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EKSPERTRAPORT SAADETUD HINNATAVALE KOOLILE: 

 

HINNATAVA KOOLI KOMMENTAARID KÄTTE SAADUD: 

 

 

EKSPERKOMISJONI HINNANG: ÕPPE KVALITEET VASTAB OSALISELT NÕUTAVALE TASEMELE    

     

         

 

Kommentaarid: 

 

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on teinud põhjaliku ettevalmistustöö ingliskeelse õppekava Tarkvaraarendus ja ettevõtlus avamiseks. 

Rakenduskõrgkooli esitatud tegevusplaanid, juhtkonna toetus ning Mainori kontserni poolt tagatud finantstugi annavad kindluse, et uut 

õppekava on võimalik jätkusuutlikult tööle rakendada. 

 

Õppekava vastab üldjoontes nõutavale tasemele ning õppekorraldus on reguleeritud EEK Mainor õppekorralduseeskirjaga. Koolil on olemas 

õpet toetav ja jätkusuutlik õppekorraldus ning hea funktsionaalsusega õppeinfosüsteem. 

Plaanitud on alustada õppega 2018. a algusest 25 õppijaga ning suurendada vastuvõttu lähiaastatel 50-ni. Tegemist on ingliskeelse õppekavaga 

ning õpe on eeskätt suunatud välistudengitele. Hinnanguliselt on plaanitud välistudengite ja kohalike õppijate suhteks 80:20. Kooli juhtkonna 

tegevused välistudengite leidmiseks on läbimõeldud ja tuginevad Mainori varasemale kogemusele. 

 

Õppekava on ettevõtlusfookusega ning lähtub erialasest kutsestandardist (Tarkvaraarendaja, tase 6) ja ettevõtjatelt saadud suunistest.  

Komisjon soovitab õppekava täiendada ja veidi ümber struktureerida, sh koostada detailsed ainekaardid. Lisada tuleb valikainete loetelu ja 

nende valiku põhimõtted. Õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on liiga üldsõnalised ning vajavad täpsustamist. Kohaldamist vajab 

praktikajuhend lähtuvalt välistudengite spetsiifikast.  

 

Hindamise ajaks oli sõlmitud eelkokkulepped nii õppekava arenduse eest vastutava juhi kui erialajuhiga. Tööandjad on valmis panustama 

õppekava arendusse, samas sellealane koostöömudel vajab selgitamist. 
 

Õppekava käivitamisel on EEK Mainoril kavas luua vajalikul arvul IT õppejõudude ametikohti. Komisjon soovitab sõlmida õppejõududega 

kirjalikud siduvad kokkulepped õppetöö läbiviimiseks. Ka peaksid kõik korralised õppejõud olema kaasatud teadus- ja arendustegevusse ning 

nende akadeemiline tegevus võiks olla kajastatud ETIS-es. 
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Materiaal-tehniline baas õppekava avamiseks on piisav. Koolil on olemas plaan ning finantsiline võimekus õppijate lisandumisel piisava 

materiaal-tehnilise baasi tagamiseks. Komisjon soovitab kaaluda parema ülevaate koostamist üliõpilastele: millistest baasidest on võimalik 

otsida teaduslikke materjale ja kuidas leida töödesse akadeemilisi viiteid. Kaaluda ka vajadust ja põhjendatust tasuliste allikate kasutamiseks. 

Teadus- ja arendustegevusega seotud vahendite kasutamine tuleks selgemalt eesmärgistada. 

 

 

 

EKSPERTKOMISJON KOOSSEISUS: 

 Urve Mets  - komisjoni esimees 

 Peeter Normak –  komisjoni liige 

 Tanel Tammet – komisjoni liige 

 Agu Leinfeld – komisjoni liige 

 

 

KINNITAS HINNANGU HÄÄLTEGA 4 POOLT JA 0 VASTU: 25.05.2017 (hinnangu vastuvõtmise kuupäev) 

 

 

 

EKSPERTKOMISJONI ESIMEES  Urve Mets /allkirjastatud digitaalselt/    
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NÕUDED ÕPPE KVALITEEDILE 

 

1. Õppekava ja õppekorraldus 
Õppekava eesmärgid, sisu ja õpiväljundid 

NÕUDED KOGUTUD TÕENDID KOMMENTAARID 

Õppekava lähtub tööturu ja sihtgrupi 

vajadustest ning aitab kaasa õppeasutuse 

missiooni täitmisele ja eesmärkide 

saavutamisele.  

