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loometegevus 
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Tugevused ja parendusvaldkonnad ning soovitused 
 

Tugevused 

 
 Ülikool on välja arendanud loovust ja ettevõtlikkust toetava 

õpikeskkonna ning toetab üliõpilaste kujunemist asjatundlikeks, 
enesekindlateks ja uuendusmeelseteks spetsialistideks. 
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 Ülikool on ettevõtluse alal kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste ja vilistlaste 
kui ettevõtjate seas, aga ka ühiskonnas laiemalt. Nii vilistlased kui ka 
äriringkonnad on rahul EBS-ist saadava haridusega. 

 EBS on tuntud kui kõrgkool, mille õppetöös on teooria ja praktika 
sidusalt ühitatud. 

 Ülikooli organisatsioonikultuur on loonud hea platvormi, millelt 
areneda rahvusvaheliselt tunnustatud ärikooliks. 

 Tegevuse laiendamine rahvusvahelises keskkonnas aitab kaasa ülikooli 
kujunemisele Eesti ettevõtlussektori rahvusvahelistumist toetavaks 
institutsiooniks ning võimaldab suurendada rahvusvahelist tuntust. 

 Ülikoolis töötab pühendunud ja andekaid keskastme juhte, kes 
moodustavad ülikooli tippjuhtkonna reservi. 

 
Parendusvaldkonnad ja soovitused 

 
 Ülikooli tuleviku seisukohast esmatähtsates valdkondades 

(rahvusvahelistumine, teadustöö) on vajalik määratleda olulisimad 

võtmeindikaatorid, mis võimaldavad võrrelda oma tulemusi teiste 
ärikoolidega ning kasutada neid pidevas arendustegevuses. 

 Ülikool peab välja töötama strateegia, mille abil saavutada 
teadustegevuse eesmärgid seni põhiliselt õppetegevusele 
orienteeritud sisekeskkonnas. Näiteks on otstarbekas diferentseerida 
õppe- ja teadustegevust puudutavaid nõudeid õppejõududele. 

 Soovitav on suurendada ülikooli teadusprojektides osalevate 
doktorantide arvu, mis tõstaks doktoriõppe efektiivsust ning looks 
võimaluse teadlaskoosseisu laiendamiseks. 

 Et toetada teadustegevuse ja rahvusvahelistumise kiiremat arengut, 
on vajalik luua ülikooli  fond, millest finantseeritakse prioriteetseid 
tegevusi ja projekte. 

 Välisõppejõudude kaasamisel on soovitav rakendada paindlikke 
mudeleid, nii lühiajalist (1-6 kuud) kui pikemaajalist lepingulist 
töösuhet. Külalisprofessorite kaasamine tugevdab õppekavade 
rahvusvahelist mõõdet ning aitab käivitada rahvusvahelisi 
teadusprojekte. 

 Vajalik on määratleda õppevaldkonna võtmeindikaatorid, mis 
võimaldaksid oma tulemusi võrrelda teiste rahvusvaheliste 
ärikoolidega. 

 Arvestades rahvusvahelistumise olulisust oleks otstarbekas taastada 
valdkonna eest  vastutava prorektori ametikoht, selmet jagada 
vastutus rahvusvahelistumise eest eraldi õppe-  ja  teadustegevuse 
eest vastutavate tippjuhtide vahel. 

 Vajalik on parendada tagasisideküsitluste ja nende analüüsi kvaliteeti 
ning kasutada tulemusi laialdasemalt õppekavade ja ülikooli üldise 
edukuse hindamisel. Sealjuures on oluline kaasata õppekavade 
kvaliteedihindamisse kõik seotud huvigrupid (üliõpilased, vilistlased, 
tööandjad). 

 Kokkuvõtva hindamise kõrval tuleb õppeprotsessis enam rakendada 
kujundavat hindamist, mille kaudu üliõpilased saavad regulaarset 
tagasisidet õpiväljundite saavutamise kohta. 



3  

 EBS peab läbi viima põhjaliku uuringu, et selgitada välja üliõpilaste 
väljalangevuse põhjused ja mustrid ning töötada uuringutulemuste 
põhjal välja strateegia, mille abil väljalangevust ennetada. 

 Oluline ülikooli arengut toetav meede oleks partnerlus mõne Soome 
ülikooliga teadusuuringute ja konsultatsioonide vallas. Koostöö Eesti- 
Soome ühisettevõtetega aitaks kaasa EBS-i Helsingi filiaali 
bakalaureuse- ja magistriprogrammide kvaliteedi kindlustamisele ja 
üliõpilaste ettevalmistamisele vastavalt rahvusvahelistele 
standarditele. 

 
Vaata lähemalt: 

 

Hindamiskomisjoni aruanne 
 

 Eneseanalüüsi aruanne  

http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/EBS_Report_010713.pdf
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/EBS_Report_010713.pdf
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/EBS_IA_SAR.pdf

