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Informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi 
rakenduskõrgharidusõppe esmahindamise otsus 

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
 

12/06/2017 
 

 
 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas: Eesti 

Ettevõtluskõrgkooli Mainor informaatika ja infotehnoloogia 

õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe 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” dokumendi „Õppekavagrupi esmahindamise juhend“ 

punktist 28 2) sedastab EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

 
1. Haridus- ja Teadusministeerium edastas Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (edaspidi Kõrgkool) 

informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe esmahindamiseks 
vajalikud andmed Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile 20.01.2017. 
 

2. Kõrgkool esitas informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppes 
hindamisele järgmise õppekava: 

Tarkvaraarendus ja ettevõtlus 
 

3. EKKA juhataja kinnitas 03.04.2017 korraldusega Kõrgkooli informaatika ja infotehnoloogia 
õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe esmahindamise komisjoni (edaspidi komisjon) 
koosseisus 
 

Urve Mets Komisjoni esimees , SA Kutsekoda, OSKA koordinaator 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 

Peeter Normak Tallinna Ülikool, professor, digitehnoloogiate instituudi 
direktor 

Tanel Tammet Tallinna Tehnikaülikool, professor, infotehnoloogia 
teaduskond, tarkvarateaduse instituut 

Agu Leinfeld AS DATEL, Tarkvaraarenduse ja -tehnoloogia direktor 
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4. Hindamiskomisjoni külastus Kõrgkooli toimus 20.04.2017. 
 

5. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 12.05.2017, mille EKKA edastas 
kõrgkoolile kommenteerimiseks 15.05.2017  ja millele kõrgkool esitas vastuse 22.05.2017. 

 
6. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 25.05.2017. Hindamisaruanne on otsuse 

lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel. 
 

7. Lõpliku hindamisaruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu liikmetele 29.05.2017. 
 

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

9. Nõukogu arutas Kõrgkooli informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi 
rakenduskõrgharidusõpet 11.-12.06.2017 istungil 11 liikme osalusel ning võttes aluseks 
hindamisaruande ja kõrgkooli poolt Eesti Hariduse Infosüsteemi esitatud andmed otsustas tuua 
välja järgmised informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe 
parendusvaldkonnad ning hindamiskomisjoni soovitused: 

 
a) Õppekava ja õppekorraldus: 
- 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.  

- Praktikajuhendit tuleb kohaldada lähtuvalt välistudengite spetsiifikast. 
- Soovitav on tööandjatega täpsemalt kokku leppida tulevase koostöömudeli osas. 

 
b) Õppejõud: 
- Õppejõududega tuleks sõlmida kirjalikud siduvad kokkulepped õppetöö läbiviimiseks. 
- Korralised õppejõud peaksid olema kaasatud teadus- ja arendustegevusse ning nende 

akadeemiline tegevus võiks olla kajastatud ETIS-es. 
 

10. Nõukogu liikmed ei vaidlustanud hindamiskomisjoni hinnangut. 
 

11. Kui hindamiskomisjoni hinnang on „vastab osaliselt nõutavale tasemele“, kaalub 
hindamisnõukogu vastavalt dokumendi „Õppekavagrupi esmahindamise juhend“ punkti 28 
alapunktile 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: 
 

- Materiaal-tehniline baas õppekava avamiseks on piisav. Koolil on olemas plaan ning finantsiline 
võimekus õppijate lisandumisel piisava materiaal-tehnilise baasi tagamiseks. 

- 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. 

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

 

OTSUSTAS 
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Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi 
rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele. 

 

Otsus võeti vastu 11 poolthäälega. Vastu 0.  

 
 
 
Tõnu Meidla      Hillar Bauman 
Nõukogu esimees  Nõukogu sekretär  
 

 

 

 

 