 

Kaaskiri õppekavale 

Tarkvaraarendus ja ettevõtlus;  

Õppekava; 

EEK Mainor Arengukava 2016-

2021; 

Intervjuud tööandjate 

esindajatega ja kooli 

juhtkonnaga; 

Ettevõtjate ja institutsioonide 

toetuskirjad õppekava 

avamiseks 

Õppekava lähtub tööturu trendidest ja arengutest, sh OSKA 

IKT valdkonna tulemustest. Oma toetuskirjades on tööandjad 

(9 toetuskirja) väljendanud selget nõudlust õppekava lõpetajate 

järele ja valmisolekut neid tööle värvata. Välistudengite 

toomine ning nende võimalik õpingutejärgne rakendumine 

Eestis toetab otseselt Eesti majanduse prioriteete, 

leevendamaks kasvavat vajadust IT-spetsialistide, eeskätt 

tarkvaraarendajate järele. 

Õppekava toetab EEK arengukavas sõnastatud eesmärke ja 

missiooni ning vastab hästi nii kogu Eesti kui piirkonna 

vajadustele. 

Õppekavaarendusse on kaasatud 

tööandjad jt õppekavagrupi 

sidusrühmad. 

Tööandjatelt saadud tagasiside 

õppekavale; 

Intervjuud tööandjate 

esindajatega, kooli juhtkonna, 

õppekavajuhi ja õppejõududega 

EEK on saanud tagasisidet tööandjatelt nii õppekava 

vajalikkuse, sisu kui koostöö võimaluste kohta. Saadud 

tagasiside põhjal on õppekavasse sisse viidud muudatused. 

Tööandjatega vestlusest ilmnes nende selge huvi oma 

spetsialiste õppesse kaasata ning panustada ka edaspidi 

õppekava arendusse. Samas, ei olnud ettevõtjatel selget 

arusaama edasise koostöö toimimise põhimõtetest. 

Intervjuust praktikutest külalisõppejõududega ilmnes nende 

senine kaasatus õppekava arendusprotsessi ning valmisolek ka 

edaspidi aktiivselt panustada.  
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Õppekava nimetus ja sisu on kooskõlas Õppekava 

 
Otseselt tarkvaraarenduse alaseid aineid on kokku ca 63 EAP 

mahus, ettevõtluse alaseid aineid ca 15 EAP mahus. Samas on 

enamik ülejäänud kursuseid tarkvaraarendust ja ettevõtlust 

toetavad kursused.  Mõne mooduli ja aine nimi ei ole veel 

piisavalt heas vastavuses sisuga. Näiteks mooduli 

“Projektijuhtimine” nimi ei vasta hästi moodulis olevate ainete 

sisule, sama probleem on ainega “Infosüsteemide analüüs ja 

projekteerimine“, kus käsitletakse üldisi tarkvaranõudeid ja 

modelleerimisvahendeid, mitte infosüsteeme. Õppekavasse 

tuleb lisada ka valikainete loetelu ning nende valiku 

põhimõtted. 

Õppekava eesmärgid ja õpiväljundid on 

sõnastatud nii, et nende alusel on 

võimalik hinnata õppekava lõpetaja 

teadmisi ja oskusi.  

 

Õppekava;  

Intervjuud kooli juhtkonna, 

õppekavajuhi ja õppejõududega 

Õppekava õpiväljundid on sõnastatud liiga üldiselt. Näiteks on 

erialateadmiste kohta sisuliselt vaid üks õpiväljund „on 

omandanud erialased pädevused valdkonnas töötamiseks”. 

Ainekaardid on esialgu esitatud ainult lühikokkuvõtetena. 

Õpiväljundite, eesmärkide ja ainekaartide sisuline kirjeldamine 

tuleb enne vastuvõtu avamist ära teha. Kooli esindajad 

kinnitasid selleks valmisolekut, vastuvõtu avamiseni olev aeg 

on selleks piisav. 

