Majandusteaduskonna 2018/19 õppeaasta tagasiside aruanne

Aruanne käsitleb kõiki majandusteaduskonna õppekavasid puudutavat tagasisidet ja tugineb
üliõpilaste küsitlusele ÕISis ning lõpetajate tagasiside uuringule. Samuti kajastatakse aruandes
olulisemaid õppekavade muudatusi ja parendustegevusi 2018/2019 õppeaastal ning planeeritud
arendustegevusi 2019/2020 õppeaastal. Aruandest on välja jäetud kavad, kus vastanute arv
mõlemal semestril oli alla viie, mistõttu puuduvad nende kohta usaldusväärsed andmed.

1. Üliõpilaste ÕIS põhise tagasiside kokkuvõte
Üliõpilaste ÕIS põhise tagasiside koondtulemused on näha tabelis 1.
Tabel 1. Üliõpilaste ÕIS põhise tagasiside uuringu tulemuste koond õppekavade lõikes

Vastamise aktiivsus oli 2018/2019 õppeaastal sarnane võrreldes eelmise aastaga  oma
arvamuse avaldas keskmiselt 51% kõigi õppekavade üliõpilastest. Samuti jätkub tendents, et
aktiivsemalt annavad tagasisidet bakalaureusekavade üliõpilased võrreldes magistrikavade
üliõpilastega (keskmine vastanute osakaal vastavalt 61% ja 42%). Seejuures teaduskonna
aktiivseimad tagasiside andjad õpivad ingliskeelsel rahvusvaheline ärikorralduse (TVTB),
eestikeelsetel rakendusliku majandusteaduse (TAAB) ja ärikorralduse (TABB) bakalaureuse
õppekavadel ning inglisekeelsetel rahvusvahelise ärikorralduse (TVTM) ja rahvusvaheliste
suhete ja Euroopa-Aasia uuringute (TASM) õppekavadel.
Võrreldes varasemate aastate küsitlusega muudeti 2018/19 sügissemestrist ÕIS küsitluse
struktuuri ja küsimuste sisu. Seetõttu ei ole 2018/19 küsitluse tulemused võrreldavad eelmiste
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aastate ÕIS tagasiside küsitlustega. Lisaks õppeprotsessi tagasisidele küsitakse nüüd ka
üliõpilase hinnangut iseendale kui õppijale (küsimused teadmiste ja oskuste omandamise ning
õppetöösse panustamise kohta). Samuti anti üliõpilastele võimalus tuua avatud vastustena välja
positiivsed tähelepanekud või puudujäägid õppeaine ja õppejõu osas, mida üliõpilased
vastamisel ka aktiivselt kasutasid.
Kõikide õppekavade lõikes on kõrgeima keskmise hinnangu andnud õppeainetele,
õppeprotsessidele ja õppejõududele halduskorralduse (HAKB) õppekava üliõpilased (keskmine
hinnang 4,65). Magistritaseme õppekavadest on andnud kõrgeima keskmise hinnangu
õigusteaduse (HAJM) õppijad (keskmine hinnang 4,52).
Teistest üliõpilastest oluliselt kriitilisemalt suhtuvad bakalaureusetasemel nii õppeainetesse,
õppeprotsessi kui ka õppejõududesse inglisekeelsetel õppekavadel õppijad: rahvusvaheline
ärikorraldus (TVTB)  keskmine hinnang 4,08; õigusteadus (HAJB) – keskmine hinnang 4,16;
rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud (TASB) – keskmine hinnang 4,29.
Magistritaseme õppekavadel õppekava keelest hinnangud niivõrd ei sõltu, keskmisest
madalamad hinnangud on ingliskeelsel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja evalitsemine (MVGM) – keskmine hinnang 4,22 (põhineb ainult sügissemestri küsitlusel);
eestikeelsel õppekaval personalijuhtimine (HAPM) – keskmine hinnang 4,27 ning ingliskeelsel
õppekaval rahvusvaheline ärikorraldus (TVTM) – keskmine hinnang 4,31. Samas tuleb
täheldada, et kõigis kategooriates on keskmine hinnang siiski pigem positiivne, olles jätkuvalt
üle 4,0.
Küsimuste lõikes on kõrgeima hinnangu saanud hindamine ehk küsimus „Hindamine oli
kooskõlas hindamiskriteeriumitega“, samas madalaimalt hinnati õpetamist puudutavat
küsimust „Kasutatud õppemeetodid, tehtud harjutused ja muu õppejõu tegevus suunas ning
motiveeris mind õppima“. Hindamise juures toodi positiivsena välja selgeid
hindamiskriteeriume ja hinde kujunemise põhimõtteid ning hindamisel ka nendest
kinnipidamist; kõrgelt hinnati õppejõude, kes andsid ka personaalset tagasisidet hinde
kujunemisele. Probleemidena toodi välja ebaselgus meeskonnatöös hinnete kujunemisel ja
vähene kommunikatsioon. Õppemeetodite juures nimetati kommentaarides positiivsena
erinevate meetodite kasutamist, mis motiveeris teemasse rohkem süvenema ja ka ise infot
juurde otsima, praktiliste ülesannete lahendamist seminarides ja nende seost loengutes
käsitletud teooriatega ning pigem toodi motiveerivana välja regulaarsed ja suuremat pingutust
nõudvad kodutööd kui vähenõudlikud õppejõud. Negatiivsena toodi välja vastupidine olukord
loengutes – ühekülgne teemakäsitlus, vähene interaktiivsus või praktiliste näidete ja materjalide
vähene kasutamine, ebaselged gruppide moodustamise ja grupitööde panuse arvestamise ning
hinde kujunemise põhimõtted.
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2. Lõpetajate rahulolu-uuringu kokkuvõte
Lõpetajate tagasiside koondtulemused on näha tabelis 2.
Tabel 2. Lõpetajate rahulolu-uuringu tulemuste koond õppekavade lõikes

