TLÜ Haapsalu Kolledži arengukava 2016 – 2020
Missioon
TLÜ Haapsalu Kolledži missioon on toetada läbi õppe-, uurimis- ja arendustegevuse inimeste
tervislikku ning turvalist elukorraldust ja -viisi nii Lääne regioonis kui laiemalt kogu Eestis.
Visioon
Aastaks 2020 on TLÜ Haapsalu Kolledž interdistsiplinaarne õppe-, arendus- ja teaduskeskus
ning usaldusväärne ja uuendusmeelne koostööpartner nii regionaalsetele, riiklikele kui
rahvusvahelistele organisatsioonidele.
Kolledži põhiväärtused on õppijakesksus, regionaalsus, koostöö, avatus ja uuendusmeelsus.
Eesmärgid aastaks 2020
Võttes aluseks Tallinna Ülikooli arengukava 2016-2020, jaotuvad Haapsalu Kolledži
arengueesmärgid nelja gruppi:
1.
2.
3.
4.

Teadus-, arendus- ja loometegevus
Õppetegevus (üldised ja valdkondlikud eesmärgid)
Ühiskonnasuhted
Juhtimine ja finantsid

Eesmärkide ja tegevuste kavandamisel lähtume ülikooli arengukava põhimõtetest, milleks on
interdistsiplinaarsus, rahvusvahelistumine, nõudlikkus ja jätkusuutlikkus.

Teadus-, arendus- ja loometegevus:
• HK on kõikides oma kompetentsivaldkondades teadmuse koondaja, kes viib läbi
rakendusuuringuid ja populariseerib tulemusi.
• Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse tegevus on jätkusuutlik ning
keskus on tuntud ja tunnustatud koostööpartner valdkondlikuks uurimis- ja
arendustegevusteks .
Õppetegevus:
• HK õppekavad on rakenduslikud, interdistsiplinaarsed ja kooskõlas pidevalt muutuva
tööturu arengutega.
Ühiskonna teenimine ja regionaalarengu toetamine:
• Haapsalu Kolledžisse koondunud valdkondlikud kompetentsid ja ressursid on
koostööpartneritele avatud, aitamaks kaasa lisaväärtuse loomisele nii regiooni kui riigi
tasandil.
Juhtimine ja ressursid:
• Haapsalu Kolledži juhtimine on kaasav ja suunatud nii personali kui rahaliste
ressursside jätkusuutlikkuse tagamisele.
TLÜ Haapsalu Kolledži tegevused
rahastusallikad on toodud lisas 1.

eesmärkide
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Lisa 1: Tegevuskava
1. Teadus-, arendus- ja
loometegevus:
1.1 Haapsalu Kolledž on
kõikides oma
kompetentsivaldkondades
teadmuse koondaja, kes viib läbi
rakendusuuringuid ja
populariseerib tulemusi.

Tegevused:
•

•

•
•

1.2 Tervisedenduse ja
Rehabilitatsiooni
Kompetentsikeskuse tegevuse
jätkusuutlik arendamine ja
koostöövõrgustiku laiendamine

2. Õppetegevus:
2.1 HK õppekavad on
rakenduslikud,

•

•

Finantsallikas:

Tervisedenduse sektori tööjõuvajaduse
väljaselgitamine, koolitusvajaduse kaardistamine
ning uute kursuste väljatöötamine ja piloteerimine
koostöös Metropolitani Kõrgkooliga Soomest
Liiklusohutuse valdkonnaga seotud hoiakute ja
käitumise mõjustamisega seonduvate uurimis- ja
arendustegevuste algatamine ja rakendamine ning
tänapäevaste õppematerjalide väljatöötamine
Interdistsiplinaarsete rakendusuuringute ja
tootearenduste teostamine
Akadeemiliste töötajate poolt publikatsioonide
koostamine kolledži kompetentsivaldkondades

•

Interreg Central Baltic

•

Archimedes (Erasmus K2), Maanteeamet

•

EAS, Archimedes, HITSA, ettevõtted

•

HK

Liikumis- ja tegevusvõime ning ravimuda ja
mudaravi valdkonnas uuringute läbiviimine,
tulemuste siirdamine valdkondlikku ettevõtlusse
ja teadmusteenuse osutamine
Tervisevaldkonna toodete ning tarkvaralahenduste
disain ja prototüüpimine

•

EAS, HNRK, HK

•

EAS, HNRK, HK

Tegevused:
•

Finantsallikas:

Uue interdistsiplinaarse terve ja turvalise
elukeskkonna õppesuuna väljatöötamine koostöös
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•

HK

interdistsiplinaarsed ja
kooskõlas pidevalt muutuva
tööturu arengutega.

