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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 

hindamisnõukogu otsustas: 

Lugeda Estonian Business School ärinduse ja halduse õppekavagrupi 

doktoriõppe hindamisotsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks. 

 

       

 

Tuginedes haldusmenetluse seaduse (HMS) § 53 lg-le 3 ja ülikooliseaduse § 10 lg 4 

ning Haridus- ja Noorteameti põhimääruse § 24 lg 5 sisalduva volituse põhjal 

kehtestatud dokumendi “Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamine“ punktidele 

40.1, 41 ja 43 sedastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 

hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

1. HMS § 53 lg 1 p 2 järgi on haldusakti kõrvaltingimus haldusakti 

põhiregulatsiooniga seotud lisakohustus ning lg 2 p-d 2 ja 3 sätestavad, et 

haldusaktile võib kehtestada kõrvaltingimuse, kui kõrvaltingimuseta tuleks 

haldusakt jätta andmata või kui haldusakti andmine tuleb otsustada halduse 

kaalutlusõiguse alusel. 26.02.2019 võttis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) vastu 

otsuse kinnitada hindamisaruanne1 ning viia järgmine Estonian Business Schooli 

(EBS) ärinduse ja halduse õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine läbi 7 

aasta pärast kõrvaltingimusega, et EBS esitab Nõukogule hiljemalt 26.02.2021 

aruande hindamisotsuse2 punktis 11 toodud puuduse kõrvaldamise kohta. 

2. 26.02.2021 saatis EBS Nõukogule järgmise dokumendi: 1) Interim report for 

quality assessment of the doctoral program in Estonian Business School 

3. Kõrvaltingimuse täitmise hindamisse kaasas EKKA komisjoni liikmed: 

Roger Levy Former professor, London School of Economics, UK 

Janek Uiboupin Admirals Group AS, Business Developer, Eesti 

 

4. EKKA saatis esialgse aruande kõrgkoolile 6.07.2021, millele vastuseks kõrgkool 

teatas kommentaaride puudumisest 12.07.2021. Hindamiskomisjon esitas 

12.07.2021 EKKA-le aruande Nõukogu 26.02.2019 otsuse punktis 11 kirjeldatud 

puuduste kõrvaldamise kohta. Hinnang oli järgmine: 

                                        
1 Hindamisaruanne on otsuse lahutamatu osa ja kättesaadav EKKA kodulehel. 
2 Hindamisotsus on kättesaadav EKKA kodulehel. 
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Kõrvaltingimuse seadmise aluseks 

olnud puudus 

Hinnang: Puudus on olulisel määral 

kõrvaldatud 

Vabariigi Valitsuse määruse 
„Kõrgharidusstandard“ (KHS) § 6 lg 

7 p 1 näeb ette, et õppetööks on 
olemas korralised õppejõud ja 
teadustöötajad, kes vastavad 

õigusaktides kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuetele ning kelle 
arv on nende ülesannetest, 

läbiviidava õppe- ja teadustöö 
mahust ning juhendatavate 
üliõpilaste arvust tulenevalt piisav, 

et õppekava eesmärke ja 
õpiväljundeid saavutada. Kõrgkoolis 
on täiskoormusega õppejõudude 

osakaal ohtlikult madal. Vajalikud 
on viivitamatud tegevused uute 
kvalifitseeritud töötajate 

värbamiseks. Murekohaks on ka 
doktoritööde juhendajate 
vanuseline profiil. Uued õppejõud 

tuleks kiirelt integreerida 
juhendamisprotsessi. 

Tugevused  
• Vastavalt 2018. aasta hindamise 

soovitustele on oluliselt suurenenud 
täiskohaga õppejõudude arv. Professuuri 
tasemel on kasvuks 77%. Juhendajate 

keskmine vanus on samuti langenud 55-lt 
aastalt 52-le. 

• Laienenud on juhendamisalane koostöö 
ülikooliväliste asutustega ning tugevnenud 

osalus MIDOK doktorikoolis. Võrreldes 
eelmise hindamisega on kaasjuhendaja nüüd 
12-ne asemel 21-l doktorandil. 

• Ülikool võimaldab ka tasuta doktorantuuri 
kohti.  

 

Parendusvaldkonnad ja soovitused  
• Kahe doktorandi esimeseks juhendajaks ei 

ole EBS töötaja. Vajalik on see tagada. 
 
Edasised arenguvõimalused  

• Läbi ülikoolil olemasolevate 
partnerlussidemete tuleks kõigile 

doktorantidele tagada kaasjuhendaja. 

• Doktorantide väljalangevus on suhteliselt 

suur ja alati pole selged väljalangevuse 
põhjused. Ülikool peaks põhjalikumalt 
uurima väljalangevuse põhjuseid ja võtma 

tarvitusele preventiivsed meetmed.  

