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Tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia magistriõppe 
ühisõppekava esmahindamise otsus 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
 

12/06/2017 
 

 
 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas: Tartu Tervishoiu 

Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia 

magistriõppe ühisõppekava kvaliteet vastab osaliselt 
nõutavale tasemele 

 
 

 

 

Lähtuvalt ülikooliseaduse § 10 lg-st 4 ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 

põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva volituse põhjal kehtestatud dokumendi 

„Õppekavagrupi esmahindamise juhend“ punktist 28 2) sedastab EKKA kõrghariduse 

hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

 
1. Haridus- ja Teadusministeerium edastas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi Kõrgkool) 

tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia magistriõppe ühisõppekava esmahindamiseks vajalikud 
andmed Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile 20.01.2017. 
 

2. Kõrgkool esitas tervishoiu õppekavagrupi magistriõppes hindamisele järgmise õppekava: 
Radiograafia (ühisõppekava Klaipeda Ülikooliga) 

 
3. EKKA juhataja kinnitas 26.04.2017 korraldusega Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia 

magistriõppe ühisõppekava esmahindamise komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisus 
 
Liis Rooväli Chair of the panel; Lecturer of Health Care Management, 

Institute of Family Medicine and Public Health, University of 
Tartu, Estonia 

Kent Fridell Lecturer, Head of Section and Programme Director of 
Radiography, Karolinska Institute, Sweden 

Genny Sandon Programme Leader for MSc Radiography, Faculty of Health, 
Education and Life Sciences, Birmingham City University, UK 

 

4. Hindamiskomisjoni külastus Kõrgkooli toimus 27. aprillil 2017. 
 

5. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 10.05.2017, mille EKKA edastas 
kõrgkoolile kommenteerimiseks 12.05.2017  ja millele kõrgkool esitas vastuse 18.05.2017. 
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6. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 22.05.2017. Hindamisaruanne on otsuse 

lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel. 
 

7. Lõpliku hindamisaruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu liikmetele 29.05.2017. 
 

8. Hindamiskomisjoni hinnang oli järgmine: 
õppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele 

9. Nõukogu arutas saadud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia 
magistriõppe ühisõppekava 11.-12.06.2017 istungil 11 liikme osalusel ning võttes aluseks 
hindamisaruande ja kõrgkooli poolt Eesti Hariduse Infosüsteemi esitatud andmed otsustas tuua 
välja järgmised Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia magistriõppe 
ühisõppekava parendusvaldkonnad ning hindamiskomisjoni soovitused: 

 
a) Õppekava: 
- Sisseastumisintervjuud on soovitav viia läbi inglise keeles. 
- Soovitav on kaaluda osakoormusega õppe võimaluse pakkumist töötavatele üliõpilastele. 
- Õppekava edasises arenduses tuleks arvestada õppekavagrupi kvaliteedihindamise aruandes 

radiograafia rakenduskõrgharidusõppekava osas tehtud soovitustega. 
 

b) Õppekorraldus: 
- Ühisõppekava osalistel tuleks paika panna ühine protseduur varasemate õpingute ja 

töökogemuse arvestamise osas. 
- Ühisõppekava osalistel tuleks välja töötada dokument, mis kirjeldaks õppetööalaseid nõustamis- 

ja toetussüsteeme partnerkõrgkoolides. 
- Ühisõppekava osalistel tuleks paika panna protseduurid vaiete lahendamiseks 

partnerkõrgkoolides. 
- Ühisõppekava osalised peaks kokku leppima õppekava välishindamise protseduurides. 

 

c) Õppejõud: 
- Välja tuleks töötada juhendmaterjalid, nõuded ja koolitus kliinilise praktika juhendajatele. 
- Ühisõppekava toimimiseks on vajalik kaasata õppetöösse mõlema kõrgkooli teiste valdkondade 

õppejõududusid, et tagada piisaval hulgal teadustöö temaatikat ning pädevate magistritööde 
juhendajate olemasolu. 
 

d) Ressursid 
- Ühisõppekava osalistel tuleks välja arendada detailne praktika logistika. 
- Kuna õppetöö on tasuline ja potentsiaalsete üliõpilaste hulk Balti riikides piiratud, on vajalik 

õppekava laialdasem turundus. 
 
 

10. Nõukogu liikmed ei vaidlustanud hindamiskomisjoni hinnangut. 
 

11. Kui hindamiskomisjoni hinnang on „vastab osaliselt nõutavale tasemele“, kaalub 
hindamisnõukogu vastavalt dokumendi „Õppekavagrupi esmahindamise juhend“ punkti 28 
alapunktile 2) komisjoni poolt välja toodud parendusvaldkondi ning võtab vastu otsuse „õppe 
kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele“ või „õppe kvaliteet ei vasta nõutavale tasemele“. 
 

12. Nõukogu kaalus hindamiskomisjoni poolt välja toodud parendusvaldkondi ning arvestades, et: 
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- Õppekava vastab põhiosas magistrikava ning ühisõppekava nõuetele. 

- Kaasatavatel õppejõududel on kõrge kvalifikatsioon ja laialdane teadustöö kogemus. Mõlemas 
ühisõppekava läbiviivas kõrgkoolis on olemas väga heal tasemel ressursid. 

 

OTSUSTAS 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia magistriõppe ühisõppekava 
kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele. 

 

Otsus võeti vastu 11 poolthäälega. Vastu 0.  

 
 
 
Tõnu Meidla      Hillar Bauman 
Nõukogu esimees  Nõukogu sekretär  
 

 

 

 

 