2019.a. läbiviidud lõpetajate uuringu küsimusi muudeti samuti oluliselt võrreldes 2018.
aastaga, mistõttu tulemused ei ole hästi võrreldavad. Uus küsimustik on lühem ja kompaktsem,
nt ei ole enam eraldi hinnangute blokki õppetöö korraldusele (info kättesaadavus,
tüüptunniplaan jms), samas on rohkem küsimusi töötamise kohta õpingute ajal ja õpingute
järgselt (lisaks töötamise küsimusele andmed töötamise kohta kas osa- või täiskoormusega ning
plaanidest jätkata samal kohal töötamisega või mitte pärast lõpetamist). Töötamise kohta
kogutud andmed aitavad edaspidi põhjalikumalt analüüsida üliõpilaste edasijõudmist ja hiljem
vilistlaste karjäärivalikuid ja töötamist.
Osalemisaktiivsus lõpetajate uuringus on nii bakalaureuse kui magistritaseme õppekavade
puhul 2018. aastaga võrreldes oluliselt langenud, teaduskonna keskmine vastamisaktiivsus on
23% (aasta varem oli 45%). Osalemisaktiivsus on arvestatud õppekavade põhjal, kus oli üle 5
vastaja, mitte kogu lõpetajate arvust. Üle 5 vastuse saanud õppekavade arv oluliselt vähenenud
võrreldes varasemate aastatega. Vähemalt 5 vastust saanud õppekavade seas olid kõige
aktiivsemad vastajad juhtimise ja turunduse (TATM) õppekava lõpetajad (45%) ja kõige
passiivsemad rahvusvahelise ärikorralduse (TVTB) lõpetajad (7%). Viimaste hinnangud olid
ka kõigi teemablokkide osas kriitiliseimad, jäädes alla 3,5 punkti. Nende madalat keskmist
hinnet mõjutas olulisel määral madal hinnang praktika korraldusele, samas tuleb märkida, et
praktika ei ole selle õppekava kohustuslik osa, kuid arusaadavalt on ingliskeelsetel
bakalaureusetudengitel keeruline leida soovi korral sobivaid praktikakohti, mis ilmselt kajastus
ka vastustes. Kõige rahulolevamad olid õigusteaduse (HAJM) magistriõppe lõpetajad, kelle
hinnangud olid keskmiselt 4,5 punkti. Kui võrrelda üliõpilaste ja lõpetajate hinnanguid, siis
sarnaselt varasemate aastatega on lõpetajate poolt antud hinnangud keskmiselt 0,5 punkti
madalamad üliõpilaste poolt antud hinnangutest.
Võrreldes eelmise aasta uuringuga on keskmiselt paranenud hinnangud õpetamismeetoditele
(3,83 punktilt 4,12 punktile) ja õppekavale. Kõige rohkem on vähenenud rahulolu lõputöö
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juhendamise ja kaitsmisega, mis eelmisel aastal näitas olulist hinnangute kasvu. Samas on
mõlemad muudatused ilmselt osaliselt seostud muutunud küsimuste sisuga. Üksikute avatud
kommentaaride põhjal ei ole võimalik rahulolu languse põhjusi tõlgendada. Rahulolu
õppejõududega ja praktikakorraldusega on vähenenud, kuid hindepunktides on vähenemine
marginaalne ning osaliselt selgitatav muutunud küsimustega.