Kõrvaltingimuse seadmise aluseks 
olnud puudus 

Hinnang: Puudus on olulisel määral 

kõrvaldatud 

KHS § 6 lg 7 p 2 näeb ette, et 

õpingute läbiviimine vastab 
nõuetele, kui konkreetses õppeaines 

õppetööd läbiviival õppejõul või 
teadustöötajal on selleks vajalik 
õpetamispädevus (mis hõlmab KHS 

§ 2 p 6 järgi ka juhendamist) ning 
tema kvalifikatsioon toetab 
õppekava eesmärkide ja 

õpiväljundite saavutamist. KHS § 6 
lg 7 p 7 näeb ette, et õppetöö 
läbiviimiseks ning doktoriõppega 

seotud teadus- ja 
arendustegevuseks on olemas 
finantseerimisallikad ning nende 

hankimist toetav strateegia. 
Regulatsiooni „Doktoriõppe 
õppekavagrupi kvaliteedi 

hindamine“ p 5.4.1 näeb ette, et 
õppejõud osalevad teadus-, 

Tugevused  

• Peale 2018. aastat  rakendatud 
muudatused tõendavad EBS-i võimet 

kriitiliseks eneserefleksiooniks ja lahenduste 
leidmiseks. Heaks vahendiks teadus- ja 
arendustegevuse edukuse hindamisel on 

kasutuselevõetud võtmenäitajad. 

• Positiivseteks sammudeks on teadus- ja 

arendustegevuse projektide juhi värbamine, 
väliste partnerite kaasamine, 
nooremteadurite ametikohtade loomine, 

fokusseerumine kõrgetasemelistele 
publikatsioonidele ning teadusrühmade 
ümberstruktureerimine. 

 
Edasised arenguvõimalused  
• Tuleks uurida lisavõimalusi ebaõnnestunud 

granditaotlustelt tagasiside saamiseks ja 
korraldada personalile sellekohaseid 
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arendus- ja/või loometegevuses 
tasemel ja mahus, mis on piisav 
doktoriõppe läbiviimiseks 

õppekavagrupis ning doktoritööde 
juhendamiseks. Juhendajatel on 
vähe teadusprojekte ning puudub 

selge arusaam, kuidas ja millal 
olukorrale lahendus leitakse. 
Arvestades olukorra tõsidust 

vajavad uurimisrühmad kiiret 
konsolideerimist. Investeerimine 
uurimisrühmadesse, täiendavasse 

personali, koostöösse teiste 
ülikoolidega ning doktorantidest 
nooremteaduritesse on kriitilise 

tähtsusega. 

teavitamise üritusi, et oleks võimalik õppida 
ja häid tavasid jagada. 

• EBS on seadnud eesmärgiks teadus- ja 
arendustegevuse tulude viiekordistamise 
lähema kolme aasta jooksul, mis on väga 

ambitsioonikas. Selleks peab oluliselt 
kasvama edukate granditaotlejate arv EBS 
õppejõudude seas. Soovitav on kasutusele 

võtta ka vastavad võtmenäitajad.  
 

 

5. Võttes arvesse, et kõrvaltingimuse seadmise aluseks olnud puudused on olulisel 

määral kõrvaldatud, Nõukogu 

  

OTSUSTAS: 

Lugeda EBS ärinduse ja halduse õppekavagrupi doktoriõppe 26.02.2019 

vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus 

täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamine läbi seitsme 

aasta pärast. 

 

Otsus võeti vastu 9 poolthäälega. Vastu 0. 

 

6. Isikul, kes leiab, et hindamisnõukogu otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud 

tema vabadusi, on võimalik esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud 

korras. Vaie esitatakse EKKA hindamisnõukogule 30 päeva jooksul pärast seda, 

kui vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada 

saama.  

Nõukogu saadab vaide EKKA hindamisnõukogu vaidekomisjonile, kes esitab 5 

päeva jooksul vaide saamisest nõukogule kirjaliku erapooletu arvamuse vaide 

põhjendatuse osas. Nõukogu lahendab vaide 10 päeva jooksul selle saamisest, 

võttes arvesse vaidekomisjoni põhjendatud seisukohta. Kui vaiet on vaja 

täiendavalt uurida, võib hindamisnõukogu vaide läbivaatamise tähtaega 

pikendada kuni 30 päeva võrra. 

EKKA hindamisnõukogu otsuse vaidlustamine on võimalik 30 päeva jooksul alates 

selle kättetoimetamisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Tallinna 

kohtumajja halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras. 
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Eve Eisenschmidt      Hillar Bauman 
Nõukogu esimees   Nõukogu sekretär 