Õppekava eesmärgid ja õpiväljundid on 

võrdväärsed ja võrreldavad KHS lisas 1 

kirjeldatud kõrgharidustaseme astmete 

õpiväljunditega 

 

Õppekava; 

KHS lisa 1;  

Õppeasutuse esitatud analüüs 

õpiväljundite vastavuse kohta 

KHS-iga; 

TA_kompetentsimudel 

Õppekava õpiväljundite võrdväärsust ja võrreldavust KHS lisas 

1 kirjeldatud õpiväljunditega ei ole võimalik piisavalt 

adekvaatselt hinnata, kuna õppekavataseme õpiväljundeid on 

vaid kuus (KHS lisas 1 on neid 13). Üksikute õppeainete 

õpiväljundeid ei ole toodud (on toodud vaid tabel, milles 

õpiväljundite väidetav olemasolu on märgitud sümboliga “+”), 

mistõttu õpiväljundite kooskõla KHS lisa 1 õpiväljunditega 

pole võimalik hinnata. 
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Õppevormid, iseseisva töö ja praktika, 

doktoriõppes erialase rakendustegevuse 

maht toetavad õppekava eesmärkide 

saavutamist 

Õppekava; täiendav materjal 

külastuse käigus 
Iseseisva töö ja praktika mahud ja nende läbiviimise plaanid, 

samuti õppevormid on kava eesmärkidega sobivad. Ühe 

positiivse asjaoluna märgime, et igale kursusele on kavandatud 

Moodle tugi. 

Õppekava vastab kutseala reguleerivate 

riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide 

nõuetele ja suundumustele ning 

kutsestandardi olemasolul arvestab 

selles kirjeldatud teadmiste ja oskuste 

omandamist ja rakendamist. 

Rakenduskõrghariduses on 

õppekavagrupi õppekavad seotud 

konkreetse kutsealaga. 

 

Õppekava;  

Vastavat kutseala reguleerivad 

rahvusvahelised õigusaktid; 

õpetajakoolituse raamnõuded; 

Kutsestandard  

(vt http://www.kutsekoda.ee) 

Õppekava üldjoontes vastab kutsestandardile Tarkvaraarendus, 

tase 6 ning on kooskõlas rahvusvaheliste suundumuste ja 

praktikaga. 

Õppekorraldus on reguleeritud ning 

arvestab õppekavagrupi spetsiifikat, sh 

on reguleeritud varasemate õpingute ja 

töökogemuse arvestamine. 

EEK Mainor 

õppekorralduseeskiri; 

Varasemate õpingute ja 

töökogemuse arvestamise kord; 

Intervjuu juhtkonnaga 

Õppekorraldus on reguleeritud EEK õppekorralduseeskirjaga 

(kinnitatud EEK nõukogu määrusega 26.09.2016 nr 16). Kuna 

kõrgkoolis ei ole seni antud õppekava rakendatud, pole 

õppekorralduseeskirjas selle spetsiifikat välja toodud. 

Varasemat õpingute ja töökogemuse arvestamist reguleerib 

VÕTA kord. Koolil on olemas piisav tugistruktuur ja -personal 

(3) ning selge mudel VÕTA rakendamiseks. 

Praktikakorraldus on selgelt 

reguleeritud, määratletud on nõuded 

praktika sooritamiseks, on olemas 

eelkokkulepped praktikakohtadega. 

Praktika regulatsioonid; 

EEK Mainor Arengukava 2016-

2021; 

Ettevõtjate ja institutsioonide 

toetuskirjad õppekava 

avamiseks; 

Intervjuud kooli juhtkonna ja 

ettevõtjate esindajatega 

EEK Mainori Arengukavas 2016-2021 on sätestatud ühe 

prioriteetse tegevusena ingliskeelse tarkvaraarenduse õppekava 

õpetamis- ja praktikapartnerite võrgustiku loomine kevadel 

2017. Tegevuste käivitumist kinnitasid ettevõtjad intervjuu 

käigus, samuti esitatud toetuskirjad. 

Praktikakorralduse üldiseks aluseks on EEK erialapraktika 

juhend, mida toetab erialapraktika sisu ja praktikaaruande 

struktuur tarkvaraarenduse ja ettevõtluse erialale. 

Praktikajuhend vajab kohaldamist lähtuvalt välistudengite 

http://www.kutsekoda.ee/


EESTI  KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE     KVALITEEDIAGENTUUR tavamenetluse 
vorm  

 
ÕPPEKAVAGRUPI ESMAHINDAMINE 

   7  

 
 

spetsiifikast. Eelkokkuleppeid praktikakohtadega hindamise 

ajaks sõlmitud ei ole, samas on organisatsioonid avaldanud 

oma toetuskirjades valmisolekut pakkuda tudengitele 

praktikakohti. Valmisolekut praktikakohtade pakkumiseks 

välistudengitele kinnitasid ka kõik intervjueeritud ettevõtjate 

esindajad. 