3. Elluviidud parendustegevused 2018/2019 õppeaastal
Teaduskonnaülesed parendustegevused:
 Seoses õppekorralduseeskirja muudatuste jõustumisega 14.08.2019, moodustati 2019
alguses töögrupid ja ajakohastati teaduskonna kehtivad õppetegevust puudutavad korrad.
Dekaani korraldusega muudeti alates 2019/20 õppeaastast järgmisi dokumente:
majandusteaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise
menetlemise kord; praktika kord; lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord;
nõuded üliõpilastöödele.
 „Hea õppejõu arenguprogrammi“ raames tegeleti madala tagasiside hinnanguga
õppejõududega ning hea tagasisidega õppejõud said kandideerida tegevustoetusele.
 Jätkati regulaarsete arenguvestlustega instituutide direktorite ja õppejõude vahel. Erilist
tähelepanu pöörati alla 4,0 ÕIS üliõpilaste tagasiside saanud õppejõududele, et määratleda
arenguvajadused ja sellega seotud tegevused.
 2019 jaanuaris ja augustis korraldatud õppejõududele suunatud õpetamise päevadel käsitleti
õppetöö korraldusega seotud regulatiivseid küsimusi, lõputööde juhendamist (Tallinna
Ülikooli lektorid); erivajadustega üliõpilaste mõistmist koos erivajaduste simulatsiooniga
(TalTech nõustamiskeskus); eetika, vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkuse olulisust
õppetöös (Hanken School of Economics professor). Digivahenditest tutvustati selliseid
platvorme nagu Mentimeter ja Slido.
 Valmis uuring „Kõrgkooli lõpetanute tööturuedukus“, mille eesmärgiks oli võrrelda
kõrgkoolide lõpetajate edukust tööturul nii teenitava sissetuleku kui omandatud hariduse
lisandväärtuse osas.
 Jätkus õppekirjanduse vajaduse kaardistamine koostöös programmijuhtide ja
õppejõududega ning vajaduste edastamine raamatukogule. Õpikute tellimine raamatukokku
toimub vastavalt prioriteetidele ja võimalustele jooksvalt.
 Parandati koostööd tööandjatega praktikapakkumiste osas ning praktikute suuremaks
kaasamiseks õppetöösse. Praktika- ja töökohtade efektiivsemaks vahendamiseks ja
kandideerimiseks algatati teaduskonna praktikaportaali loomine. Sinna koondatakse
edaspidi kõik tööandjate pakkumised majandusteaduskonna üliõpilastele.
 Alustati rahvusvahelise ärikorralduse (TVTB) kavale rahvusvahelise EPAS akrediteeringu
taotlemisega (protsess jätkub 2020.a.).
 2019.a. sügisel liitus majandusteaduskond esimesena Eestis ÜRO PRME (The Principles for
Responsible Management Education) initsiatiiviga, mis on suunatud eetika,
vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse juurutamiseks õppe- ja teadustegevuses.
Õppekavade arendus:
2018 sügisel loodi uued õppekava versioonid kahele õppekavale, mis käivitati 2019/20
vastuvõtust.
 Rahvusvahelise ärikorralduse (TVTB) kavas suurendati peaerialade valikut ja
olemasolevaid peaerialasid kaasajastati vatsavalt tööturu vajadustele ning seoses sellega
lisati uusi või muudeti õppeainete sisu ja lisati rahvusvahelisi õppeaineid. Suurendati eriõppe
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mahtu, mis võimaldab üliõpilastel omandada peaeriala spetsiifilised kompetentsid ning
täiendada end valikuliselt teiste peaerialade teadmiste-oskustega. Samuti võimaldab eriõppe
mahu suurendamine arvestada senisest paindlikumalt Erasmus üliõpilasvahetuse käigus
sooritatud õppeaineid. Läbi osade õppeainete, mida saab õpetada ühiselt, suurendati ühisosa
eestikeelse ärinduse (TABB) õppekavaga. Seeläbi tagatakse välisüliõpilaste parem
lõimimine ning ärinduse kava muutub rahvusvahelisemaks.
 Ärinduse (TABB) õppekava muudeti sarnaselt TVTBle, et integreerida paremini mõlema
õppekava üliõpilasi ühisesse õppetöösse.
2019. aasta jooksul tegeleti aktiivselt uute õppekavade versioonide väljatöötamisega, mis on
käivitumas 2020/21 vastuvõtust:
 Avaliku halduse ja riigiteaduste (HAAB) õppekava kaasajastati, parandamaks õppeainete
omavahelist kooskõla ning ainetes käsitletavate teemade järjestust.
 Magistritaseme õppekavade osas otsustati:
o Transformeerida varasem eestikeelne MBA õppekava ärikorraldus (TAKM) uueks
