
 

 

 

 

 

1 

 

Ärinduse ja halduse õppekavagrupi magistriõppe 
õppekavade „Majandus ja ärijuhtimine“ kordushindamise 

otsus 
Euroakadeemia 

 
12/06/2017 

 
 

 
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 

kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas teha ettepanek 

haridus- ja teadusministrile anda kolmeks aastaks 
Euroakadeemiale ärinduse ja halduse õppekavagrupis 

majanduse ja ärijuhtimise õppekavadel magistriõppes õigus 
õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastav 

akadeemiline kraad ja diplom 
 

 

 

Lähtuvalt ülikooliseaduse § 10 lõike 4, § 56 lõigete 5 ja 9, rakenduskõrgkooli seaduse § 35 lõigete 

3 ja 8 ning erakooliseaduse § 33 lõigete 1 ja 5 alusel vastu võetud regulatsiooni 

„Üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise nõuded ja läbiviimise kord“ punkti 

44 alapunktist 4) ja punktist 49 sedastab EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi 

Nõukogu) järgmist: 

1. Haridus- ja Teadusministeerium edastas Euroakadeemia (edaspidi Kõrgkool) ärinduse ja halduse 
õppekavagrupi magistriõppe kordushindamiseks vajalikud andmed Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuurile 14.12.2016. 
 

2. Kõrgkool esitas ärinduse ja halduse õppekavagrupi magistriõppes hindamisele järgmised 
õppekavad: 

Majandus ja ärijuhtimine (eesti õppekeel) 
Majandus ja ärijuhtimine (vene õppekeel) 
Majandus ja ärijuhtimine (inglise õppekeel) 

 
3. EKKA juhataja kinnitas 09.02.2017 korraldusega Euroakadeemia ärinduse ja halduse 

õppekavagrupi magistriõppe kordushindamise komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisus 
 
Tiiu Paas komisjoni esimees; Tartu Ülikool, professor 
Alari Purju EKKA hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikool, 

professor 
Anu Toots Tallinna Ülikool, professor 
Margus Sarapuu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, nõunik 
Vanessa Roosmets Estonian Business School, üliõpilane 
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4. Hindamiskomisjoni külastus Kõrgkooli toimus 5. aprillil 2017. 
 

5. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 26.04.2017, mille EKKA edastas 
kõrgkoolile kommenteerimiseks 27.04.2017  ja millele kõrgkool esitas vastuse 5.05.2017. 
 

6. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 16.05.2017. Hindamisaruanne on otsuse 
lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel. 

 
7. Lõpliku hindamisaruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu liikmetele 29.05.2017. 

 
8. Hindamiskomisjoni osahinnangud olid järgmised: 

 
 

Õppe läbiviimise kvaliteet Vastab nõutavale tasemele 

Ressursid Vastab osaliselt nõutavale tasemele 

Jätkusuutlikkus Vastab nõutavale tasemele 

 

9. Nõukogu arutas Euroakadeemia ärinduse ja halduse õppekavagrupi magistriõpet 11.-12.06.2017 
istungil 10 liikme osalusel ning võttes aluseks hindamisaruande ja kõrgkooli poolt Eesti Hariduse 
Infosüsteemi esitatud andmed otsustas tuua välja järgmised Euroakadeemia ärinduse ja halduse 
õppekavagrupi magistriõppe parendusvaldkonnad ning hindamiskomisjoni soovitused: 

 
a) Õppe läbiviimise kvaliteet: 
- Kuna õppekavale vastuvõetavate tudengite arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ning 

tudengite rühmad on muutumas üha heterogeensemaks, soovitab hindamiskomisjon edaspidi 
kaaluda programminõukogu moodustamist, mis saaks veelgi enam keskenduda õppijate arvu ja 
koosseisu kiire muutumisega kaasnevatele uutele väljakutsetele. 

