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Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus  

Tallinna Ülikool 
 

02/02/2018 
 
 
 
 
 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 

kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada 
hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine Tallinna Ülikooli 

tervishoiu õppekavagrupi teise õppeastme 

kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast   
 
 
 
 
Lähtuvalt ülikooliseaduse § 10 lg-s 4 ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 
põhimääruse punktides 3.7.3 ja 3.7.1 sisalduva volituse põhjal kehtestatud dokumendi 
“Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel” punktist 41.1 
sedastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu 
(edaspidi Nõukogu) järgmist: 

 
1. Tallinna Ülikool kooskõlastas EKKAga õppekavagrupi kvaliteedihindamise aja 15.11.2016. 

 
2. EKKA juhataja kinnitas 27.09.2017 korraldusega Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Kõrgema 

Kunstikooli kunstide ja Tallinna Ülikooli tervishoiu õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme 
kvaliteedi hindamise  komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisus 
 

Mark Dunhill komisjoni esimees, University of Arts London (Suurbritannia) 

Hanke Leeuw University of the Arts Utrecht (Holland) 

Kari Bjørgo Johnsen University of Bergen (Norra) 

Barbara Ābele Art Academy of Latvia (Läti) 

Tom McGorrian Middlesex University London (Suurbritannia) 

Žilvinas Lilas Academy of Media Arts Cologne (Saksamaa) 

Andres Tali vabakutseline kunstnik (Eesti) 

Clara van Wijk VU University Amsterdam, The Netherlands 

Kristīne Mārtinsone Rīga Stradiņš University 

 

3. Tallinna Ülikool esitas tervishoiu õppekavagrupis hindamisele järgmise  õppekava: 
 
Kunstiteraapiad (magistriõpe) 
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4. Tallinna Ülikool esitas eneseanalüüsi aruande EKKA büroole 15.09.2017, mille 
hindamiskoordinaator saatis komisjonile 20.09.2017. 
 

5. Hindamiskülastus Tallinna Ülikoolis toimus 13.11.2017. 
 

6. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 10.01.2018, mille EKKA edastas 
kõrgkoolile kommenteerimiseks 11.01.2018 ja millele Tallinna Ülikool esitas vastuse 19.01.2018. 

 
7. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 22.01.2018. Hindamisaruanne on otsuse 

lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel. 
 

8. Lõpliku hindamisaruande ja eneseanalüüsi aruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu 
liikmetele 22.01.2018. 

 
9. Nõukogu arutas saadud dokumente 02.02.2018 istungil 9 liikme osalusel ning otsustas tuua 

hindamisaruandest välja järgmised Tallinna Ülikooli tervishoiu õppekavagrupi teist  õppeastet 
puudutavad tugevused, soovitused ning parendusvaldkonnad. 

 
Õppekava tugevused  
 

1) Õppekava sisu põhineb kutsestandardil. Õppekava on tunnustatud Euroopa Kunstiteraapiate 
Hariduse Konsortsiumi poolt. 

2) Õppekava arendamiseks on olemas üksikasjalik tegevuskava konkreetsete vastutajate ja 
tähtaegadega. 

3) Selgelt on toodud välja, millistele tingimustele õppekavale sisseastujad peavad vastama, et nad 
saaksid õpingute osas teha informeeritud valiku. Korraldatakse ka ettevalmistuskursusi 
kunstiteraapiate magistrikavale astumiseks. 

4) Õppejõud analüüsivad tudengite tagasisidet ja kasutavad seda õppekavaarenduses. 
5) Välja on arendatud hästitoimiv praktikasüsteem (sh praktikajuhendamine) ning hea koostöö 

praktikaettevõtetega.  
6) Õppekeskkond on heal tasemel. 
7) Õppetöös kasutatakse mitmekesiseid õpetamismeetodeid. 
8) Üliõpilaste lõputööd on heal tasemel. 
9) Õppejõud on väga entusiastlikud, hoiavad ühte ning juhendavad üliõpilasi oskuslikult. 

Üliõpilased hindavad õppejõude kõrgelt. Üliõpilaste väike arv võimaldab pöörata tähelepanu 
nende individuaalsele arengule. 

10) Õppejõud on ühiskondlikult tunnustatud ning tegevad nii kohalike kui rahvusvaheliste 
erialaühenduste töös.  

11) Õppejõudude vahel toimuvad regulaarsed kohtumised, mille käigus arutatakse 
õppekavaarenduse ja õppetöös tekkinud probleemide üle. Õppejõudude ja osakonnajuhataja 
ning üliõpilaste vaheline suhtlus toimib hästi. 

12) Väljalangevuse määr on väga madal, üliõpilased on motiveeritud oma õpinguid lõpetama. 
13) Vilistlaste töölerakendumise määr on küllalt kõrge. Tööandjad on lõpetajate oskuste ja 

pädevustega rahul. Üliõpilased suhtlevad omavahel tihedalt ka pärast lõpetamist. 
 
