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Usuteaduse õppekavagrupi hindamisotsus  
Tartu Ülikool 

 
08/04/2019 

 
 
 
 
 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada 

hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine Tartu Ülikooli 
usuteaduse õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme 

kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast  
 
 
 
Lähtuvalt ülikooliseaduse § 10 lg-s 4 ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 
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. Tartu Ülikool kooskõlastas EKKAga usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise aja 

19.10.2017. 
 

2. EKKA juhataja kinnitas 30.08.2018 korraldusega Tartu Ülikooli ja EELK Usuteaduse Instituudi 
usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise komisjoni koosseisu komisjoni (edaspidi 
komisjon) koosseisus 
 

Joke van  Saane (komisjoni 

esimees) 

Religioon ja teoloogia teaduskonna asedekaan, religiooni 

psühholoogia professor, Vrije Universiteit Amsterdam (Holland) 

Antti  Räsänen   Teoloogia teaduskonna dekaan, usuõpetuse professor, 

University of Helsinki (Soome)   

Mervi Kalmus   Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu osakonna 

juhataja (Eesti) 

Eva Liina  Kliiman   Üliõpilane, Tallinna Ülikool (Eesti) 

 

3. Tartu Ülikool esitas usuteaduse õppekavagrupis hindamisele järgmised  õppekavad: 

Religiooniuuringud ja teoloogia (bakalaureuseõpe) 
Religiooniuuringud ja teoloogia (magistriõpe) 
Religiooniuuringud (magistriõpe) 
Usuteadus (magistriõpe) 
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4. Tartu Ülikool esitas eneseanalüüsi aruande EKKA büroole 13.08.2018, mille 
hindamiskoordinaator saatis komisjonile 2.09.2018. 
 

5. Hindamiskülastus Tartu Ülikoolis toimus 6.11.2018. 
 

6. Komisjon saatis hindamisaruande projekti EKKA büroole 21.12.2018, mille EKKA edastas 
kõrgkoolile kommenteerimiseks 10.01.2019 ja millele Tartu Ülikool esitas vastuse 24.01.2019. 

 
7. Komisjon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA büroole 25.01.2019. Hindamisaruanne on otsuse 

lahutamatu osa. Aruanne on kättesaadav EKKA koduleheküljel. 
 

8. Lõpliku hindamisaruande ja eneseanalüüsi aruande edastas Nõukogu sekretär Nõukogu 
liikmetele 27.03.2019. 

 
9. Nõukogu arutas saadud dokumente 8.04.2019 istungil 9 liikme osalusel ning otsustas tuua 

hindamisaruandest välja järgmised Tartu Ülikooli usuteaduse õppekavagruppi puudutavad 
tugevused, soovitused ning parendusvaldkonnad. 

 

 

Komisjon tõi Tartu Ülikooli  usuteaduste õppekavagrupi õppekavade puhul välja 
järgmised tugevused, parendusvaldkonnad ja soovitused: 
 
Tugevused 
 

1) Õppekavade ülesehituses on keskmes ühiskond ja ühiskondlik mõju. Selle tulemuseks on 
uuenduslikud õppekavad, mis meelitavad ligi erineva taustaga üliõpilasi. Kaasatud ei ole mitte 
ainult üliõpilased, kelle ambitsioonid on seotud erinevate kirikutega, vaid ka inimesed, kes 
tunnevad üldisemat huvi religiooni ja ühiskonna vastu. 

2) Õppekavade üks tugevaid külgi on ülikooli akadeemiliste struktuuride vaheline 
interdistsiplinaarsus. Üliõpilastel on võimalus arendada oma kompetentse ka väljaspool 
religiooniuuringute ja teoloogia suunda. 

3) Infrastruktuur on hea kvaliteediga ja toetab õppeprotsessi. Kõige olulisemad ressursid - töötajad 
ja üliõpilased - on pühendunud oma tööle ja õpingutele. 

4) Positiivne suhtumine arendustesse ja parendustegevustesse annab tunnistust kõrgest 
töökultuurist. Usuteaduskonnal on kavatsus õppekavu veelgi paremaks teha. Näiteks võib tuua 
plaani suurendada nähtavust ühiskonnas ning arendada õppekavu koostöös Eesti religioossete ja 
ühiskondlike partneritega. 

5) Õppejõude julgustatakse osalema üksteise loengutes, andes vastastikku tagasisidet. See on 
kiiduväärne praktika, mis soodustab õpetamisoskuste arendamist ja aktiivset koostööd ka 
väljaspool oma kitsast uurimisvaldkonda. 

6) Õppejõududel on üsna väikest üliõpilaste arvu arvestades võimalik rakendada individuaalset 
lähenemist, andes üliõpilastele vajadusel täiendavat tagasisidet ning kohandades ka oma 
õpetamismeetodeid, mis sobivad iga konkreetse grupi või kursusega. 