inglisekeelseks õppekavaks Ettevõtlik juhtimine MBA (MAEM). Viimati nimetatud
õppekava käivitub 2020 sügisel.
o Muuta senine inglisekeelne MBA õppekava rahvusvaheline ärikorraldus (TVTM)
ingliskeelseks MA kavaks. Selle tõttu muutub kaval antav kraad, muudetud on kava
ülesehitust (nüüdsest on eristatud kaks peaeriala rahvusvaheline ärijuhtimine; turundus
ja müügijuhtimine). Muudatuste käigus suurendati antud õppekava ühisosa eestikeelse
juhtimise ja turunduse õppekavaga (TATM), et õpetada osasid aineid ühiselt, mis tagab
välisüliõpilaste parema lõimimise, toob kaasa erinevaid vaatenurk ja lähenemisi ning
aitab kaasa juhtimise ja turunduse kava rahvusvahelisemaks muutumisele.
o Juhtimise ja turunduse (TATM) õppekavas muudeti peaerialade nimetusi
atraktiivsemaks ja tänapäeva tööturu nõuetele vastavaks ning seoses sellega lisati uusi
või muudeti õppeainete sisusid ja lisati õppeaineid, mida saaks õpetada ühiselt
rahvusvahelise ärikorralduse (TVTM) õppekava üliõpilastega.
Õppeprogrammide muud parendustegevused
Olulisemate parendustegevustena võib välja tuua:
 Rahvusvahelise ärikorralduse (TVTB) õppekaval muudeti alates 2019/20 vastuvõtust
välismaalaste vastuvõtukriteeriume sarnasemaks eestlaste vastuvõtule  lisaks
motivatsioonikirjale ja intervjuule lisati matemaatika test, mis võimaldab senisest paremini
hinnata nende matemaatikaalaseid teadmisi-oskusi ning seeläbi tagada üliõpilaste parem
edasijõudmine õpingute ajal.
 Ärinduse (TABB) õppekaval uuriti põhjalikumalt väljalangevuste põhjuseid. Leiti, et
lahkujaid on kahte tüüpi  “edasilükkajad” ja “loobujad”. Esimesse gruppi kuuluvad pigem
need, kel üle poole õppest selja taga, aga hetkel on koolist tähtsamaid väljakutseid, mis
piisavalt ajaressurssi kooli jaoks ei jäta. Selle grupi osas on oluline kommunikatsiooni ülal
hoida, sest vastasel juhul saavad aja jooksul “edasilükkajatest” “loobujad”. Tüüpiline
“loobuja” loobub esimese õppeaasta jooksul, sh märkimisväärne osa esimese kuu jooksul.
Põhjused on erinevad, mis on pigem seotud kooliväliste teguritega (vähemas osas pettumus
ülikooliga, õppe temaatikaga või korraldusega). Vaid üksikutel juhtudel on võimalik kooli
poolt sekkumisel otsust muuta. Peamiseks järelduseks on, et keskenduma peaks
probleemidele üliõpilastega stuudiumi teises pooles.
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 Juhtimise ja turunduse (TATM) õppekaval viidi üliõpilastega kord semestris läbi
fookusgrupi intervjuusid, et saada täiendavat infot lisaks tagasiside küsitlusele ja neid
tulemusi võrrelda ning vajadusel jooksvalt õppeainetes muudatusi teha. Samuti on tegeletud
praktiliste ülesannete osakaalu suurendamisega õppetöös ja õppemeetodite
mitmekesistamisega (kaasused, simulatsioonid jms).
 Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni (HAAM) õppekaval pöörati suurt tähelepanu
magistritöö kirjutamise protsessile, eesmärgiga toetada magistritöö kirjutamise protsessi ja
juhendajaga koostöö alustamist juba sügissemestril. Käivitati instituudi uurimisgruppide
liidrite poolt peetavad loeng-seminarid, tutvustamaks potentsiaalseid magistritöö teemasid
ning toetada üliõpilaste ja potentsiaalsete juhendajate kokkuviimist. Olenevalt õppekava
versioonist jätkatakse eelkaitsmistega ja magistriseminaridega. Üliõpilastöödele esitatavaid
nõudeid ja akadeemilist head tava tutvustab programmijuht nii I kursuse infotunnis ning
magistriseminari esimestel kohtumistel. Tagasi toodi ka raamatukogu spetsialisti poolt
peetav loeng infootsingust ja andmebaaside kasutamisest.
 Tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste (HAGM) õppekavas on õppetöös võetud
suuremas ulatuses kasutusele enesereflektsiooni võimalusi (nt tunnivälised
aruteluseminarid, Q&A voorud, mida korraldavad kas õppeassistendid või võimalusel ka
õppejõud), tagatud info parem kättesaadavus lõputöö nõuete osas (nt eraldi kohtumised
üliõpilastega lõputöö nõuetest ja juhendaja rollist), mis on suurendanud üliõpilaste rahulolu