 

Õppekavagrupiga seotud parendusvaldkonnad ja soovitused 
 

1) Õppekava on selle praeguses mahus keeruline nominaalaja jooksul ellu viia. Tuleks kaardistada, 
kuidas teadustööd õppeprotsessi paremini integreerida ning jaotada õppetöökoormus 
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õppekava lõikes ühtlasemalt. Õppejõududele pole päris selge, kuidas nende töökoormus 
aastate lõikes kujuneb. 

2) Õppekavaarendusse ja selle läbiviimisse tuleks senisest enam kaasata tööandjaid, sh võtta 
süstemaatilisemalt arvesse nende tagasisidet. Õpiväljundid tuleks kohandada paremini 
vastavaks tööturu spetsiifilistele vajadustele. 

3) Kuna tegu on TLÜ ainukese tervishoiu õppekavagrupi õppekavaga, tuleks laiemalt läbi mõelda 
õppekavagrupi edasised strateegilised arengueesmärgid, sh ressursikasutuse seisukohast. 

4) Õppekavaarendus tuleks paremini seostada TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi 
eesmärkidega, nagu nt tervisliku eluviisi propageerimine. 

5) Soovitav oleks laiendada muusikateraapiate üliõpilastele kättesaadavaid instrumente (klahv- ja 
keelpillid, puhkpillid).  

6) Laialdasemalt tuleks kasutada e-õppe materjale. 
7) Soovitav oleks koostada baasmaterjalid (õpikud jne), mis vastaksid kohalikele oludele ning 

käsitleksid põhiteooriaid, mida üliõpilastele õppetöö käigus tutvustatakse.  
8) Tuleks rakendada meetmeid teadusprojektide hankimiseks. 
9) Õpiväljundite (nagu üliõpilaste erialane ettevalmistus ja sotsiaalsed pädevused) hindamisse 

tuleks kaasata vilistlasi ja tööandjaid. Soovitav oleks kaardistada, kuidas õppeainete 
hindamiskriteeriumid ja kasutatavad hindamismeetodid lähevad kokku nende õpiväljundite ja 
eesmärkidega.  

10) Magistritöö aluseks oleva uurimistöö protsess võiks olla selgemalt korraldatud ning paremas 
kooskõlas tervishoiu valdkonnaga. Magistritöö kirjutamiseks on vajalik koostada detailsemaid 
metoodilisi materjale. 

11) Protsessipõhine õppetöö ei soodusta mobiilsusprogrammides osalemist. Soovitav oleks 
üliõpilaste mobiilsust tõsta. 

12) Senisest enam tuleks soodustada rahvusvahelist koostööd ja õppejõudude välismobiilsust. 
13) Õppejõud peaksid senisest aktiivsemalt osalema teadusprojektides, arendama tõenduspõhist 

praktikat ja töötama välja  õppematerjale, mis oleksid kooskõlas kunstiteraapiate valdkonna 
olukorraga Eestis. 

14) 30 tunni mahus personaalteraapia läbimist väljaspool õppekava ei saa seada kohustuslikuks 
õppekava läbimise tingimuseks. Soovitav on see lõimida mõne ainekursusega. 

15) Hindamisnõukogu peab vajalikuks viidata, et jätkuvat tähelepanu vajavad 2014.a läbiviidud 
õppekavagrupi kordushindamisel välja toodud parendusvaldkonnad: selgemalt peaksid 
eristuma tervisega ja tervishoiuga seotud ained; suuremat tähelepanu tuleb pöörata teadus- ja 
arendustegevusele loovteraapia valdkonnas; üliõpilaste rahvusvahelistes 
mobiilsusprogrammides osalemine on vähene ja trend ei ole kasvav. 

 
10. Dokumendi „Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel“ p 41 

sätestab, et hindamisnõukogu kinnitab hindamisaruande 3 kuu jooksul pärast selle saamist. 
Nõukogu kaalub hindamiskomisjoni poolt välja toodud tugevusi, parendusvaldkondi ja soovitusi 
ning otsustab viia järgmine õppekavagrupi kvaliteedi hindamine läbi kas seitsme, viie või kolme 
aasta pärast. 
 

11. Nõukogu kaalus punktis 9 toodud tugevusi, parendusvaldkondi ja soovitusi, leidis, et õppekava, 
sellel toimuv õpe ning õppealane arendustegevus vastavad nõuetele ning 

 

 

OTSUSTAS 
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Kinnitada hindamisaruanne ning viia järgmine Tallinna Ülikooli tervishoiu õppekavagrupi 
esimese ja teise õppeastme kvaliteedi hindamine läbi 7 aasta pärast. 

 
12. Nõukogu teeb Tallinna Ülikoolile ettepaneku esitada EKKA-le hiljemalt 02.02.2019 tegevuskava  

aruandes toodud parendusvaldkondade ning soovituste arvestamise kohta. 
 

13. Isikul, kes leiab, et otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on võimalik 
esitada vaie 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. 

Otsuse kohtulik vaidlustamine on võimalik 30 päeva jooksul alates selle kättetoimetamisest, 
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja halduskohtumenetluse seaduses 
sätestatud korras. 
 
 
 
Tõnu Meidla   Hillar Bauman 
Nõukogu esimees  Nõukogu sekretär 
 
 

 

 

 

 


