
TLÜ Haapsalu kolledži arengukava 2021– 2022  

 

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 2022 on TLÜ Haapsalu kolledž interdistsiplinaarne õppe-, arendus- ja teaduskeskus 

ning usaldusväärne ja uuendusmeelne koostööpartner nii regionaalsetele, riiklikele kui 

rahvusvahelistele organisatsioonidele. 

Kolledži põhiväärtused: 

- õppijakesksus 

- koostöö ja regionaalsus  

- avatus ja uuendusmeelsus. 

Haapsalu kolledži arengueesmärgid on esitatud kolmes valdkonnas: 

1. TAL ja mõju ühiskonnas, regionaalsus 

2. Õppetegevus   

3. Juhtimine, liikmeskond ja finantsid 

 

Eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste kavandamisel lähtume Tallinna Ülikooli arengukava 

2020-2022 strateegilistest eemärkidest ja tegevuspõhimõtetest, milleks on 

interdistsiplinaarsus, rahvusvahelistumine, nõudlikkus ja jätkusuutlikkus ja viiest 

fookusvaldkonnast.  Kõige enam seostuvad Haapsalu kolledži tegevused fookusvaldkonnaga 

terve ja jätkusuutlik eluviis.  

 

Haapsalu kolledži kahe järgneva aasta arengueesmärkideks on:  

1) Haapsalu kolledži üliõpilased on rahul õppetöö korraldamise kvaliteediga, füüsilise ja 

vaimse õpikeskkonnaga. 

2) Haapsalu kolledži personal on rahul oma töö sisu, töötasu ja -tingimuste ning 

enesearenguvõimalustega. Kolledži põhikohaga töötajate arv on kasvanud. 

 

 

 



Lisa 1. Rakendusplaan 

TAL JA MÕJU ÜHISKONNAS, REGIONAALSUS Vastutaja(d), 
kaasvastutaja(d) 

Tähtaeg 

Eesmärk 1. Haapsalu kolledž ja Tervisedenduse ja 
Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) on 
kõikides oma kompetentsivaldkondades jätkusuutlik 
teadmuse koondaja, rakendusuuringute läbiviija ja 
tulemuste populariseerija. 

  

1. Terve ja jätkusuutliku eluviisi mõjutamiseks  
valdkondlike ja interdistsiplinaarsete uurimis- ja 
arendustegevuste algatamine, elluviimine ja tulemuste 
rakendamine ning tänapäevaste õppematerjalide 
väljatöötamine. 

 

HK direktor, 
kuraatorid, TERE 
KK direktor 

Pidev 

2. Uurimis- ja arendustegevuste tulemuste  
    publitseerimine.  

Akadeemilised 
töötajad, TERE 
KK direktor, HK 
direktor 

Dets 2021 

3. Uute projektide, sh rahvusvaheliste kootööprojektide 
algatamine, elluviimine,  

 
 

Koolitus- ja 
arendusspetsialist, 
HK ja TERE KK 
direktor 

Pidev 

Eesmärk 2: Haapsalu kolledži ja TERE KK 
valdkondlike kompetentside rakendamine 
lisaväärtuse loomiseks nii regiooni kui riigi tasandil 

  

1. Läänemaa  Elukeskkonna Tuleviku-uuringute SA (SA 
LETS) tegevuste eesmärgistamine ja 
ümberkorraldamine. 

HK direktor Dets 2021 

2. Üleriigiliste ja regionaalsete koostöövõrgustike ja 
töörühmade tegevuses osalemine ning panustamine 
arengukavade ja strateegiate väljatöötamisse. Koostöö 
laiendamine SA Läänemaaga, sh diplomi- ja 
kursusetööde suuremahulisem sidumine regiooni 
huvidega. 

HK direktor, 
koolitus- ja 
arendusspetsialist 

Pidev 

3. Rahvusvahelise Safe Community võrgustiku 
(vigastuste ennetamine) töö sidumine tervisejuhi ja 
liiklusohutuse õppekavaga. 

