
TalTech Eesti Mereakadeemia tagasiside aruanne 2017/2018 
 

1.Tegevuste koondülevaade 2017/18  
Eesti Mereakadeemia tegevuskava 2018 (perspektiiviga 2019) on kinnitatud 25.01.2018. Tegevuskava 

täitmist hindab ja teeb vajadusel täiendusi Eesti Mereakadeemia nõukogu. 2017/18 õppeaastasse 

plaanitud õppetegevusi parendavad olulisemad tegevused olid merenduse magistriõppekava 

kaasajastamine vastavalt TalTech õppekava statuudile, koostöö suurendamine üld- ja alusainete 

õpetamisel, koostöö loomine Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudiga, üliõpilaste 

õppetööst loobumise põhjuste analüüsimine, meresõiduohutuse seadusega reguleeritud 

õppekavadel merepraktikal oldud aja nominaalse õppeaja sisse lülitamiseks vajalike ettepanekute 

tegemine, kvaliteetsete e-tugede loomine kohustuslikele õppeainetele. 

Pidevalt on tegeldud õppetöö kvaliteedi jälgimisega erinevates uuringutes osaledes, ÕIS tagasiside 

analüüsiga, e-tugede vajalikkuse selgitustega, tööle on rakendatud programmijuhtide koostöökogu, 

kus ühiselt arutatakse ja lahendatakse õppetöö kvaliteeti puudutavaid teemasid. 

25.09.2018 toimus TalTechi tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamise 

kõrvaltingimuse täitmise hindamiskülastus, kus hinnati ka Mereakadeemia nelja õppekava.  Esmane 

tagasiside komisjonilt oli positiivne, leiti, et hindamisel tehtud ettepanekute ja soovitustega on 

arvestatud ja ülikool on õigel teel.  

Oktoobris 2018 toimus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (European Maritime Safety Agency - 
EMSA) audit. Auditeeriti Eesti mereharidust ja sertifitseerimissüsteemi. EMERA oli valitud üheks 
auditeeritavaks mereõppeasutuseks. Lõplik raport on veel koostamisel, kuid esmane tagasiside 
EMERAle oli positiivne.  
 
Lõpetajate uuringus küll osalesime, kuid kevadel 2018 vastas küsimustele väga vähe lõpetajaid. 

Varasematel aastatel on vastanute arv suurem olnud. 

Õppekava Vastanute arv 

Laevajuhtimine 1 

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine 1 

Turismi- ja toitlustuskorraldus 5 

Ettevõtlus ja elamusmajandus 3 

Merendus 1 

Kokku vastanuid 14 (11%) 

Küsimustiku saatmisega vastamiseks on midagi valesti juhtunud, seega on vajalik tekkinud olukorda 

analüüsida ja parandada. Mingeid sisulisi järeldusi lõpetajate rahulolu kohta ei ole 2018. aastal 

võimalik teha. 

ÕIS tagasisidega antud keskmised hinnangud õppetegevusele: 

Mereakadeemia keskmine TalTech keskmine 

Sügisel 2017 Kevadel 2018 Sügisel 2017 Kevadel 2018 

4,52 4,55 4,45 4,47 

Võrreldes varasemate õppeaastatega on õppetegevusele antud tagasiside keskmine hinne lähenenud 

TalTech’ile antud keskmisele hindele. Tagasiside tulemusi analüüsitakse Mereakadeemia 

direktoraadis ja üldise kokkuvõtte ning edasised soovitused esitatakse infotunnis, kus osalevad kõik 

akadeemilised töötajad. Tõsisemad järeldused ja vastavad tegevused jõuavad peale vestlust otsese 



juhiga iga õppejõu individuaalsesse tööplaani. Igal järgneval vestlusel võetakse arutlusele toimunud 

muutused. 

Eesti Mereakadeemia ÕIS tagasiside 2017/2018 õ-a Sügis- 

semestril 

Kevad-

semestril 

Õpetamisel kasutatud meetodid (õpetamisviisid- ja vahendid) olid 

asjakohased 

4,46 4,49 

Õppejõud suhtus üliõpilastesse hästi (lugupidavalt, heatahtlikult) 4,56 4,57 

Õppeaine korraldus oli mulle arusaadav 4,47 4,49 

Õppematerjalid olid sobilikud aine omandamiseks 4,45 4,5 

Auditoorne töö toimus vastavalt tunniplaanile 4,61 4,63 

Iseseisva töö maht oli mõistlik 4,49 4,53 

Õppeaines kontrolliti, et üliõpilased ei spikerdaks 4,58 4,62 

Hindamine lähtus hindamiskriteeriumitest* 4,58 4,59 

Õppeaine läbimise tulemusena saavutasin ainekaardis kirjeldatud 

õpiväljundid* 

4,51 4,52 

 

2.  Tegevuskava 2018/19 
Väljavõte Eesti Mereakadeemia tegevuskavast.  

Tegevus(ed) Vastutaja(d)* Tähtaeg* Oodatav(ad) tulemus(ed) 

Valime hoolikamalt üliõpilasi, 
selleks kasutame 
vastuvõtukatseid ja tõstame 
vajadusel sisseastumise lävendit. 

  Katsed on koostatud ja töösse 
rakendatud. Sisseastumine on 
aastaringne.  

Toetame õppematerjalide 
väljaandmist  

  Anname igal aastal välja ≥2 uut 
erialaõpikut. 

Loome uutes õppeprogrammides 
nõuetekohase e-toe kõikidele 
kohustuslikele õppeainetele  

  E-toed on loodud.  

Arvestame meresõiduohutuse 
seadusega reguleeritud 
õppekavadel merepraktikal oldud 
aja nominaalse õppeaja sisse.  

  HTM-ile on KHS muutmiseks 
ettepanekud esitatud. Ülikooli 
õigusaktidesse on muudatused 
sisse viidud.  

Suurendame õppeprogrammide 
koostöövõimalusi  

  Kokku on lepitud ühtselt 
mõistetavad programmi-
vahetuse põhimõtted.  

Alustame akadeemilise personali 
atesteerimistega  

   

 


