
 

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja ehituse 

õppekavagrupi doktoriõppe kordushindamise otsus 
 

26.05.2021 
 

 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 

hindamisnõukogu otsustas teha ettepanek haridus- ja 

teadusministrile anda Eesti Kunstiakadeemiale arhitektuuri ja 

ehituse õppekavagrupi doktoriõppes  õppeõigus. 

 

Lähtuvalt kõrgharidusseaduse § 9 lg 3, ja § 10 lg 1, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu poolt kehtestatud dokumendi 

“Õppekavagrupi esma- ja kordushindamise juhend” punkti 32.1 alusel sedastab Eesti 

Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi 

Nõukogu) järgmist: 

 

1. Haridus- ja Teadusministeerium edastas Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi Kõrgkool) 

arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi doktoriõppe kordushindamiseks vajalikud 

andmed Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile (EKKA) 4.12.2020. 

 
2. EKKA juhataja kinnitas 25.02.2021 korraldusega Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri 

ja ehituse õppekavagrupi doktoriõppe kordushindamise komisjoni (edaspidi 

komisjon) koosseisus 

 

Philippe Bouillard – 
komisjoni esimees 

Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgia 

Marialena Nikolopoulou Professor, University of Kent, Kent School of 
Architecture and Planning, UK 

Jan-Gunnar A. Persson Professor Emeritus, KTH, Rootsi 

Matti Rautiola Professor, Architect; ARRAK Architects Kiiskilä, 

Rautiola, Rautiola Ltd, Soome 

Katre Koppel Doktorant, Tartu Ülikool, Eesti 

 

3. Kõrgkool esitas hindamisele järgmise õppekava: 

Arhitektuur ja linnaplaneerimine 

4. Hindamiskomisjon tutvus kõrgkooli ja HTM esitatud andmetega. Komisjoni virtuaalne 

külastus kõrgkooli toimus 12.-13.04.2021.  
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5. Komisjon esitas hindamisaruande projekti kõrgkoolile kommenteerimiseks 

10.05.2021. 

 

6. Kõrgkool esitas kommentaarid hindamiskomisjonile 17.05.2021. 
 

7. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande Nõukogule 18.05.2021. Komisjoni aruanne 

on otsuse lahutamatu osa. 

 

8. Komisjoni hinnangud olid järgmised: 
 

 

Õppe kvaliteet Vastab nõutavale tasemele 

Ressursid Vastab nõutavale tasemele 

Jätkusuutlikkus Vastab nõutavale tasemele 

 

 

9. Nõukogu arutas Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi 

doktoriõpet 26.05.2020 istungil 11 liikme osalusel ning võttes aluseks 

hindamisaruande, kõrgkooli kommentaarid ning kõrgkooli poolt Eesti Hariduse 

Infosüsteemi esitatud andmed otsustas tuua välja järgmised tugevused; 

parendusvaldkonnad ja hindamiskomisjoni soovitused ning arenguvõimalused: 

 

a) Õppe kvaliteet: 

 

Tugevused: 

• Toimib tihe koostöö teiste teaduskondadega, Eesti ja välismaiste ülikoolidega, 

avaliku sektoriga ning erasektori suur- ja väikeettevõtetega. 

• Kaasjuhendamise kokkulepe RMIT-ga (Royal Melbourne Institute of 

Technology) võimaldab akadeemial olla loomealase teadustöö eesliinil. 

• Doktorantide teadustööd toetab tugevalt multidistsiplinaarne intellektuaalne, 

kunstiline ja füüsiline õppekeskkond. 

• Õppejõududeks ja juhendajateks on kõrgelt kvalifitseeritud Eesti ja välisriikide 

erialaspetsialistid ja akadeemilised töötajad nii arhitektuuri praktika kui 

teaduse vallast. 

 

Soovitused: 

• Vajalik on õppekavas selgemalt sõnastada erinevad õpiväljundid ja eesmärgid 

traditsioonilisele tekstipõhisele ja loomepõhisele suunale. 

• Vajalik on koostöös partneritega formaliseerida ka rakenduslikud erialased 

tegevused. 

• Vajalik on formaliseerida õppekava sisehindamise protsess. 

 

 

b) Ressursid: 

 

Tugevused: 

• Akadeemiliste töötajate vanuseline struktuur on heas tasakaalus ning on 

olemas noorte teadlaste järelkasv. 



3 
 

• Akadeemilised töötajad on aktiivsed teadustöös, osalevad rahvusvahelistes 

võrgustikes ning nende rahvusvahelise mobiilsuse tase on kõrge. 

• Õppekeskkond ja varustus on eeskujulik ja inspireeriv. 

• Hiljuti on õnnestunud saada kaks suurt individuaalset teadusgranti. 

 

Soovitused: 

• Vajalik on välja töötada teadustöö strateegia, mis sisaldaks ka riskianalüüsi. 

 

 

c) Jätkusuutlikkus: 

 

Tugevused: 

• EKA on tänapäeval ühiskonnas olulise tähtsusega asutus ja hinnatud partner. 

Ühiskond vajab doktorikraadiga arhitektuuri ja linnaplaneerimise spetsialiste. 

 

Soovitused: 

• Jätkusuutlikkuse tagamiseks ning õppe- ja teadustöö laiendamiseks on vaja 

suurendada doktorantide (sh välisdoktorantide) arvu. 

 

 

10. Kui kõigi kolme hindamisvaldkonna hinnangud on „vastab nõutavale tasemele”, 

võtab hindamisnõukogu vastu otsuse, et õpe vastab nõutavale tasemele, ning teeb 

haridus- ja teadusministrile ettepaneku anda kõrgkoolile õppeõigus vastavas 

õppekavagrupis ja õppes. 

 
11. Eeltoodust johtuvalt nõukogu  

OTSUSTAS 
 

Teha ettepanek haridus- ja teadusministrile anda Eesti Kunstiakadeemiale 

arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi doktoriõppes õppeõigus peale Eesti 

Teadusagentuuri poolt läbi viidud teaduse evalveerimise positiivse tulemuse 

kinnitamist.  

 

Otsus võeti vastu 11 poolthäälega. Vastu 0. 

 

12. Kui puudutatud isik ei nõustu hindamisotsuse sisuliste põhjendustega, on tal õigus 

esitada vastulause EKKA hindamisnõukogule 30 päeva jooksul otsuse 

kättesaamisest. Nõukogu saadab vastulause EKKA vaidekomisjonile, kes esitab 5 

päeva jooksul vastulause saamisest nõukogule kirjaliku erapooletu arvamuse 

vastulause põhjendatuse osas. Nõukogu koostab vastulausele põhjendatud vastuse 

30 päeva jooksul vastulause saamisest, võttes arvesse ka vaidekomisjoni 

põhjendatud seisukohta. 

 

 

 
Eve Eisenschmidt     Hillar Bauman 

Nõukogu esimees Nõukogu esimees     Nõukogu sekretär 


