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18.06.2015 

 

 

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI HINDAMISNÕUKOGU OTSUS EESTI 
LENNUAKADEEMIA INSTITUTSIONAALSE AKREDITEERIMISE KOHTA SEITSMEKS AASTAKS 

Lähtuvalt rakenduskõrgkooli seaduse § 21 lg 2 ja lg 3 punktist 1 ning ülikooliseaduse § 10 lg-s 4 ja Eesti 
Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri põhimääruse punkti 3.8.3 ning punktis 3.8.1 sisalduva 
volituse põhjal kehtestatud dokumendi “Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja läbiviimise kord” 
punkti 48.2 alusel 

sedastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi 
Nõukogu) järgmist: 

1. 05.02.2014 analüüsis Nõukogu Eesti Lennuakadeemia tugevusi ja parendusvaldkondi ning jõudis 
järeldusele, et kõrgkooli juhtimine, töökorraldus, õppe- ja teadustegevus ning õppe- ja uurimiskeskkond 
vastavad nõuetele tingimusel, et kõrgkool kõrvaldab järgmised probleemid teadus- ja arendustegevuse 
valdkonnas: 
 

- Teadus- ja arendustöö maht kõrgkoolis ei ole piisav. Õppeasutusel ei ole eraldi rahalisi vahendeid teadus- 
ja arendustegevuseks. Puudub ka konkreetne strateegia, kuidas hankida väliseid ressursse 
rakendusuuringute või teadus- ja arendustegevuse tarbeks. 
 

- Kõrgkooli teadus- ja arendustegevuse alane koostöö ülikoolide ja tööandjatega on vähe nähtav. 
 

2. Nõukogu võttis vastu otsuse akrediteerida Eesti Lennuakadeemia seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega, 
et kõrgkool esitab tähtajaks 05.02.2015 Nõukogule  
 

 tegevusplaani teadus- ja arendustegevuse ressursside hankimiseks, mis sisaldab mh meetmeid kõrgkooli  
teadus- ja arendustegevuse nähtavuse suurendamiseks nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt ning  

 ülevaate meetmetest õppejõudude motivatsiooni tõstmiseks teadus- ja arendustegevuses osalemiseks. 
 

3. Eesti Lennuakadeemia esitas Nõukogule 05.02.2015 järgmised dokumendid: 1) Eesti Kõrghariduse 
Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu seatud kõrvaltingimuse täitmine 2) Eesti Lennuakadeemia teadus- 
ja arendustegevuse kord 3) Eesti Lennuakadeemia teadus- ja arendustegevuse tegevuskava aastaks 
2014; 4) Eesti Lennuakadeemia 2014.a teadus- ja arendustegevuse tegevuskava hindamine. 
 

4. Nõukogu analüüsis 25.03.2015 istungil esitatud materjale ning leidis, et et kõrvaltingimuse teise punkti 
(meetmed õppejõudude motivatsiooni tõstmiseks teadus- ja arendustegevuses osalemiseks) kohta 
esitatud informatsioon on liialt vähene otsuse vastuvõtmiseks. Nõukogu otsustas paluda Eesti 
Lennuakadeemial hiljemalt 18.05.2015 täpsustada meetmeid õppejõudude motivatsiooni tõstmiseks: 
kas ja milliseid rahalisi vahendeid on plaanis eraldada selleks, et motivatsiooni tõsta; kuidas täpsemalt 
arvestatakse teadus- ja arendustegevuses osalemist õppejõudude atesteerimisel; tuua konkreetseid 
näiteid rakendatud praktikatest õppejõudude teadus- ja arendustegevuse motivatsiooni tõstmise kohta.   
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5. Eesti Lennuakadeemia saatis 15.05.2015 Nõukogule täpsustatud informatsiooni meetmetest 
õppejõudude motivatsiooni tõstmiseks teadus- ja arendustegevuses osalemisel ning õppejõu 
eneseanalüüsi vormi. Nõukogu analüüsis esitatud materjale ning leidis, et 
 
 

Eesti Lennuakadeemia on kõrvaldanud p-s 1 nimetatud puudused ja täitnud Nõukogu seatud 
kõrvaltingimuse. Seega järeldab Nõukogu, et Eesti Lennuakadeemia juhtimine, töökorraldus, õppe- ja 
teadustegevus ning õppe- ja uurimiskeskkond vastavad nõuetele, ja lähtuvalt rakenduskõrgkooli seaduse 
§ 21 lg 2 ja lg 3 punktist 1 ning 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 “Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja läbiviimise kord” punkti 48.2 alusel 

OTSUSTAS 

Jätta jõusse Nõukogu otsus akrediteerida Eesti Lennuakadeemia seitsmeks aastaks.  

Otsus võeti vastu 9 poolthäälega. Vastu 0. 

6. Akrediteering kehtib kuni 05.02.2021, järgmise institutsionaalse akrediteerimise toimumise aja   
kooskõlastab EKKA büroo Eesti Lennuakadeemiaga hiljemalt 05.05.2020. 
 

7. Ühtlasi otsustas Nõukogu omistada Eesti Lennuakadeemiale EKKA kvaliteedimärgi tähtajaga kuni 
05.02.2021. 

8. Nõukogu otsustas soovitada Eesti Lennuakadeemial: 

- Teadus- ja arendustegevuse ning üliõpilaste juhendamise kompetentsi tõstmiseks pöörata 
enam tähelepanu akadeemiliste töötajate koolitusele koostöös ülikoolidega; 

- Soodustada enam oma õppejõudude doktoriõpinguid; 
- Osaleda partnerina enam erinevates arendusuuringutes. 

 

Tõnu Meidla        

Nõukogu esimees 

 

Hillar Bauman 

Nõukogu sekretär 

 


