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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 

hindamisnõukogu otsustas: 

Lugeda Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi 

doktoriõppe hindamisotsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks. 

 

      

Tuginedes haldusmenetluse seaduse (HMS) § 53 lg-le 3 ja ülikooliseaduse § 10 lg 4 

ning Haridus- ja Noorteameti põhimääruse § 24 lg 5 sisalduva volituse põhjal 

kehtestatud dokumendi “Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamine“ punkte 

40.1 ja 41 sedastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse 

hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) järgmist: 

1. HMS § 53 lg 1 p 2 järgi on haldusakti kõrvaltingimus haldusakti 

põhiregulatsiooniga seotud lisakohustus ning lg 2 p-d 2 ja 3 sätestavad, et 

haldusaktile võib kehtestada kõrvaltingimuse, kui kõrvaltingimuseta tuleks 

haldusakt jätta andmata või kui haldusakti andmine tuleb otsustada halduse 

kaalutlusõiguse alusel. 20.06.2018 võttis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) vastu 

otsuse kinnitada hindamisaruanne1 ning viia järgmine Tallinna Tehnikaülikooli 

arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine läbi 7 

aasta pärast kõrvaltingimusega, et Tallinna Tehnikaülikool esitab Nõukogule 

hiljemalt 20.06.2020 aruande hindamisotsuse2 punktis 11 toodud puuduse 

kõrvaldamise kohta. 

2. 20.06.2020 saatis Tallinna Tehnikaülikool Nõukogule järgmised dokumendid: 1) A 

report on the fulfillment of the side condition; 2) Action Plan for the areas of 

improvement and recommendations in the Quality Assessment Report of the 

Doctoral Study Group. 

3. Kõrvaltingimuse täitmise hindamisse kaasas EKKA komisjoni liikmed: 

Ruben Paul Borg Professor, University of Malta (Malta) 

Piia Markkanen Doktorant, University of Oulu (Soome) 

 

4. Virtuaalne hindamiskülastus Kõrgkooli toimus 28.10.2020. 

 

                                        
1 Hindamisaruanne on otsuse lahutamatu osa ja kättesaadav EKKA kodulehel. 
2 Hindamisotsus on kättesaadav EKKA kodulehel. 
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5. EKKA saatis esialgse aruande kõrgkoolile 14.12.2020, millele kõrgkool esitas 

vastuse 30.12.2020. Hindamiskomisjon esitas 31.12.2020 EKKA-le aruande 

Nõukogu 20.06.2018 otsuse punktis 11 kirjeldatud puuduse kõrvaldamise kohta. 

Hinnang oli järgmine: 

Kõrvaltingimuse seadmise aluseks 

olnud puudus 

Hinnang 

Vabariigi Valitsuse määruse 
„Kõrgharidusstandard“ (KHS) § 6 lg 

7 p 2 näeb ette, et õpingute 
läbiviimine vastab nõuetele, kui 
konkreetses õppeaines õppetööd 

läbiviival õppejõul või 
teadustöötajal on selleks vajalik 
õpetamispädevus (mis hõlmab KHS 

§ 2 p 6 järgi ka juhendamist) ning 
tema kvalifikatsioon toetab 
õppekava eesmärkide ja 

õpiväljundite saavutamist. Ehituse 
ja keskkonnatehnika (uue 
nimetusega Ehitus ja arhitektuur) 

doktoriõppekava arhitektuuri ja 
urbanistika suunal on vaid üksikutel 
õppejõududel doktorikraad. 

Õppetöösse on küll kaasatud 
tunnustatud arhitektid, kuid neil 
puudub doktorantide juhendamiseks 

vajalik kvalifikatsioon. Arhitektuuri 
ja urbanistika doktoriõppe suuna 
väljaarendamiseks on vajalik 

tugevdada vastavat uurimissuunda 
ülikoolis, kaasates rohkem 
doktorikraadiga õppejõude ja 

juhendajaid ning kasutades 
paremini ära sisulise koostöö ja 
sünergia võimalusi pikaajaliselt ja 

edukalt tegutsenud ehituse suuna 
uurimisrühmadega. 

Puudus on täielikult kõrvaldatud. 

Hindamiskomisjon tõi välja järgmised 

positiivsed arengud:  

1) Õppejõudude kvalifikatsiooni ja kogemuse 

osas on toimunud märgatav progress, mis 

toetab arhitektuuri ja linnaplaneerimise 

valdkonna ja selle teadustöö arengut. 

Värvatud on uusi õppejõude ja 

juhendajaid, mis tõendab 

arendusprotsesside järjepidevust. Kokku 

on arhitektuuri ja urbanistika suunal 20 

õppejõudu (eelmisel hindamisel 14), neist 

6 doktorikraadiga. Doktorante on nüüd 7 

(eelmisel hindamisel 2). Lisaks peaks kaks 

õppejõudu lähiajal doktoritöid kaitsma. 

 

Soovitused edasisteks arendustegevusteks:  

1) Pikemaajalises plaanis on vajalik 

arhitektuuri ja urbanistika suuna jätkuv 

arendamine ja tugevdamine. Seetõttu 

oleks soovitav välja töötada 

pikemaajalisem plaan, kus tuleks välja 

tuua praegused tugevused, soovitavad 

arengud ja spetsialiseerumise 

sihtvaldkonnad. 

 

 

6. Võttes arvesse, et hindamiskomisjoni hinnangul on puudus täielikult kõrvaldatud, 

Nõukogu 

  

OTSUSTAS: 

Lugeda Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi 

doktoriõppe 20.06.2018 vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse juurde 

seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine 

kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast. 
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Otsus võeti vastu 9 poolthäälega. Vastu 0. 

 

7. Isikul, kes leiab, et hindamisnõukogu otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud 

tema vabadusi, on võimalik esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud 

korras. Vaie esitatakse 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. 

EKKA hindamisnõukogu otsuse 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 