õpetamisprotsessiga ning on paranenud teadmiste omandamise tase.
 Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemise (MVGM) ühisõppekava suurimaks
väljakutseks on olnud kolme ülikooli vahel tegevuste koordineerimine ja õppekava formaadi
sobitamine meie akadeemiliste nõuetega. Üliõpilaste vastuvõtt on aasta-aastalt kasvanud ja
jätkatakse praktiseeritud turundusvõtetega parimate tudengite saamiseks. Uudse tegevusena
on kaasatud sidusgruppide esindajaid õppetöösse ning praktikakohtade pakkumisse,
kasutades
selleks
uusi
õppemetoodilisi
formaate
(pitch'id,
hackathon’id
poliitikakujundajatega).
 Rakenduslik majandusteadus (TAAM) õppekaval muudeti vastuvõtutingimusi – test
asendati vestlusega, mis võimaldab paremini aru saada üliõpilaskandidaatide
motivatsioonist ja kaardistada sobivust, et vähendada väljalangemist õpingute jooksul.
Hinnang muudetud vastuvõtutingimustele on seni positiivne, sest see on võimaldanud välja
valida sobiva profiiliga üliõpilased.
Täiendavalt on programmijuhid teinud erinevaid tegevusi parimate üliõpilaste leidmiseks ja
olemasolevate paremaks edasijõudmiseks. Siinkohal mõned näited läbivatest tegevustest
õppekava kvaliteedi tagamiseks: pidev suhtlus õppejõudude ja üliõpilastega, õpekorralduse ja
õppetööga seotud nõuete teadlikkuse suurendamine, ühisüritused üliõpilastele ja üliõpilaste
kaasamine instituudi ja partnerite üritustele, programminõukodade korraldamine, õppekavade
aktiivsem turundamine, sh rahvusvahelistel sihtturgudel erinevatel platvormidel, videoklipid
tööandjatega erialade tutvustamiseks jms.
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4. Tegevuskava 2019/2020
Olulisemad planeeritud tegevused majandusteaduskonnas ja selle õppekavadel:
Õppekava Planeeritud tegevused
Vastutaja
Tähtaeg Oodatavad tulemused
TK
Eetika, jätkusuutlikkuse ja Laivi
Suvi
Teaduskonna õppe- ja
vastutustundlikkuse
Laidroo
2020
teadustegevus vastab PRME
strateegia loomine, selle
(Principles for Responsible
kommunikeerimine
Management Education)
töötajatele ning üliõpilastele
printsiipidele, arvestab
jätkusuutliku arengu eesmärkide
(SDG- Sustainable Development
Goals) olulisust ning suureneb
õppejõudude teadlikkus
valdkonnast
TK
TVTB õppekavale EPAS
Enn Listra, Dets
EFMD positiivne otsus õppekava
akrediteeringu jaoks
Merle
2020
akrediteeringu saamiseks (veebr
eneseanalüüsi raporti
Küttim
2021)
koostamine ning
akrediteerimisprotsessi
läbimine
TK
Õpetamise päevade raames Laivi
Sept
Õppejõud oskavad paremini
käsitleda põhjalikumalt
Laidroo
2020
õppeaine hindamistegevusi
hindamise ning grupitööde
planeerida ning grupitööde
temaatikat
korraldust ja hindamist paika seada
TK
Praktikaportaali käivitamine Laura
Veebr Paraneb koostöö praktikakohti
ning praktikalaada
Lõhmus
2020
pakkuvate ettevõtetega ning
läbiviimine
suureneb majandusteaduskonna
üliõpilastele pakutavate
praktikakohtade hulk.
TK
Esimese õppeaasta
PJ
Dets
Paraneb ülevaade tegelikust
õppeainete õppetöö ja
2020
üliõpilaste töömahust ja
hindamiskorralduse
õppejõudude nõudlikkusest
monitooring
erinevates õppeainetes, tekib
ülevaade tegelikust
hindamiskorraldusest ning seeläbi
võimalus selle alusel
parendustegevuste määratlemiseks
TK
Õppeainete ÕISis ja
Instituutide Dets
Paraneb õppeainete kohta
Moodle’is oleva info
direktorid 2020
üliõpilastele edastatava info
kokkulangevuse
kvaliteet.
suurendamine
TK
Tekitada ülevaade eetika,
Instituutide Dets
Paraneb teadmine eetika,
vastutustundlikkuse ning
direktorid 2020
vastutustundlikkuse ning
jätkusuutlikkuse (ERS)
jätkusuutlikkuse (ERS) teemade
teemade käsitlemisest
käsitlemisest õppeainetes
õppeainetes
HAAB
2019 vastuvõtu edenemise PJ
Kevad Arusaam kuidas on muutunud
ja väljalangevuse
2020
uuenenud vastuvõtulävendid
monitoorimine
üliõpilaste edasijõudmisele ning
väljalangevusele
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Õppekava Planeeritud tegevused
Vastutaja
HAAB
Innovatsioonilaborite ainete PJ
analüüs
HAAB
HAJB
TAAB
TAAB