Kuna rakenduskõrghariduses on praktika maht suur, siis vajab 

erilist tähelepanu praktikakorraldus ja praktikajuhendajate 

teema. 

Üliõpilastele on tagatud nõustamine 

(õppetööalane, karjääri-, 

psühholoogiline nõustamine). 

 

Kõrgkooli kodulehekülg; 

EEK õppemateriaalne baas ja 

finantsinfo; 

TA_lisainformatsioon; 

Intervjuud kooli juhtkonna ja 

õppekava juhtidega 

Mainori üliõpilastele on tagatud tugistruktuur ja –personal: 

õppetööalaseks (6), karjääri- (1) ja psühholoogiliseks (1) 

nõustamiseks. 

Üliõpilastel ja sisseastujatel on võimalik saada õppe - ja 

karjäärialast nõustamist vastavalt tekkinud küsimustele 

erinevatel tasanditel. Üliõpilasi nõustavad õppekeskuste 

töötajad, VÕTA nõustaja, erialajuht, haridustehnoloog, IT 

spetsialist, ERASMUS koordinaator, vajadusel õppejõud ja 

teised töötajad. Antud õppekaval õppijatele on planeeritud 

esmaseks nõustajaks nii õppetööalastes kui sotsiaalsetes 

küsimustes erialajuht. 

 
 

EKSPERTKOMISJONI ÜLDHINNANG ÕPPEKAVALE  JA ÕPPEKORRALDUSELE (PARENDUSVALDKONNAD): 

 

 

Õppekava vastab üldjoontes nõutavale tasemele ning lähtub otseselt tööturu trendidest ja arengutest. Õppekava on kooskõlas kutsestandardiga 

Tarkvaraarendus, tase 6. Tarkvaraarenduse ingliskeelne rakenduskõrgharidusõpe on Eestis esmakordne. Tööandjad väljendasid selget 

valmisolekut pakkuda tuge nii õppekava arenduses, praktikakorralduses kui õppe läbiviimisel. 

Õppekorraldus on reguleeritud EEK Mainor õppekorralduseeskirjaga. Koolil on olemas õppijat toetav tugistruktuur ja -personal ning 

rakendatud väga hea funktsionaalsusega õpet ja õppijaid toetav õppeinfosüsteem. 
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Parendusvaldkonnad: 

Õppekava edasiseks arendamiseks on soovitav selgitada tööandjatele sellealast koostöömudelit. 

Õppekava on soovitav täiendada ja veidi ümber struktureerida. Lisada tuleb valikainete loetelu ja nende valiku põhimõtted. Õppekavas 

kirjeldatud õpiväljundid on liiga üldsõnalised ning vajavad täpsustamist. Hetkel puuduvad detailsed ainekaardid. Kohaldamist vajab 

praktikajuhend lähtuvalt välistudengite spetsiifikast. 

 

 

 

2. Õppejõud 
NÕUDED KOGUTUD TÕENDID KOMMENTAARID 

Kaasatavate õppejõudude ja 

teadustöötajate  kvalifikatsioon vastab 

õigusaktides kehtestatud ja 

õppekavagrupi ning kõrgharidustaseme 

õppe spetsiifikast tulenevatele nõuetele. 

Õppetöö läbiviimiseks on 

õppejõududega sõlmitud siduvad 

kokkulepped. 

 

Õppejõudude kvalifikatsiooni 

andmed; 
Intervjuud juhtkonnaga ja 

õppejõududega 

Ettevõtlusmooduli 15 EAP õpetamiseks on kaasatud 11 

õppejõudu, neist enamik omab magistrikraadi. Ülejäänud ainete 

õppejõud on põhiosas magistrikraadiga (bakalaureusekraadiga 

ligikaudu 10% ning doktorikraadiga 15%). 

Erialaõppemooduli õppeainetest 32 EAP ulatuses on kaetud 

külalisõppejõudude poolt, 23 EAP korraliste õppejõududega.  

Kõikides õppeainetes, va valikainetes on õppejõud määratud. 