- Hindamiskomisjoni hinnangul on vajalik kavandada konkreetseid tegevusi, et tagada kiirelt 
kasvanud üliõpilaste arvu tingimustes õppetöö läbiviimine ja magistritööde juhendamine  kõigis 
õppekava keeltes (eesti, vene, inglise) ning selleks vajaliku õpetamis- ja juhendamispädevusega 
õppejõudude olemasolu. Hetkel viivad õppetööd  läbi ning juhendavad magistritöid mitmed 

magistrikraadiga külalisõppejõud, kellel puuduvad ka teaduspublikatsioonid.  
- Kuna üliõpilaste osalemine rahvusvahelistes mobiilsusprogrammides on seni olnud madal, tuleks 

üliõpilastele pakkuda rohkem infot lühiajalisemate programmide ja projektide kohta, mis 
võimaldaksid neil paremini ühendada kooli-, pere- ja tööelu. 
 

b) Õppe läbiviimiseks vajalikud ressursid: 
- Kaheksast korralisest täiskoormusega õppejõust kolmel on majanduse/ärinduse alane 

kvalifikatsioon. Samas on rahvusvahelise levikuga publikatsioone viimasel kolmel aastal (2014-
2016/7) neist ainult kahel (kokku neli ETISe klassifikaatorite 1.2 ja 3.1 alla kuuluvat 
publikatsiooni). 

- Mitmekeelses ning -kultuurilises keskkonnas õpetamiseks ja magistritööde juhendamiseks 
vajaliku õpetamispädevusega rahvusvahelise kogemusega õppejõudude arv ei  pruugi 
hindamiskomisjoni hinnangul olla lähemas tulevikus enam piisav, et kiirelt laienenud õppekava 
ellu viia. Kriitiliseks kohaks on magistritööde juhendamine, arvestades siinjuures ka vajadusega 
tõsta magistritööde taset. 

- Hindamiskomisjon soovitab pöörata senisest enam tähelepanu õppejõudude kaadri 
rahvusvahelistumisele ning  heatasemeliste uute välisõppejõudude integreerimisele 
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õppekavasse. Välisõppejõudude kaasamise protsess peab olema senisest süstemaatilisem ning 
kogenud välisõppejõude heatasemelistest väliskõrgkoolidest tuleks kaasata pikaajalisemalt. 
 

c) Õppe läbiviimise jätkusuutlikkus: 
- Jätkusuutlikuks arenguks on vajalik kiiresti kavandada konkreetsed tegevused selleks, et saada 

juurde uusi professionaalseid õppejõude, kes omavad õpetamispädevust rahvusvahelises ja 
mitmekeelses  õppekeskkonnas.  

- Senisest enam tähelepanu tuleb pöörata õppeprotsessi rahvusvahelistumisele. 
 

10. Nõukogu peab vajalikuks tuua 2014. aastal toimunud kordushindamiste tulemustega võrreldes 
välja nii positiivsed arenguid kui viidata parendusvaldkondadele, milles  positiivseid arenguid 
toimunud ei ole: 
 
10.1. Positiivsed arengud:  
 

- Õppekavaarendus on muutunud regulaarseks, aruteludesse on kaasatud erinevaid huvigruppe. 
- Olulist tähelepanu on pööratud praktika tugevdamisele; on arendatud praktika korraldust 

suunavaid metoodilisi materjale, sõlmitud uusi koostöölepinguid praktikabaasidega ning 
tugevdatud koostööd potentsiaalsete tööandjatega. 

- Ärijuhtimise teaduskonna õppekavadel õppijate arv on viie õppeaasta jooksul rohkem kui 
kahekordistunud (132 vs 307) sh magistriõppes viiekordistunud (22 vs 115).  

 
10.2.  Parendusvaldkonnad, milles positiivseid arenguid toimunud ei ole:  

 
- 08.05.2014 hindamisotsuse punktis 10 a) on toodud välja, et õppejõudude teadustöö tulemuslikkus on 

liiga madal magistritasemel õppe kvaliteetseks läbiviimiseks. 1.1, 1.2 ja 3.1 publikatsiooni on 
õppekava õppejõududel sõltumata valdkonnast alates 2009. aastast avaldatud kokku 9 autori poolt 
26 (neist õppekava profiiliga haakuvaid 15). Ühel nendest autoritest on selles perioodis 8 
publikatsiooni, mistõttu jaotus on äärmiselt ebaühtlane. Korraliste majanduse ja ärinduse valdkonna 
kvalifikatsiooniga õppejõudude teadustöö mahu ja taseme osas positiivseid arenguid toimunud ei ole: 

majanduse/ärinduse alane kvalifikatsioon on kaheksast korralisest täiskoormusega õppejõust 
kolmel, rahvusvahelise levikuga publikatsioone on viimasel kolmel aastal neist ainult kahel 
õppejõul (kokku 4 rahvusvahelise levikuga publikatsiooni).  