TJ ja LO 
õppekava 
kuraatorid 

Dets 2021 

4. Koostöölepingutes sätestatud tegevuste sidumine 
kolledži õppe- ja arendustööga (Haapsalu 
Kutsehariduskeskus, SA Läänemaa, Maanteeamet, 
Tervishoiu Kõrgkool jt) 

 
 
 

HK direktor Veebruar
2021 



ÕPPETEGEVUS Vastutaja(d), 
kaasvastutaja(d) 

Tähtaeg? 

Eesmärk: HK õppekavad on rakenduslikud, 
interdistsiplinaarsed ja kooskõlas pidevalt muutuva 
tööturu arengutega. 

  

1. Õppekavade fookused ja praktika korraldus on 
kooskõlas tööturu arengusuundadega ja vajalikud 
muudatused on õigeaeselt rakendatud.   
 

Õppekavade 
kuraatorid 

2021-
2022 

2. Õppetöö sidumine ühiskonna ootuste ja 
koostööpartnerite vajadustega, sh avatud akadeemiaga 
(EXU, Adapter) 
 

HK ja TERE KK 
direktor, koolitus- 
ja 
arendusspetsialist 

Pidev 

3. Magistriõppekava avamise võimalikkuse 
väljasegitamine. 
 

HK direktor, 
õppekavade 
kuraatorid, 
koolitus- ja 
arendusspetsialist 

Aug 2022 

4. Üliõpilaste rahvusvahelistumise ergutamine ja 
toetamine. 
 

HK direktor, 
õppekavade 
kuraatorid 

Pidev 

JUHTIMINE, LIIKMESKOND, FINANTSID  Vastutaja(d), 
kaasvastutaja(d) 

Tähtaeg? 

Eesmärk: Haapsalu kolledži juhtimine on kaasav ja 
suunatud nii personali kui rahaliste ressurside 
jätkusuutlikkuse tagamisele 
 

  

1. Akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate 
aktiivsem osalemine rahvusvahelises koostöös.  

 

HK direktor Pidev 

2. Tasemeõppe pinnalt tasuliste teenuste osutamine ja 
   seeläbi omatulu teenimine. TERE KK majandusüksuse 
   tulubaasi suurendamine. 
 

 

HK ja TERE KK 
direktor, 
õppekavade 
kuraatorid, 
koolitus- ja 
arendusspetsialist 

Pidev 

3. Koostöös teiste Eesti regionaalsete kolledžitega 
regionaalarengut toetavate tegevuste sihtotstarbelise    
toetuse taotlemine. 

 

HK direktor Aug 2021 

4. Kolledži nõukogusse ja õppekavanõukogudesse 
üliõpilaste, vilistlaste ja uute koostööpartnerite 
esindajate kaasamine. Koostööpartneritega 
vastatastikuse kaasamise suurendamine.   

 

HK direktor Sept 2021 

Sept 2022 



Lisa 2. Tulemusnäitajad 

 Interdistsiplinaarsus Rahvusvahelisus Nõudlikkus ja 
jätkusuutlikkus 
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s • Strateegiliste 
koostööpartnerite arv 
era-ja avalikus sektoris 

• Tellijapõhise rahastuse 
maht õppetöö pinnalt 
(koostöö EXU ja 
Adapteriga) ja koostöös 
TERE KK-ga 

 

 

 

• Rahvusvaheliste 
koostööprojektide 
ja ühistegevuste 
arv 

• Koostööprojektide 
rahastuse maht 

• Publikatsioonide arv 
• TERE KK 

majandusüksuse ja 
projektide rahastuse 
maht 

 

 

Õ
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• Õppetöö ja TERE KK 
ühisprojektide arv 

• Õppetööalased 
koostööprojektid 
strateegiliste 
partneritega, sh 
praktikaasutustega  

 

• Välisriigis õppinud 
või praktikal 
osalenud 
üliõpilaste ja 
õppejõudude arv 

• Nominaakestuse 
jooksul lõpetanute 
arv 

• Üliõpilaste rahulolu 
õppetöö 
korraldamisega 
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• Akadeemiliste töötajate 
rahulolu 
interdistsiplinaarsust 
toetava töökorraldusega 

 

 

• Välisülikoolis 
õpetanud ja/või 
õpetanud töötajate 
arv 

• Töötajate rahulolu 
juhtimisega, 
töötingimuste ja  
-keskkonnaga 

• Põhikohaga 
töötajate arv 
 

 