Nendega on sõlmitud eelkokkulepped põhiliselt e-kirja teel. 

Õppekaval hakkab olema kaks õppekavajuhti – Inna 

Švartsmann ja Jose Manuel Prieto Garay. Esimese ülesandeks 

on õppekavaarendus ja suhtlemine tööandjatega, teisel 

õppekorraldus, suhtlemine õppijatega ja vastuvõtt. Igal 

korralistel õppejõul on vähemalt kaks ainekursust aastas. 
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Kaasatavate õppejõudude ja 

teadustöötajate teadus- ja 

arendustegevuses tase ja maht on piisav 

vastavas kõrgharidustaseme õppes 

õppetöö läbiviimiseks ja teadustöö 

juhendamiseks. 

 

Andmed õppejõudude teadus- ja 

arendustegevuse kohta: ETIS; 

Õppejõudude TAL andmed; 

Intervjuu juhtkonnaga 

Tähelepanuvääriv on publitseerimise kasv 2016. aastal 

võrreldes 2015. aastaga: kõrgetasemelisi (1.1, 1.2, 3.1) 

publikatsioone oli 2016.aastal 11, 2015. aastal kolm (3). Samas 

on publitseerimine äärmiselt ebaühtlane; esitatud 

publikatsioonide autorite seas oli 31-st nimekirjas olevast 

töötajast vaid seitse (7). 

Suur osa põhikohaga õppejõududest kas ei ole esindatud 

ETIS-es või ei ole neil seal kajastatud ühtegi teadusartiklit 

(H.Jürjens, A.Kull, A.Laar, A.Müül, M.Nappa, A.Rumm, 

E.Tamm, T.Toom). Projekte on viimase 5 aasta jooksul ETIS 

andmetel täitnud K.Ahi, J.Majak, I.Shvartsmann. 

Järgmiseks viieks aastaks on IT-alaseks T&A-tegevuseks 

kavandatud 1,2 mln €. Edaspidi saab prioriteetseks 

uurimisvaldkonnaks olema tööstuse digitaliseerimine, selles on 

juba läbi viidud mitu rakendusuuringut. 

Kaasatavatel õppejõududel on piisav 

õpetamispädevus. 

 

Intervjuu õppekava 

õppejõududega 
Kõikidel kohtumisel osalenud õppejõududel on 

koolitamiskogemus, külalisõppejõududel 4-12 aastat, 

korralistel õppejõududel kohati oluliselt rohkemgi. 

Kaasatavate korraliste õppejõudude ja 

teadustöötajate arv on nende 

ülesannetest, läbiviidava õppetöö 

mahust ning juhendatavate üliõpilaste 

arvust tulenevalt piisav, et täita vastava 

õppekavagrupi õppekava(de) eesmärke 

ja saavutada õpiväljundeid. 

 

EEK poolt esitatud andmed 

kaasatavate õppejõudude 

kvalifikatsiooni ning teadus- ja 

arendustegevuse kohta; 

Õppejõudude kvalifikatsiooni 

andmed; 
Intervjuu õppekava juhtidega 

Erakorraliste õppejõudude osakaal on erakõrgkoolide puhul 

tavapäraselt kõrge. Näiteks IT-aineid õpetavatest 

õppejõududest korralisi on neli (Jüri Majak, Inna Švartsmann, 

Tarmo Toom, Tauno Õunapuu). Nendest I.Švartsmanni töökoht 

on momendil Mainori emaorganisatsioonis. Osa korralisi 

õppejõude on osalise koormusega (näiteks J.Majak). Esimesel 

aastal on plaanis vastu võtta 25 üliõpilast, edaspidi 50. 

Vastavalt sellele kujuneb ka õppejõudkond. 

Kaasatavad õppejõud on teadlikud 

õppekava eesmärkidest ja oma rollist 

nende eesmärkide saavutamisel 

 

Intervjuu õppekava 

õppejõududega 
Õppekava eesmärkidena nimetati üliõpilastes elulähedaste 

praktiliste oskuste kujundamist. Enda rollina nägid õppejõud 

ülesannet anda õppuritele edasi oma teadmisi ja kujundada 
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oskusi, et üliõpilased suudaksid tarkvaraarenduse tööturul 

hakkama saada juhi või arendajana. 

Õppeasutuse korralised õppejõud ja 

teadustöötajad on läbinud 

nõuetekohaselt atesteerimise. 