•

•
•

•

•

•

3. Ühiskonna teenimine ja
regionaalarengu toetamine:
3.1 Haapsalu Kolledžisse
koondunud valdkondlikud
kompetentsid ja ressursid on
koostööpartneritele avatud,
aitamaks kaasa lisaväärtuse

liiklusohutuse, tervisedenduse ja linnakorralduse
spetsialistidega.
Uue hõbemajanduse teemalise õppesuuna
väljatöötamine tervisejuhi õppekavale (al
2017/18)
TERE KK uurimis- ja arendustegevuse
ulatuslikum integreerimine õppetöösse
Interdistsiplinaarsete toote/teenuse arenduse
suunaliste töötubade sarjaga “Ku:R” jätkamine
ning selle sidumine interdistsiplinaarse projekti
ainekursusega.
Rakenduslike uuringute, projektide ja
tellimustööde senisest ulatuslikum sidumine
õppetööga (praktikad, lõputööd jm)
Haridustöötajate digipädevuste arendamiseks
haridustehnoloogiaalaste täiendkoolituskursuste
pakkumine
Rakendusinformaatika õppekava tarkvaraarenduse
suuna tugevdamine ning sidumine
rehabilitatsiooni ning tervisedenduse
valdkondadega

Tegevused:
•

•

•

HK

•

EAS

•

HK

•

HK, muud rahastusallikad

•

Innove, õppemaks

•

HK, TERE KK

Finantsallikas:

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute SA
(SA LETS) tegevuses osalemine ja regiooni
käsitlevate uurimis- ja arendusprojektide
rakendamine;
Regionaalsete koostöövõrgustike ja töörühmade
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•

SA LETS

•

HK

loomisele nii regiooni kui riigi
tasandil
•

•

•

•
•

4. Organisatsiooni ja
ressursside juhtimine
4.1 Haapsalu Kolledži juhtimine
on kaasav ja suunatud nii
personali kui rahaliste ressurside
jätkusuutlikkuse tagamisele

tegevuses osalemine ning panustamine
arengukavade ja strateegiate väljatöötamisse
Safe Community võrgustiku tugikeskuse töö
käivitamine Ida-Euroopa regioonis ja
integreerimine tervisejuhi ja liiklusohutuse
õppekavadega ning TERE KK tegevustega
Süsteemse täienduskoolitustegevuse
ülesehitamine, lähtudes sotsiaalsest ja
majanduslikust nõudlusest
Iga-aastaselt rahvusvaheliste
konverentside/seminaride ja avalike loengute
korraldamine nii koostööpartneritele kui laiemale
avalikkusele
Läänemaaga seotud uurimistööde läbiviimise
initsieerimine ning tulemuste populariseerimine.
Loomeinkubaatori LETS do käivitamine Haapsalu
Kolledžis

Tegevused:
•

•

•

•

TERE KK, HK, erinevad projektid

•

HK, õppemaksud

•

HK, Maanteeamet, Lääne Maavalitsus,
erinevad projektid

•

HK

•

EAS, SA LETS, HK

Finantsallikas:

Personali täienduskoolituste kavandamine lähtub
professionaalsest ja ülikooli arenguprotsessidega
kaasnevatest arenguvajadustest
Põhikohaga õppejõud on läbinud tänapäevase
õpetamise ja juhendamise baaskursuse ning
toetatakse akadeemiliste töötajate osalemist
doktoriõppes.
Nii akadeemilised kui mitteakadeemilised töötajad
osalevad aktiivselt rahvusvahelises koostöös ning
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•

HK, TLÜ

•

HK, TLÜ

•

Grant Norway, Erasmus

•
•

•

•

•
•

akadeemilised töötajad viivad läbi õpet
partnerülikoolides
Tasemeõppe pinnalt tasuliste teenuste osutamine
ja seeläbi omatulu teenimine
Koostöös teiste Eesti regionaalsete kolledžitega
taotletakse riigieelarvest regionaalarengu
suunalisteks tegevusteks sihtotstarbelist toetust
Kolledži personal on aktiivselt kaasatud oma
valdkonna täiendusõppe ja projektitegevuste
planeerimisse ja elluviimisesse
Kolledži juhtimine on kaasav ja nii kolledži
nõukogusse kui õppekavanõukogudesse on
kaasatud üliõpilaste, vilistlaste ja
koostööpartnerite esindajad
Emaülikooli poolt on regionaalsete kolledžite
tegevus toetatud ja väärtustatud
Lähtuvalt Tallinna Ülikooli ja Haapsalu Kolledži
põhiväärtustest on organisatsiooni identiteet ühtne
ja töötajad oma tööle pühendunud
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•