- Samas hindamisotsuse punktis on toodud esile, et üliõpilased rahvusvahelistes 

mobiilsusprogrammides ei osale. Vastavalt uue kordushindamise aruandele ja hindamisotsusele 
on üliõpilaste osalemine rahvusvahelistes mobiilsusprogrammides jätkuvalt olnud madal. 
 

11. Nõukogu liikmed ei vaidlustanud hindamiskomisjoni osahinnanguid. 
 

12. Kui üks hindamiskomisjoni osahinnang on „vastab osaliselt nõutavale tasemele” ja ülejäänud 
osahinnangud on „vastab nõutavale tasemele“, kaalub hindamisnõukogu õppekavagrupi 
tugevusi ja parendusvaldkondi ning võtab vastavalt dokumendi „Üleminekuhindamise ja 
õppekavagruppide kordushindamise nõuded ja läbiviimise kord“ punkti 44 alapunktile 4) ja 
punktile 49 vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda õppeasutusele õigus 
õppekavagrupis õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastavaid akadeemilisi kraade või 
diplomeid või teeb ettepaneku anda taotlejale üheks kuni kolmeks aastaks õigus õppekavagrupis 
õpet läbi viia ja väljastada vastavaid akadeemilisi kraade või diplomeid. 
 

13. Nõukogu kaalus Kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ärinduse ja halduse õppekavagrupi magistriõppe 
läbiviimisel ning arvestades eelkõige, et: 
 



  

 

4 

 

- Vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse „Kõrgharidusstandard“ § 6 lg 7 punktile 1 vastab õpingute 
läbiviimine nõuetele, kui õppetööks on olemas korralised õppejõud ja teadustöötajad, kelle arv 
on nende ülesannetest, läbiviidava õppe- ja teadustöö mahust ning juhendatavate üliõpilaste 
arvust tulenevalt piisav, et õppekava eesmärke ja õpiväljundeid saavutada. 
Kaheksast korralisest õppekaval õpetavast täiskoormusega õppejõust kolmel on 
majanduse/ärinduse alane kvalifikatsioon. Samas on rahvusvahelise levikuga publikatsioone 
viimasel kolmel aastal (2014-2016/7) ilmunud ainult kahel  majanduse/ärinduse alase 
kvalifikatsiooniga õppejõul (üks 3.1 ja kolm 1.2 publikatsiooni). Nõukogu hinnangul ei ole 
teadustöö tase ja maht piisav selleks, et viia läbi majanduse ja ärijuhtimise alast õpet 
magistritasemel.  

- Üliõpilaste arvu suurenemine ning teaduspõhise õppetöö läbiviimine magistriõppe tasemel 
paralleelselt kolmes keeles eeldab suurema hulga kvalifitseeritud erialaõppejõudude kaasamist. 
Hetkel viivad õppetööd  läbi ning juhendavad magistritöid mitmed magistrikraadiga 
külalisõppejõud, kellel puuduvad ka teaduspublikatsioonid.  

 

OTSUSTAS 

Teha ettepanek haridus- ja teadusministrile anda kolmeks aastaks Euroakadeemiale ärinduse 
ja halduse õppekavagrupis majanduse ja ärijuhtimise õppekavadel magistriõppes õigus õpet 
läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastav akadeemiline kraad ja diplom. 

Otsus võeti vastu 8 poolthäälega. Vastu 2.  

 
 
Tõnu Meidla      Hillar Bauman 
Nõukogu esimees  Nõukogu sekretär  


