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Loodus- ja terviseteaduste instituudi arengukava 2021–2022  

I MISSIOON 
 
1. Luua ja jagada loodus- ja terviseteaduste alaseid teadmisi ning suunata inimese heaolu ja 

seda soodustavate käitumisviiside kujunemist. 
2. Pakkuda instituudi liikmetele parimat eneseteostust võimaldavat inspireerivat 

töökeskkonda. 
 
II VISIOON 
 
Uurime, sõnastame ning õpetame, mis on inimese ja tema keskkonna heaolu seisund ning selle 
muutmise vajadused ja võimalused. 
 
III STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 
Loodus- ja terviseteaduste instituudi (edaspidi LTI) arengukava ja eesmärgid rajanevad 
järgmistele riiklikele strateegilistele dokumentidele: “Tallinna Ülikooli arengukava 2020-
2022”, “Eesti Hariduse Arengukava 2021-2035”, „Säästev Eesti 21“, „Eesti 
Keskkonnastrateegia aastani 2030“, „Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030“, „Heaolu 
arengukava 2016-2023“, strateegia “Eesti 2035”. 
 
3.1 ÜKSUSE JA FOOKUSVALDKONNA STRATEEGILINE EESMÄRK  
 
Kandes peamist vastutust fookusvaldkonna terve ja jätkusuutlik eluviis eest on TLÜ loodus- ja 
terviseteaduste instituudi eesmärkideks oma teadmiste ja oskustega: 
1) inimese heaolu ja seda soodustavate käitumisviiside toetamine; 
2) sotsiaalse võimekuse ja tervisliku käitumise kujunemise toetamine; 
3) jätkusuutliku arengu mõtteviisi kujundamine. 
 
LTI eesmärkide juures on viide TLÜ arengukava 2020-2022 lisaga 1 kinnitatud 
rakendusplaanis toodud alaeesmärkidele. 
 
Teadus- arendustegevus (edaspidi TAL) ja mõju ühiskonnas 
Teadus- ja arendustöö suuname akadeemiliste töötajate omavahelise koostöö suurendamisele, 
rahvusvahelisele koostööle ning ühisprojektide algatamisele ja läbiviimisele (2.1.2.). 
Arendame teadusprojektide taotlemist ja edukat läbiviimist toetavat administratiivset 
võimekust (3.1.1.).  
Suurendame koostööd (sh lepingute mahtu) nii avaliku- kui ka erasektori partneritega (4.3.2).  
Jätkame erialaseid teadusseminare ja üleinstituudiliste teadusseminaride sarjadega (2.3.2.). 
Arendame välja spetsialiseeritud aparatuurse võimekuse ning analüüsimeetodite kogumi 
toetamaks akadeemiliste suundade peamiste uurimisprobleemide lahendamist kasutades 
molekulaarteaduslikku lähenemist (1.4.1.).  
Arendame välja neuropsühholoogia alaste uuringute aparatuurset baasi (1.4.1.) 
eksperimentaalpsühholoogia kursuste ja teadusuuringute läbiviimiseks (1.4.1.). 
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Arendame kliima muutusega kohanemise ja ning leevendamisega, samuti jätkusuutliku 
arenguga seotud uurimisvaldkondi ja metoodikaid lähtuvalt ühiskonnas tekkivatest 
probleemidest (1.4.1). 
Kasutame erinevaid kommunikatsioonivorme, et teavitada sihtrühmi tervise, heaolu ja 
jätkusuutliku eluviisi uuringutest ja uutest teadmistest (1.4.1.) 
Panustame ühiskonna arengusse sealjuures jätkusuutliku arengu printsiipidest lähtudes (4.3.1.).  
 
Õppetegevus 
Rakendame nüüdisaegset õpikäsitlust ning integreerime õppesse ettevõtluse, jätkusuutlikkuse, 
liikumise ja loovusega seotud kompetentse (1.1.2). 
Tegeleme õpetaja elukutse, vaimse tervise, säästliku eluviisi ja teadusuuringute tulemuste 
populariseerimisega (1.1.1.). 
Arendame koolituses teaduseetika ja erialase tegevuse eetikaalaseid teadmisi ning kompetentse 
(4.3.3). 
Rakendame õppe kuluefektiivsuse hindamist ning efektiivseid lahendusi õppekorralduses 
(4.2.3.). 
Osaleme koostöös erialaliitude ja Kutsekojaga spetsialiseerumisega seotud kutsestandardite 
koostamisel (sh õpetaja kutsestandard) ning lähtume standarditest õppe arendamisel (4.2.4.). 
Suurendame õppejõudude e-õppe meetodite kasutamise kompetentse e-kursuste läbiviimiseks 
(4.2.1.). 
Korraldame valdkonnasisest üliõpilaste õpirännet õppimiseks või praktikaks mitmes Euroopa 
riigi kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses või viimasega sarnases 
organisatsioonis (3.2.3.). 
Rakendame koostöölepingud erinevate välisülikoolidega, mis annaks võimaluse soovi korral 
õppida kuni kaks semestrit vahetusüliõpilasena mõnes partnerülikoolis (3.2.2.). 
Töötame koostöös haridusteaduste instituudiga välja haridusinnovaatilisi õppemeetodeid nii 
formaal-kui mitteformaalhariduse läbiviimiseks (1.1.2.). 
Reageerime paindlikult ühiskonna ootustele ja vajadustele lähtudes akadeemiliste suundade 
teemavaldkondadest uute täiendusõppeprogrammide väljatöötamisel, arendame paindlikke ja 
õppija vajadusi arvestavaid õppimisvõimalusi (1.4.1.). 
Osaleme elukestva õppe arendusprojektides, mis on suunatud täiendusõppe süsteemsele 
arendamisele ja koolituspakkumuste suurendamisele (1.4.2.). 
 
