.
Infotehnoloogiaõiguse õppekava üliõpilastele tuleks pakkuda enam valikaineid.
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10. Dokumendi „Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel“ p 41
sätestab, et hindamisnõukogu kinnitab hindamisaruande kolme kuu jooksul pärast selle saamist.
Nõukogu kaalub hindamiskomisjoni poolt välja toodud tugevusi, parendusvaldkondi ja soovitusi
ning otsustab viia järgmine õppekavagrupi kvaliteedi hindamine läbi kas seitsme, viie või kolme
aasta pärast.
11. Nõukogu kaalus punktis 9 toodud tugevusi, parendusvaldkondi ja soovitusi ning leidis, et
õppekava, sellel toimuv õpe ning õppealane arendustegevus vastavad nõuetele ning dokumendi
„Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel“ p 41.1 alusel

OTSUSTAS
Kinnitada hindamisaruanne ning viia järgmine Tartu Ülikooli õiguse õppekavagrupi esimese ja
teise õppeastme kvaliteedi hindamine läbi 7 aasta pärast.
Otsus võeti vastu 8 poolthäälega. Vastu 0.
12. Järgmise õppekavagrupi kvaliteedihindamise aja kooskõlastab EKKA büroo Tartu Ülikooliga
hiljemalt 15.12.2022.
13. Nõukogu teeb Tartu Ülikoolile ettepaneku esitada EKKA-le hiljemalt 15.09.2017 tegevuskava
aruandes toodud parendusvaldkondade ning soovituste arvestamise kohta.
14. 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.

Tõnu Meidla
Nõukogu esimees

Hillar Bauman
Nõukogu sekretär
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