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Lugeda Eesti Kunstiakadeemia kunstide õppekavagrupi esimese ja 

teise õppeastme hindamisotsuse juurde seatud kõrvaltingimus 

täidetuks. 

 

      

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

ning pidades silmas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri põhimääruse 

punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva volituse põhjal kehtestatud dokumendi 

“Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel“ punkte 

41.1 ja 42 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. 29.09.2017 võttis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) vastu 

otsuse kinnitada hindamisaruanne1 ning viia järgmine Eesti Kunstiakadeemia 

kunstide õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme kvaliteedi hindamine läbi 7 

aasta pärast kõrvaltingimusega, et Eesti Kunstiakadeemia esitab Nõukogule 

hiljemalt 29.09.2019 aruande hindamisotsuse2 punktis 11 toodud puuduse 

kõrvaldamise kohta. 

2. 30.09.2019 saatis Eesti Kunstiakadeemia Nõukogule järgmised dokumendid: 1) 

The progress report of the Estonian Academy of Arts on eliminating the secondary 

condition set in the assessment of the study programme group of Arts, 2) Action 

plan of the Faculty of Design, 3) Action plan of the Faculty of Fine Arts, 4) Action 

plan of the Faculty of Art and Culture, 5) Action plan of the Interior Architecture 

programmes.  

3. Kõrvaltingimuse täitmise hindamisse kaasas EKKA komisjoni liikmed: 

 

Professor John Butler 

 

CEO EQ-Arts, Amsterdam, Holland 

                                         
1 Hindamisaruanne on otsuse lahutamatu osa ja kättesaadav EKKA kodulehel. 
2 Hindamisotsus on kättesaadav EKKA kodulehel. 
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Maren Schmohl 

 

Vice Rector, Merz Akademie, Stuttgart, Saksamaa 

 

4. EKKA saatis esialgse aruande Eesti Kunstiakadeemiale 19.11.2019, millele 

kõrgkool esitas vastuse kommentaaride puudumise kohta 27.11.2019. 

Hindamiskomisjon esitas 27.11.2019 EKKA-le aruande Nõukogu 29.09.2017 

otsuse punktis 11 kirjeldatud puuduse kõrvaldamise kohta. Hinnang oli järgmine: 

Kõrvaltingimuse seadmise aluseks 

olnud puudus 

Hinnang 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 

määruse „Kõrgharidusstandard“ 

(KHS) § 6 lg-le 1 peab õppekava 

arvestama tööturu ja sihtgrupi 

vajadusi. Disainiteaduskonna kitsa 

spetsialiseerumisega õppekavad on 

vastuolus praeguse tööturu 

vajadusega laiapõhjalisema 

haridusega disainerite 9 järgi. 

Üliõpilaste erialase 

töölerakendumise määr on madal. 

Ülikooli juhtkond peaks muudatusi 

teaduskonnas jõulisemalt algatama 

ja toetama. 

Puudus on täielikult kõrvaldatud. 

Hindamiskomisjon tõi välja järgmised 

positiivsed arengud: 

1) 2018. aasta sügisel avaldas EKA juhtkond 

oma selget toetust reformidele 

disainiteaduskonnas ja pani paika tähtaja: 

varasemaid eraldiseisvaid õppekavu 

ühendavad uued õppekavad pidi EKA 

nõukogu heaks kiitma 2018. aasta lõpus. 

Projekt oli edukas ja tähtaegadest peeti 

kinni. 

2) Akadeemilise arendusjuhi ametikoht loodi 

juulis 2018, see nimetati ümber 

kvaliteedijuhiks 2019. aasta juunis. 

Kvaliteedijuht osales aktiivselt õppekavade 

väljatöötamise ja teaduskonna struktuuri 

muudatuste töörühmas. 

3) Paranenud on suhtlus tööandjate ja 

vilistlastega: disainiteaduskonna iga 

õppekava komisjoni kuuluvad nüüd 

vilistlaste ja tööandjate esindajad, kellega 

konsulteeritakse õppekavade uuendamisel. 

4) Disaini alusainete mahtu on suurendatud ja 

spetsialiseerumise laiendamiseks on 

uuendatud üldaineid. Praktika moodul on 

kahekordistunud ja üliõpilastele pakutakse 

sobiva praktika leidmiseks rohkem tuge. 

Jõupingutusi on tehtud ettevõtetega 

toimuva koostöö kvaliteedi parandamiseks. 

Õppekavad on muutunud laiapõhjalisemaks 

ja neid saab hõlpsamini kohandada 

vastavalt tööturu muutuvatele vajadustele. 

5) Disainiteaduskond viib läbi üleülikoolilist 

valikmoodulit „Elu pärast ülikooli“. 

6) Kolimine uude hoonesse, töötubade ja 

laborite ümberkujundamine ning uute 

valik- ja vabaainete kasutuselevõtt on 
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andnud üliõpilastele võimaluse tutvuda 

teiste valdkondade teemade ja 

tehnoloogiatega, suurendades seeläbi 

nende oskuste baasi vastamaks 

töömaailma vajadustele. 

7) Kõigi õppekavade raames pakutakse uue 

õppeainena kursust „Disainiteooria 1-4“. 

Kursuse raames õpivad üliõpilased 

paigutama oma tööd laiemasse konteksti, 

kontseptualiseerima ja põhjendama oma 

tööd teaduslikumal viisil, mis omakorda 

tõstab nende oskuste baasi 

professionaalses kontekstis. Moodustatud 

on disainiuuringute töörühm, et korraldada 

ühiseid seminare uurimistöö kompetentside 

arendamiseks. 

Soovitused edasisteks arendustegevusteks:  

1) Komisjon julgustab teaduskonda jätkama 

seni käsitlemata õppekavadega seonduvate 

probleemide lahendamist ja rakendatud 

meetmete mõju hindamist. 

 

5. Võttes arvesse, et kõrvaltingimuse seadmise aluseks olnud puudus on täielikult 

kõrvaldatud, Nõukogu 

  

OTSUSTAS: 

Lugeda Eesti Kunstiakadeemia kunstide õppekavagrupi esimese ja teise 

õppeastme 29.09.2017 vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse juurde 

seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine 

kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast. 

 

Otsus võeti vastu 11 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 
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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. 

 

 

 

 

Eve Eisenschmidt      Hillar Bauman 
Nõukogu esimees   Nõukogu sekretär 

 

 

 

 

 