Õppeasutus loob õppejõududele 

võimalused enesetäiendamiseks ja 

enesearenguks 

 

Atesteerimise kord; 

Intervjuu EEK tegevjuhiga 
Osa korralisi õppejõude on sisekoolitustel osalenud korduvalt 

(T.Toom, T.Õunapuu), osa mitte (J.Majak, I.Švartsmann). 

Samas on õppejõudkond alles kujunemisel, mistõttu 

atesteerimine ei ole praeguses faasis aktuaalne. 

EEK Mainori kinnitusel peavad vastama õppejõudude inglise 

keele oskused B2 tasemele. 

 

 

 
 

EKSPERTKOMISJONI ÜLDHINNANG ÕPPEJÕUDUDELE (PARENDUSVALDKONNAD): 

 

Kaasatavate õppejõudude kvalifikatsioon vastab õigusaktides kehtestatud ja õppekavagrupi spetsiifikast tulenevatele nõuetele. Lisatud 

dokumendid õppejõudude kohta ja külastusel aset leidnud vestlused kinnitavad kaasatavate õppejõudude õppemetoodilist pädevust.  

Hindamise ajaks oli sõlmitud eelkokkulepped kahe õppekavajuhiga ning korraliste ja külalisõppejõududega. Kõikides õppeainetes, va 

valikainetes on õppejõud määratud, kuid kuna tegemist on alustava õppekavaga, siis töö õppejõudude koosseisu täpsustamiseks veel käib. 

Kaasatavad külalisõppejõud omavad piisavat praktilise töö kogemust äriettevõtetes ning kõigil õppejõududel on olemas piisav 

õpetamiskogemus. 

 

Parendusvaldkonnad: 

Sõlmida õppejõududega kirjalikud siduvad kokkulepped õppetöö läbiviimiseks.  

Komisjon soovitab, et kõik korralised õppejõud peaksid olema kaasatud teadus- ja arendustegevusse ning nende akadeemiline tegevus võiks 

olla kajastatud ETIS-es. 
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3. Ressursid 
NÕUDED KOGUTUD TÕENDID KOMMENTAARID 

Õppeasutus tagab õppe läbiviimiseks 

vajalikud finantseerimisallikad ning 

koostab nende hankimist toetava 

strateegia (koostab riskianalüüsi ja 

finantsprojektsiooni, mis sisaldab 

õppekoha maksumuse kalkulatsiooni, 

arvestab toimimiskeskkonnast 

tulenevate riskidega ja kasutab muid 

asjakohaseid meetmeid ressursside 

tagamiseks) 

EEK õppemateriaalne baas ja 

finantsinfo; 

Õppekavagrupi infrastruktuuri 

andmed; 

Intervjuu kooli juhtkonnaga  

Tegevustulud ja –kulud olid 2016. aastal enam-vähem 

tasakaalus: kulud ületasid tulusid 14 K€ võrra, mis 2 621 K€ 

eelarve juures ei ole märkimisväärne. Õppeasutuse 

finantsallikaks on üliõpilaste poolt makstavad iga-aastased 

õppemaksud ning emaettevõttelt saadavad laenud ja 

investeeringud.  

Intervjuust organisatsiooni juhtkonnaga selgus, et kooli näol on 

emaettevõtte jaoks tegemist strateegiliselt olulise valdkonnaga. 

Ülemiste linnaku arendamine on Mainori emaettevõtte üks 

olulisemaid suundasid ja IT hariduse andmist linnakus nähakse 

väga olulise linnaku arengut toetava tegurina. Seetõttu on 

juhtide kinnitusel otsustatud emaettevõtte tasemel suunata 

täiendavaid vahendeid ka õpetamise ning teadus- ja 

arendustegevuse toetamiseks. 

Õppetööks ning teadus- ja 

arendustegevuseks on olemas vajalikud 

ruumid (auditooriumid, laboratooriumid, 

seminariruumid, ruumid üliõpilaste 

iseseisvaks tööks), mille sisustus ja 

varustatus on küllaldane ja kaasaegne 

õppekavade eesmärkide saavutamiseks 

või on täiendavate vajaduste katmiseks 

olemas konkreetsed 

rahastamisotsused/projektid.  