TAAB

TABB

TABB

TVTB

Aine e-riigi
PJ
infotehnoloogilised
lahendused kujundamine
Õppekava uue versiooni
PJ
loomine 2021/22
vastuvõtust
Õppekava uue versiooni
PJ
loomine 2021/22
vastuvõtust
Jätkata eelmise aasta
PJ
olulisemate
turundustegevustega, et
hoida õppekava pildil
(kodulehe informatsioon,
sotsiaalmeedia postitused
jm). Täiendavalt läbi viia
üliõpilaste seas uuring,
kuidas nemad
sõnastavad/näevad õppekava
väljundeid, mida
kasutatakse hiljem
turunduse parendamiseks
Järjepidev õppetöö parendus PJ
läbi erinevate uudsete
majandusanalüütiliste
teemade integreerimise
majandusõppesse (Jean
Monnet ja innovatsiooni
teemade integreerimine
õppesse). Eetika,
vastutustundlikkuse ja
jätkusuutlikkuse tugevam
käsitlemine õppekavas
Õppejõudude vaheline
PJ
parimate praktikate
jagamine
aktiivõppemeetodite osas ja
ühine arendamine
Lõputöö uurimuse alustajate PJ,
senisest põhjalikum
juhendajad
ettevalmistamine ja
abistamine protsessi alguses
Matemaatika vastuvõtutesti PJ,
edasiarendamine
Raili Lahi
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Tähtaeg Oodatavad tulemused
Kevad Parem ülevaade kahe aine
2020
õpetamisest (Avaliku sektori
innovatsioonilabor, techEstonia)
Kevad Aine sisu on paremini seostatud
2020
õppekava eesmärkidega
Okt
2020

Uus õppekava versioon on
valminud

Okt
2020

Uus õppekava versioon on
valminud

Kevad Parendatud turundustegevus ja
2020
efektiivsem õppekava sihtgrupi
positsioneerimine, mis väljendub
tugevamas vastuvõtus

Pidev

Õppekava õppekvaliteedi
parendamine

Pidev

Paraneb õppejõudude oskus ja
valmidus aktiivõppe meetodeid
rakendada

Pidev

Suurem lõpetajate arv. Kõrgem
keskmine kvaliteet. Teemade parem
orienteeritus praktilistele
väljakutsetele ettevõtetes
Matemaatika vastuvõtutesti ja
juhendmaterjalide täiendamine
2020 vastuvõtuks

