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Õiguse õppekavagrupi hindamisotsus  
Tallinna Tehnikaülikool 
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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada 

hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine Tallinna 
Tehnikaülikooli õiguse õppekavagrupi esimese ja teise 

õppeastme kvaliteedihindamine läbi 7 aasta pärast 
 

 
 
 
 
Lähtuvalt ülikooliseaduse § 122 lg-st 1 ning selle § 10 lg-s 4 ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuuri (edaspidi EKKA) põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva 
volituse põhjal kehtestatud dokumendi “Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse 
esimesel ja teisel astmel” punkti 41.1 alusel sedastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

 
1. Tallinna Tehnikaülikool kooskõlastas EKKAga õppekavagrupi kvaliteedihindamise aja 15.04.2015. 

 
2. EKKA juhataja kinnitas 15.03.2015 korraldusega Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna 

Ülikooli õiguse õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme kvaliteedi hindamise komisjoni 
(edaspidi komisjon) koosseisus 
 

Achim Albrecht – komisjoni 
esimees 

professor, University of Westfalia (Saksamaa)  

Michelle Everson professor, Birkbeck University of London (Suurbritannia)  

Madis Päts OÜ Luberg & Päts partner, Eesti Advokatuuri juhatuse liige 

(Eesti) 

Hildegard Schneider professor, Maastricht University (Holland) 

Susann Schultz komisjoni üliõpilasliige, University of Greifswald (Saksamaa) 

Kristel Siitam-Nyiri Justiitsministeeriumi asekantsler (Eesti) 

 

3. Tallinna Tehnikaülikool esitas õppekavagrupis hindamisele järgmised õppekavad: 

õigusteadus (bakalaureuseõpe) 
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õigusteadus (magistriõpe) 
 

4. Tallinna Tehnikaülikool esitas eneseanalüüsi aruande EKKA büroole 25.01.2016, mille 
hindamiskoordinaator saatis komisjonile 19.02.2016 
 

5. Hindamiskülastus Tallinna Tehnikaülikoolis toimus 27.04.2016. 
 

6. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 13.06.2016, mille EKKA edastas 
kõrgkoolile kommenteerimiseks 15.06.2016 ja millele Tallinna Tehnikaülikool esitas vastuse 
16.06.2016 

 
7. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 08.07.2016. Hindamisaruanne on otsuse 

lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel. 
 

8. Lõpliku hindamisaruande ja eneseanalüüsi aruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu 
liikmetele 31.08.2016. 

 
9. Nõukogu arutas saadud dokumente 15.09.2016 istungil 7 liikme osalusel ning otsustas tuua 

hindamisaruandest välja järgmised Tallinna Tehnikaülikooli õiguse õppekavagrupi esimest ja teist 
õppeastet puudutavad tugevused, soovitused ning parendusvaldkonnad. 
 

Õppekavagrupi ja õppekavade tasand 
 
Tugevused 
 

 Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi juhtimine on väga hästi korraldatud. Tunnustust väärib 
ka instituudi interdistsiplinaarne suunitlus, kus on ühendatud õigus ja tehnoloogia. 

 Instituudis valitseb silmapaistvalt kogukondlik vaim, mis laieneb ka suhtlusele sidusrühmadega. 

 Instituudi visioon on arengukavas väga selgelt välja toodud. 

 Tunnustust väärib instituudi turuteadlikkus ja tihedad sidemed töömaailmaga läbi startup-
maastiku ja poliitiliselt  vastutustundliku inimõiguste keskuse. 

 Õppekavade peamiseks tugevuseks on süvitsi välja arendatud tehnoloogiaõiguse õppesuund, 
mis käib kaasas valdkonna viimaste arengutega. 

 Läbivalt on tegu tugevate õppekavadega, mis pakuvad üliõpilastele piisavalt erialaseid 
spetsialiseerumisvõimalusi. 

 Bakalaureusekava on heas tasakaalus, rahuldades nii kohalikke kui rahvusvahelisi vajadusi 
konkreetsete juriidiliste teenuste järele. 

 Magistrikava kolm spetsialiseerumisvaldkonda on hästi läbi mõeldud, sisaldades endas nii 
praktilist kui ka teaduslikku poolt. 

 TTÜ kaasaegsed hästivarustatud õpperuumid ja raamatukogu tagavad meeldiva õpi- ja 
töökeskkona. 

 Õppejõudude arendamiseks on nähtud ette küllaldased ressursid. Tunnustust väärib kõrgkoolis 
tegutsev pedagoogikakeskus, mis loob õppejõududele väga head arengu- ja koolitusvõimalused. 

 TTÜ on loonud kaasaegse ja toetava keskkonna kõrgetasemeliseks teadustööks. 