7) Üliõpilaste rahulolu õppejõududega on intervjuude põhjal väga suur. Üliõpilased peavad oma 
õpetajaid inspireerivaks ja näevad neid eeskujuna. Üliõpilased on rahul õpetamise ja õppimise 
mitmesuguste meetoditega ning on teadlikud oma rollist ja vastutusest õppijana. Üliõpilased on 
rahul usuteaduskonna pakutava toetuse ja üldise sõbraliku õhkkonnaga. Üliõpilaste tagasiside on 
hinnatud õppejõudude ja juhtkonna poolt ning vastupidi. 
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Parendusvaldkonnad ja soovitused 

 
1) Usuteaduskond peaks arvestama laiapõhjalisema üliõpilaskonnaga usuteaduste valdkonnas, mis  

vajab ka veelgi enam mitmekesisemate õppimis- ja õpetamismeetodite rakendamist. 
2) Ainekursused tuleks viia paremasse vastavusse õppekavade üldiste õpiväljunditega. 
3) Õppekavade tagasisideprotsessist on vilistlased välja jäetud. Nende tagasiside võib õppekavade 

ja tööturu vahelise sideme seisukohalt väga kasulik olla. 
4) Õppekavade paindlikkusel peaksid olema üliõpilaste jaoks selged piirid. Üliõpilased vajavad 

rohkem struktuuri ja juhiseid; liiga suur paindlikkus suurendab üliõpilaste ebakindlust. Seoses 
paindlike õpperadadega on oht, et üliõpilased ei koge ühtekuuluvustunnet. 

5) Usuteaduskond on hästi kohandunud uues struktuuriüksuses, humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonnas. Soovitav on seejuures säilitada ka oma identiteet. 

6) Usuteaduskond kasutab ülikooli arendusfonde õppekavade arendamiseks, sealhulgas 
rahvusvahelistumiseks ja eriti Saksamaa ülikoolide kaasamiseks. Soovitav on kaasata 
rahvusvahelises koostöös ka inglise õppekeelega ülikoole (Briti, mandri-Euroopa ja 
Skandinaavia). 

7) Kuigi juurdepääs veebiressurssidele ja e-raamatutele on olemas, on väga piiratud eelarve tõttu 
paberkandjal kirjandus vähem kättesaadav. Vaja on parandada selles osas kas teaduskonna või 
raamatukogu ressursse. 

8) Õppejõududele tuleks pakkuda süstemaatilist tuge ja ka rahalist toetust uurimistoetuste 
taotlemisel. Rahvusvaheliselt rahastatud teadusuuringud suurendaksid usuteaduskonna 
nähtavust ja atraktiivsust. 

9) Teave ruumide ja hoonete füüsilise ligipääsetavuse kohta peaks olema kättesaadav ja kergesti 
leitav ülikooli või teaduskonna veebilehel. 

10) Tagada tuleb hindamiste objektiivsus, sh suulistel eksamitel. 
11) Järjepidevalt tuleks rakendada plagiaadituvastussüsteeme. 
12) Mobiilsus on väljakutse, millega peaks tegelema; üliõpilased vajavad ka sellealast toetust. 

Sõlmima peaks Erasmus lepinguid uute ülikoolidega. 
13) Komisjon soovitab jätkata tööd tagasisidesüsteemiga. Õppijakeskse lähenemise edasine 

rakendamine ka tagasisidesüsteemis on oluline ja aitab üliõpilastel mõista oma rolli 
õppeprotsessis. 

14) Ülikoolis on piisavalt kursusi, mis aitavad kaasa erinevate erialaste ja õpetamisoskuste 
arendamisele, kuid õppejõudude osalemist neil kursustel saaks paremini reguleerida. See kehtib 
nii pikaajalise staažiga õppejõudude kui ka külalisõppejõudude ja äsja valitud õppejõudude 
kohta. Õpetamisoskuste arendamine peaks olema regulaarne ja süstemaatiline. 

15) Magistriõppesse vastuvõtmisel ei hinnata kandidaatide motivatsiooni. Kuna eneseanalüüsi 
aruandes nimetatakse katkestamise põhjusena mh vale erialavalikut, on soovitav rakendada 
uues magistriprogrammis sisseastumisintervjuud. 

 
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 ning leidis, et 
õppekava, sellel toimuv õpe ning õppealane arendustegevus vastavad nõuetele ning 
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OTSUSTAS 

Kinnitada hindamisaruanne ning viia järgmine Tartu Ülikooli usuteaduse õppekavagrupi  
kvaliteedi hindamine läbi seitsme aasta pärast. 

Otsus võeti vastu 9 poolthäälega. Vastu 0. 

 
 

12. Nõukogu teeb Tartu Ülikoolile ettepaneku esitada EKKA-le hiljemalt 8.04.2020 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. 
 
 
 
 
 
 
Eve Eisenschmidt     Hillar Bauman 
Nõukogu esimees  Nõukogu sekretär  
 

 

 
 