Dets.
2019

Õppekava Planeeritud tegevused
TVTB
Lõpetajate küsitluse
läbiviimine

Vastutaja
PJ

HAAM

Õppeainete sisu ja
iseseisvate ülesannete
tugevam seostamine
komplekssete
poliitikaprobleemide ja
poliitikakujundamise
väljakutsetega (sh teemad
nagu globaalsed
megatrendid ja seonduvad
praktilised küsimused)
Vastuvõtutingimuste ja protsessi ülevaatamine ja
muutmine,
motivatsioonikirja
tagasitoomine
Üliõpilaste toetamine
magistritöö kirjutamise
erinevates etappides, sh
magistritöö leidmisel
tugevam tugi üliõpilaste
huvide ja instituudi
teadustöö alase tegevuse
kombineerimiseks
Vastuvõtu protsessi
ümbervaatamine,
profileerimaks tugevamaid
kandidaate.

PJ,
Riin Savi

HAGM

Juhendamise osas tagasiside
küsimine üliõpilastelt ja
juhendajate rolli selgem
määratlemine

PJ,
Pidev
kaitsmisko
misjoni
esimees ja
liikmed

HAGM

Olemasolevate
ülikooliväliste kontaktide
pinnalt õppetegevuse
avardamine ja uute
õppedidaktiliste võtete
kasutuselevõtt

PJ,
Pidev
õppejõud
(Erkki Karo,
Veiko
Lember)

HAAM

HAAM

HAGM

PJ

Tähtaeg
Jaan.,
juuni
2020
Pidev
alates
sügis
2019

Oodatavad tulemused
Parem ülevaade töötamisest nii
õpingute ajal kui ka peale
lõpetamist
Asekantsleritele korraldatud
koolituselt saadud õppetundide
ärakasutamine õppekava kursuste ja
kursusematerjalide
ümberdisainimiseks ning praktikute
kaasamiseks loengute pidamisel.

Sügis
2019

Selgemad orientiirid õppekavale
kandideerijatele (ootuste juhtimine)
kui ka vastuvõtukomisjonile
tugevamate kandidaatide
väljavalikuks
Juhendajate poolt käsitlevate
teemade ja koormuste ning
üliõpilaste huvide selgem
kaardistus, toetamaks üliõpilasi
magistritöö teemavalikul, mis on
osutunud üheks olulisemaks
väljakutseks magistritöö kirjutamise
alal.
Motivatsioonikirja lisamine ning
lõputöö teema osas ettepaneku
esitamine vastuvõtunõuetesse, mille
pinnalt võimalik selekteerida
tugevamaid üliõpilaskandidaate,
keda ka kaasata instituudi
tegemistesse.
Selgem ülevaade puudustest
juhendamises ning üliõpilaste
poolsetest ootustest juhendamisele.
Juhendajate poolt objektiivsem
lõputöö hindamine. Juhendajate
mitte kaasarääkimine komisjoni
lõpphinde arutelul juhendatava
lõputöö puhul.
Õppetöö tugevam seos tehnoloogia
valitsemise ja digitaalsete muutuste
valdkonna reaalsete arengute,
algatuste ja üritustega Eestis ja
mujal

PJ,
Pidev
õppejõud,
doktorandid

PJ

Sügis
2019
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Õppekava Planeeritud tegevused
Vastutaja
HAJM
Õppekava uue versiooni
PJ
loomine 2021/22
vastuvõtust
HAPM
Kohtumised õppejõududega, PJ
tagasiside tulemuste arutelu
HAPM
Praktikute/külalisesinejate PJ,
kaasamine ainekava
vastutavad
teemade rikastamine
õppejõud
praktilise kogemusega
HAPM
Üliõpilaste toetamine
PJ,
magistritöö kirjutamise
juhendajad
erinevates etappides, sh
magistriseminari sisu
tugevam sidumine
üliõpilaste vajadustega,
lõputööde
eelretsenseerimiste ja
konsultatsioonidega
jätkamine
HAPM
Infotundide läbiviimine iga PJ
semestri alguses, Õppeinfot
sisaldava Moodle keskkonna
edasiarendamine ja jooksva
infoga täiendamine
HAPM
Üliõpilaste vajaduspõhine PJ,
toetamine ja tagasiside
vastutavad
küsimine ainete ja
õppejõud
programmi kohta
HAPM
Uue õppekava versiooni
PJ
käivitumise arutelu ja
hindamine nõukojaga,
tagasiside üliõpilastelt.
HAPM
Kõikidele valik- ja
Vastutavad
vabaainetele Moodle
õppejõud
keskkonnas e-toe loomine.
TAAM
Jätkata õppekava aktiivse
PJ
tutvustamisega
potentsiaalsete huviliste seas

Tähtaeg Oodatavad tulemused
Okt
Uus õppekava versioon on
2020
valminud.