 

EEK õppemateriaalne baas ja 

finantsinfo; 

Õppekavagrupi infrastruktuuri 

andmed; 

Intervjuu kooli juhtkonnaga; 

Tutvumine õppekeskkonnaga; 

Esitlus õppeinfosüsteemist 

Õppetöö läbiviimiseks on olemas vajalikud auditooriumid ja 

ruumid üliõpilaste iseseisvaks tööks (keskmiselt 1,8 m
2
 

õppeotstarbeliste ruumide kasulikku pinda üliõpilase kohta). 

Infotehnoloogia õppelaborid  (2 arvutiklassi 16 ja 28 

õppekohaga) oma tasemelt ja võimalustelt vastavad õppekava 

hetkevajadustele. Raamatukogus on üldkasutatavaid arvutikohti 

kaheksa (8). 

Esimesel aastal planeeritud õppegrupile suurusega 25 õppijat 

on õppeklassid, arvutiklassid ning muu toetav ruumiline 

infrastruktuur piisav. Arvutiklasse on plaanitud kasutada ka 

teiste erialade IT-õppe vajaduse katmiseks, kuid kool on oma 

õppekorralduse planeerinud moel, mis tagab kõigil 

õppekavadel õppijatele piisava ressursi olemasolu. 

Õppetööks ning  teadus- ja 

arendustegevuseks vajalikud 

EEK õppemateriaalne baas ja 

finantsinfo; 

EEK õppetegevus põhineb õppeinfosüsteemil (ÕIS), õppetöös 

kasutatakse õpihaldussüsteemi Moodle, üliõpilastele on 
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infotehnoloogilised vahendid ning side 

siseriiklike ja rahvusvaheliste 

infovõrkudega on kättesaadavad. 

 

Õppekavagrupi infrastruktuuri 

andmed; 

TA_lisainformatsioon; 

Esitlus õppeinfosüsteemist 

kättesaadavad e-õppematerjalid, õppetöös  kasutatakse 

videoloenguid ja suhtlemisel on kasutusel foorumid. 

Üliõpilastele (vaba ligipääs) ja õppejõududele (ligipääs 

töötajatele)  on kättesaadav internetiühendus kiirusega 1Gb/s. 

Õppeasutus tagab õppekavagrupis õppe- 

ja teadustöö läbiviimiseks vajalike 

kaasaegsete infoallikate (sh 

andmebaaside) kättesaadavuse.  

 

TA_lisainformatsioon; 

Intervjuu õppejõududega 

Õppe- ja teadustööks on võimalik kasutada interneti 

vahendusel avalikke  andmebaase, nt EBSCO, Google Scholar, 

Science Research, DOAJ, Mit Open Courseware jt kui 

erinevaid IT-lahendusi. Tasulistele baasidele ligipääs puudub, 

kuid intervjueeritavate väitel saavad õppejõud vajadusel 

ligipääsu ka tasulistele andmeallikatele. 

Õppeasutuse majanduslikku 

jätkusuutlikkust kirjeldavad 

finantsnäitajad on avalikkusele 

kättesaadavad. Õppeasutuse või selle 

pidaja majandusaasta aruanded on 

auditeeritud, kui seaduses ei sätestata 

teisiti. Antud nõue ei laiene uuele 

õppeasutusele. 

 

Majandusaasta aruanne Andmed on avalikult kättesaadavad ning auditeeritud. 

Õppeasutus on majanduslikult jätkusuutlik. 

 

EKSPERTKOMISJONI ÜLDHINNANG RESSURSSIDELE (PARENDUSVALDKONNAD): 

 

 

EEK Mainori emafirma on hästi kapitaliseeritud. Kooli näol on emaettevõtte jaoks tegemist strateegiliselt olulise valdkonnaga ning juhtide 

kinnitusel on otsustatud emaettevõtte tasemel suunata täiendavaid vahendeid ka õpetamise ning teadus- ja arendustegevuse toetamiseks. 

Õppevahendid ja ressursid on õppekava avamiseks ja õppetegevuse läbiviimiseks piisavad. 

Parendusvaldkonnad: 

Kaaluda parema ülevaate koostamist üliõpilastele: millistest baasidest on võimalik otsida teaduslikke materjale ja kuidas leida töödesse 

akadeemilisi viiteid. Kaaluda vajadust ja põhjendatust tasuliste allikate kasutamiseks. Teadus- ja arendustegevusega seotud vahendite 

kasutamine tuleks selgemalt eesmärgistada. 
 