 Kasutusel on nüüdisaegsed ja mitmekesised, aktiivsed ja innovaatilised õpetamismeetodid. 
Õpiväljundite hindamine toimub terviklikult ja läbipaistvalt ning õpiväljundite saavutamist 
jälgitakse läbivalt kogu õppeprotsessi vältel.  

 Õppe- ja õpetamisprotsess on ülikooli tasandil erinevate akadeemiliste eeskirjade ja 
strateegiatega hästi reguleeritud. Õppekavade väljatöötamisel võetakse arvesse tagasisidet 
kõikidelt huvirühmadelt (üliõpilased, tööandjad, õppejõud). 
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 Üliõpilased võtavad osa rahvusvahelistest konkurssidest. 

 Välismaised õppejõud on kohalike õppejõududega hästi integreeritud. 

 Kõigi nelja õppetooli õppejõudude ja üliõpilaste suhtarv on väga hea. 

 Õppekavas olevad rahvusvahelised, kohalikud ja Euroopa Liitu puudutavad õiguslikud teemad on 
hästi kaetud õppejõududega, kelle hulgas leidub nii akadeemikuid, rahvusvahelise kogemusega 
teadlasi kui ka tööturul tegutsevaid praktikuid.  

 Instituudis on õppejõududele loodud paidlikud tugimehhanismid välisprojektides osalemiseks ja 
enesearenduseks.  

 Üliõpilaste üldine rahulolu õppekava, õpetamismeetodite ja õppekeskkonnaga on kõrge. 
Üliõpilased on motiveeritud ja hindavad õppejõudude sõbralikku ja abivalmis hoiakut. 

 Üliõpilased on teadustöösse hästi kaasatud ning neid julgustatakse avastama uusi ja huvitavaid 
uurimisvaldkondi. 

 
Parendusvaldkonnad ja soovitused 

 

 Instituudi peamiseks väljakutseks on saavutada tunnustus kohalikul tasandil ning nähtavus 
rahvusvahelisel ja riikidevahelisel areenil.  Soovitav on edastada selge sõnum, et bakalaureuse- 
ja magistriõppekaval omandatavad juriidilised oskused tagavad kindla toimetuleku kohalikul 
tööturul. 

 Hindamiskomisjon soovitab jätkata ettevalmistusi planeeritava doktoriõppekava avamiseks, 
kuna olemas on vajalikud ressursid ning  potentsiaal kõrgetasemeliseks teadustööks 
rahvusvahelise tehnoloogiaõiguse valdkonnas. 

 Instituut peaks oma teaduspotentsiaali Eesti avalikule ja erasektorile aktiivsemalt turundama. 

 Instituudil on strateegilises mõttes soovitav jätkuvalt keskenduda tehnoloogia integratsioonile 
äriõigusega, vaatamata osalusele projektides, mis tegelevad ka tehnoloogia ja avaliku õigusega. 

 Kasvava välisüliõpilaste arvu tõttu võib tekkida puudus ühiselamukohtadest. 

 Kohalikele ja välisüliõpilastele tuleks pakkuda senisest enam sobivaid praktikakohti.  

 Tugevdada tuleks õppejõudude sidemeid ettevõtete ning erialaorganisatsioonide ja –liitudega. 

 Vajalik oleks tegeleda riskijuhtimisega, et hoida alal ülikooli väga võimekaid õppejõude, kelle 
värbamise vastu võivad hakata huvi tundma väliskõrgkoolid. 

 Õppejõudude töökoormust tuleks hoolikalt jälgida ja koormuse jagunemist nende vahel 
reguleerida.  

 Sisseastujatele tuleks õppekava sisu senisest paremini tutvustada. 

 Jätkuvalt tuleb rakendada meetmeid väljalangevuse vähendamiseks ja selgitada välja 
väljalangevuse põhjused. 

 Soovitav on edendada üliõpilaste mobiilsust. 
 
 

10. Dokumendi „Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel“ p 41 
sätestab, et hindamisnõukogu kinnitab hindamisaruande kolme 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 ning leidis, et 
õppekava, sellel toimuv õpe ning õppealane arendustegevus vastavad nõuetele ning dokumendi 
„Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel“ p 41.1 alusel 
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OTSUSTAS 

Kinnitada hindamisaruanne ning viia järgmine Tallinna Tehnikaülikooli õiguse õppekavagrupi 
esimese ja teise õppeastme kvaliteedi hindamine läbi 7 aasta pärast  

Otsus võeti vastu 7 poolthäälega. Vastu 0. 

 
12. Järgmise õppekavagrupi kvaliteedihindamise aja kooskõlastab EKKA büroo Tallinna 

Tehnikaülikooliga hiljemalt 15.12.2022. 
 

13. Nõukogu teeb Tallinna Tehnikaülikoolile ettepaneku esitada EKKA-le hiljemalt 15.09.2017 
tegevuskava aruandes toodud parendusvaldkondade ning soovituste arvestamise kohta. 
 

14. 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. 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  
 

 

 


