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Kunstide õppekavagrupi doktoriõppe esmahindamise otsus 
Tallinna Ülikool 

 
12/04/2018 

 
 

 
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 

kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas: Tallinna Ülikooli 
kunstide õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteet vastab 

osaliselt nõutavale tasemele 

 
 

 

Lähtuvalt ülikooliseaduse § 223  lõike 4 ja § 224 lõike 3, rakenduskõrgkooli seaduse § 161  lõike 6 

ja erakooliseaduse § 51 lõike 6 ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 

põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva volituse alusel vastu võetud regulatsiooni 

“Õppekavagrupi esmahindamise juhend”  punktist 28.2 sedastab EKKA kõrghariduse 

hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

 
1. Haridus- ja Teadusministeerium edastas Tallinna Ülikool (edaspidi TLÜ) kunstide õppekavagrupi 

doktoriõppe esmahindamiseks vajalikud andmed Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuurile 1212.2017. 
 

2. TLÜ esitas kunstide õppekavagrupi doktoriõppes hindamisele järgmise õppekava: 
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud 

 
3. EKKA juhataja kinnitas 12.02.2018 korraldusega TLÜ kunstide õppekavagrupi doktoriõppe 

esmahindamise komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisus 
 

Lily Diaz komisjoni esimees,  Aalto University, Full Professor of 

New Media, Head of Research at Department of Media 

(Soome) 

Amy Genders hiljutine doktorant, PhD in Media, Culture and Journalism, 

University of South Wales (Suurbritannia) 

Andrew Spicer University of the West of England Bristol, Professor of 

Cultural Production (Suurbritannia) 

Helle Tiikmaa kõrgkooliväline liige, Eesti Ajakirjanike Liidu esimees 

(Eesti) 

 

4. Hindamiskomisjoni külastus kõrgkooli toimus 13.03.2018. 
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5. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 26.03.2018, mille EKKA edastas 
kõrgkoolile kommenteerimiseks 28.03.2018 ja millele kõrgkool esitas vastuse 02.04.2018. 

 
6. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 03.04.2018. Hindamisaruanne on otsuse 

lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel. 
 

7. Lõpliku hindamisaruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu liikmetele 03.04.2018. 
 

8. Hindamiskomisjoni hinnang oli järgmine: 
õppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele 

9. Nõukogu arutas TLÜ kunstide õppekavagrupi doktoriõpet 12.04.2018 istungil 9 liikme osalusel 
ning võttes aluseks hindamisaruande ja kõrgkooli poolt Eesti Hariduse Infosüsteemi esitatud 
andmed otsustas tuua välja järgmised parendusvaldkonnad ning hindamiskomisjoni soovitused: 

 
a) Õppekava ja õppekorraldus: 

 
- Oluline on töötada välja senisest selgemad kriteeriumid loomepõhise teadustöö hindamiseks.  
- Õppekavas ei käsitleta praegu kvantitatiivseid meetodeid ja inimkesksete disainiuuringute 

meetodeid, mis komisjoni hinnangul tuleks sinna kindlasti lisada. Samuti ei ole selge, mil määral on 
õppekaval plaanis õpetada digitaalse meediatööstusega seotud tehnilisi oskusi, nagu näiteks 
programmeerimine või elektroonika. Oluline on tagada kõigile doktorantidele piisavad tehnilised 
oskused.  

- Soovitav on määratleda doktorantide õpetamiskoormuse ülempiir, et see ei hakkaks takistama 
nende teadustööd, sh lõputöö kirjutamist. Samuti tuleks tagada, et doktorantide juhendatavad 
üliõpilastööd oleks seotud nende doktoritöö teemadega.  

- Arvestades, et kavandatud doktoriõpingud sisaldavad palju loomepõhiseid (ja seega 
aeganõudvaid) komponente, on nende 60 ainepunktine maht komisjoni hinnangul ülempiiri 
lähedal. Soovitav on jälgida, kuidas doktorantide töökoormus mõjutab nende suutlikkust 
õpinguid õigeaegselt lõpetada, ja vajadusel kaaluda nõuete muutmist.  

- Õppekaval tuleb töötada välja selge strateegia sobivate doktorikandidaatide värbamiseks.  
 

b) Õppejõud: 
 

- Õppekaval on vajalik panna paika läbipaistev ja pikaajaline õppejõudude värbamise strateegia.  
- Soovitav on pakkuda mentorlust vähemkogenud potentsiaalsetele juhendajatele, kellel pole veel 

terviklikku doktoritöö juhendamise kogemust.  
- Jälgida tuleb õppejõudude töökoormust, kes on kaasatud õppekava läbiviimisse nii õppejõudude 

kui aktiivselt granditaotlusi kirjutavate teadustöötajatena. Samuti tuleb vaadata üle õppekava 
juhi töökoormus.  
 

c) Ressursid: 
 

- Praegune taristu ei suuda rahuldada õppekava vajadusi filmisuuna kõrval ka eksperimentaalsema 
uue meedia ja meediakunsti perspektiivist – näiteks puudub labor tööks elektrooniliste 
komponentidega (nt Arduino või Raspberry mikroprotsessorplaatidega, mis on tänapäeval 
interaktiivse installatsiooni tehnilise keskkonna üheks põhiosaks). Samuti vajab arendamist 
helidisaini valdkond. Virtuaal- ja liitreaalsuse stuudioid on õppekeskkonnas vaid üks. Kui 
õppekava lõplikult välja arendatakse, on selliseid ruume kindlasti tarvis. See omakorda nõuab 
hoolikat planeerimist, kujundamist ja elluviimist ning selleks vajalikke rahalisi vahendeid.  
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- Vajalik on saada kinnitust, et täidetakse lubadused, mis puudutavad nii rahalisi kui mitterahalisi 
toetusi õppekavale. Huvirühmade toetus õppekava rakendamisele, mida nad on väljendatud oma 
toetuskirjades, peab realiseeruma stabiilses rahastamises, sh Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. 
 

10. Nõukogu liikmed ei vaidlustanud hindamiskomisjoni hinnangut. 
 

11. Kui hindamiskomisjoni hinnang on „vastab osaliselt nõutavale tasemele“, kaalub 
hindamisnõukogu vastavalt dokumendi „Õppekavagrupi esmahindamise juhend“ punktile 28.2 
komisjoni poolt välja toodud parendusvaldkondi ning võtab vastu otsuse „õppe kvaliteet vastab 
osaliselt nõutavale tasemele“ või „õppe kvaliteet ei vasta nõutavale tasemele“. 
 

12. Nõukogu kaalus hindamiskomisjoni poolt välja toodud parendusvaldkondi ning arvestades, et: 
 

- Potentsiaalsed juhendajad on kõrgetasemelised teadlased ja kunstnikud; 
- Õppekava on põhjalikult ette valmistatud, seda toetab TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri 

tippkeskuse tegevus; 
- Õppekava on ühiskonnas selgelt vajalik ja vastavuses teiste maade arengusuundadega 

loomepõhise teadustöö osas.  
 

OTSUSTAS 

Tallinna Ülikooli kunstide õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale 
tasemele. 

 

Otsus võeti vastu 9 poolthäälega. Vastu 0.  

 
 
 
Eve Eisenschmidt     Hillar Bauman 
Nõukogu esimees  Nõukogu sekretär 
 

 