TAAM

Sügis
2020

TAAM

Üliõpilastega regulaarsed
PJ
arutelud õppekava
üle, tagasiside analüüs,
kitsaskohtade kaardistamine
Õpingute katkestajate käest PJ
tagasiside küsimine ning
parenduskohtade otsimine

Pidev

Õpetamise kvaliteet paraneb

2020
juuni

Mitmekesisem ja elulähedasem
õppetöö, lõputööde teemad
mitmekesistuvad

Pidev

Nominaalajaga lõpetamise
toetamine ja lõpetajate arvu
suurendamine. Akadeemiliselt heal
tasemel magistritööde kirjutamine
ja kaitsmine.

Pidev

Tagab parema ülevaate semestri
jooksvatest kohustustest ja
tegevustes, aitab paremini
planeerida aega ja püsida õppetööga
ajagraafikus
Parem edasijõudmine õppetöös ja
suurem rahulolu oma õpingutega

Pidev

Juuli
2020

Kvaliteetsema ja praktilistele
vajadustele vastav kaasaegne
õppekava

Sept.
2020

Õpetamise kvaliteet paraneb, parem
juurdepääs õppematerjalile. Parem
teadmiste omandamise tase
Vestlused toimivad kolmel erineval
ajal vastuvõtuperioodi jooksul.
Suurem huvi õppekava vastu,
tugeva tasemega sisseastujate arvu
suurendamine
Uued tegevused 2020. aasta
tegevusplaani eesmärgiga
parandada üliõpilaste ja lõpetajate
tagasisidet
Uued tegevused programmi
parendusse, magistriõppe sihtgrupi
täpsustamisele või
vastuvõtukommunikatsiooni

Juuli
2020

Pidev
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Õppekava Planeeritud tegevused
Vastutaja
TAAM
Rakendusliku ökonomeetria PJ
MEM5220 õppeaine viimine
1. semestrilt 2. semestrile ja
mitmemõõtmelise statistilise
analüüsi MEM5210 viimine
2. semestrilt 1. semestrile
TAAM
Õppekava nime muutmine PJ
Rakenduslik
majandusteadus asemel
Majandusanalüüs
TARM
Õppekava uue versiooni
PJ
loomine 2021/22
vastuvõtust
TATM
Õppekava uue versiooni
PJ,
turundamine
turundusspetsialist
TATM
Kohtumised õppejõududega PJ,
paremaks ainete
õppejõud
omavaheliseks sidumiseks
TATM
Ainete tegeliku töömahu
PJ
ülevaatamine
TVTM
Monitoorida MA versiooni PJ
käivitumist

Õppekavade koodid ja lühendid:
HAAB – avalik haldus ja riigiteadus
HAAM – avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon
HAGM – tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused
HAJB, HAJM – õigusteadus
HAPM – personalijuhtimine
MAEM – ettevõtlik juhtimine
MVGM – avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine
TAAB – rakenduslik majandusteadus
TAAM – rakenduslik majandusteadus
TABB – ärindus
TARM – ärirahandus ja majandusarvestus
TATM – juhtimine ja turundus
TVTB – rahvusvaheline ärikorraldus
TVTM – rahvusvaheline ärikorraldus
PJ – programmijuht
TK - teaduskond

11

Tähtaeg Oodatavad tulemused
Sügis Tudengid omandavad paremini
2020
rakendusliku ökonomeetria
MEM5220 õpiväljundid ning nende
tagasiside õppeainele paraneb
Sügis
2020
Okt
2020

Majandusanalüüsi magistriõppest
huvitatud leiavad õppekava
lihtsamalt üles, suurem huvi
õppekava vastu
Uus õppekava versioon on
valminud

Vastu- Huvilised teavad õppekava uutest
võtu- peaerialadest
periood
Pidev Paraneb ainete omavaheline seos ja
õppekava terviklikkus
Pidev
Pidev

Ühtlasem koormus üliõpilaste jaoks
erinevate ainete lõikes
Saab teadmisi, kuidas üliõpilased
uue sisuga programmi vastu
võtavad ja kuidas programmi
välisüliõpilaste jaoks üha
ahvatlevamaks muuta