EAS, erinevad allikad

•

HK

•

HK

•

HK

•

TLÜ

•

HK

Lisa 2: Partnerite kaart

Strateegiline partner

Koostöövaldkond

Kontaktisik

Tallinna Tehnikakõrgkool

Liiklusohutuse õppekava

Sven Andresen

Tallinna
Tervishoiukõrgkool

Tervisejuhi õppekava

Moonika Viigimäe

Tallinna Tehnikaülikool

Käsitöötehnoloogiate ja disaini
õppekava,
Liiklusohutuse õppekava

Martin Pärn
Dago Antov

Tartu Kõrgem Kunstikool

Käsitöötehnoloogiate ja disaini
õppekava

Imbi Kruuv

Haapsalu
Kutsehariduskeskus

Rakendusinformaatika
õppekava
Tervisejuhi õppekava
Käsitöötehnoloogiad ja disain
õppekava

Ingrid Danilov

Kuressaare Ametikool

Tervisejuhi õppekava
Käsitöötehnoloogiad ja disain
õppekava
VÕTA metoodika arendus

Sirje Ellermaa

Regionaalsed kolledžid:
TÜ Pärnu Kolledž
TTÜ Kuressaare Kolledž
TLÜ Rakvere Kolledž
TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia
TTÜ Virumaa Kolledž
TÜ Narva Kolledž

Regionaalareng ja selle
toetamine

Henn Vallimäe
Anne Keerberg
Silver Pramann
Inaki Sandoval
Viktor Andrejev
Kristina Kallas

University Nord (NordTrondelag University
College)

Liiklusohutuse õppekava
Rakendusinformaatika
õppekava

Hilde Gjelsrud
Robin Munkvold

Norwegian University of
Science and Technology
(Gjovik University
College)

Rakendusinformaatika
õppekava

Simon McCallum

Metropolitan University of
Applied Sciences

Tervisejuhi õppekava

Kaija Matinheikki-Kokko

Häme University of
Applied Sciences

Liiklusohutuse õppekava

Marko Susimetsä
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Tjumen State University

Liiklusohutuse õppekava
Tervisejuhi õppekava
TERE KK

Elena Yushakova

Turku University of
Applied Sciences

Rakendusinformaatika
Strateegiline juhtimine

Tiina Suni
Kristiina Meltovaara

Maanteeamet

Liiklusohutuse õppekava
Järelkoolitus

Solveig Edasi

Tervise Arengu Instituut

Tervisejuhi õppekava

Külli Luuk
Mari Raudsepp

Sotsiaalministeerium

Tervisejuhi õppekava

Triinu Täht

Läänemaa Omavalitsuste
Liit

Läänemaa Elukeskkonna
Tuleviku-uuringute SA

Hele Leek-Ambur

Lääne Maavalitsus

Arenduskoda, teemakojad

Neeme Suur

Kolledži nõukogu
Haapsalu Linnavalitsus

Kolledži nõukogu

Liina Põld

Läänemaa Arenduskeskus

Ettevõtlusõpe,
arendusprojektid

Andres Huul

Haapsalu Neuroloogiline
Rehabilitatsioonikeskus

Tervisejuhi õppekava

Priit Eelmäe

SA Tallinna
Koolitervishoid

Tervisejuhi õppekava

Kädi Lepp

MTÜ Eesti
Tervisedenduse Ühing

Tervisejuhi õppekava

Ülle Laasner

International Safe
Community Certifying
Center

Tervisejuhi õppekava

Läänemaa Haigla

Tervisejuhi õppekava

Marju Lepmets

Eesti Disainerite Liit

Käsitöötehnoloogiate ja disaini
õppekava

Ilona Gurjanova

TERE KK

Elo Paap
Guldbrand Skjönberg

Liiklusohutuse õppekava
TERE KK
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Lisa 3: Võtmenäitajad
Võtmenäitaja

2015

2020

TAL tulude osakaal eelarvest (%)

47

60

Täiendusõppe tulud ja osalejate arv (EUR, in)

27957/457

kasvav

Akadeemiliste töötajate arv

7,75

kasvav

Publikatsioonide arv

6

kasvav

Lõpetanute osakaal sisseastunutest (%)

51

75

Valdkonnaüleste lõputööde arv aastas

0

5

Läänemaaga seotud lõputööd (%)

16

30

Kolledži poolt korraldatavate konverentside,

10

12

seminaride jt avalike ürituste arv
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