Juhtimine ja organisatsioonikultuur 
Õppekavade arendamiseks pakume koostöös personaliosakonna ja haridusteaduste instituudiga 
õppejõududele täienduskoolitusi ning õppekavade põhiõppejõududele grupikoolitusi ja 
nõustamist (1.1.1.). 
Kavandame ja arendame töökeskkonda toetades töötajate omavahelise suhtlemise võimalust 
ning võimaldame erialalise ning üldpädevuste alase kompetentsuse tõstmist (1.4.2.). 
Akadeemilise efektiivsuse suurendamiseks tõstame personali teadmisi ja oskusi IT rakenduste 
ja andmebaaside kasutamiseks (4.3.4).  
Aktsepteerime paindlikke töötamise vorme (kaugtöö, paindlik tööaeg) tingimusel, et see ei 
halvenda töö kvaliteeti ega mõjuta teiste seotud töötajate tegevust (4.3.4.). 
Võimaldame töötajatele rahvusvahelistumise eesmärgil lühi- ja pikaajalist mobiilsust 
kasutades selleks erinevate fondide ja koostöölepingute võimalusi (3.3.1.). 
Toetame töötajate motivatsiooni ja võimalusi tervislikuks liikumiseks ning ühistes 
liikumistegevustes osalemiseks (1.4.1.). 
Kujundame LTI-s ürituste ja koolituste kaudu vaimset tervist toetavat organisatsioonikultuuri 
(1.4.2.) 
Rakendame õpi- ja töökeskkonnas jätkusuutliku eluviisi põhimõtteid (1.4.1.). 
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3.2 AKADEEMILISTE SUUNDADE STRATEEGILINE EESMÄRK  
 
Loodus- ja terviseteaduste instituudis on neli akadeemilist suunda:  

● Liikumis-, tervise- ja sporditeadused 
● Loodusainete ja tehnoloogia didaktika 
● Loodusteadused ja jätkusuutlik areng 
● Psühholoogia ja käitumisteadused 

 
Peamised eesmärgid õppetegevuses LTI akadeemilistes suundades on järgmised: 
 
Liikumis-, tervise- ja sporditeadused 
Kujundame kehakultuuri õpetaja õppekava liikumisõppe keskseks.  
Kujuneme keskseks liikumisalase ja tervise ning töövõime hooldamisele suunatud koolituste 
pakkujaks. 
 
Loodusainete ja tehnoloogia didaktika 
Reorganiseerime tehnoloogia valdkonna õpetamise, et tagada õppetöö sobivus töötavale 
õppijale ning tagada valdkonna õpetamise parem kuluefektiivsus. 
Suurendame loodusainete õpetajakoolituses sotsiaalseid ja jätkusuutliku arengu hariduse 
kompetentse õpetavaid kursusi. 
Rakendame traditsioonilise õppe parimad võimalused IT-lahendusi ühendavate 
õppemeetoditega nii üldhariduskoolidele kui ka avalikkusele lõimides loodusteadused, 
tehnoloogia ja tööõpetuse. 
Arendame tehnoloogiaainete taseme- ja täienduskoolituse läbiviimiseks tänapäevast 
õppekeskkonda. 
 
Loodusteadused ja jätkusuutlik areng 
Arendame loodusteaduste magistrikavade vahelisi ühismooduleid ja võimaldame üliõpilastele 
paindlikkust erialaainete valikul. 
Loodusteaduste ja jätkusuutliku arengu valdkondadega seotud kõrgetasemelise teadustöö 
tulemuste rakendamine õpetamistegevustes.  
Suurendame jätkusuutliku arengu teemaliste kursuste osakaalu keskkonnakorralduse eriala 
õppekavades ja juhendamise teemades. 
Jätkame loodusteaduste lõimimist tervise- ja heaolu-alaste uuringutega. 
 
Psühholoogia ja käitumisteadused 
Suurendame neuroteaduste ja eksperimentaalpsühholoogia teemaliste kursuste osakaalu 
psühholoogia eriala õppekavades ja juhendamise teemades. 
Jätkame koolipsühholoogia suuna eelisarendamist.  
Viime läbi interdistsiplinaarseid psühholoogiaalaseid uurimisprojekte koostöös teiste 
akadeemiliste suundadega. 
Viime läbi COVID-19 kontekstiga seonduvaid uuringuid, mille raames uuritakse heaolu ja 
vaimse tervise problemaatikat koroonapandeemia ja selle järelmõjude kontekstis 
(psühholoogilised, sotsiaalsed ja vaba aja kasutamise teemad). 
Loome loodusteaduste õpetajakoolituse jaoks kursuse õpetaja sotsiaalsete kompetentside 
koolitamiseks.  
Suurendame inglise keelses heaolu valdkonna magistriõppekavas rahvusvaheliste õppejõudude 
kaasamist ning partnerülikoolidega sidustatult õpet, õppekava kvaliteedi tõstmiseks. 
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3.3 TEADUSTÖÖ ARENDAMINE JA NENDE SIDUSTAMINE AKADEEMILISTE 
SUUNDADEGA 
 
Loodus- ja terviseteaduste instituudis on Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus ning üks 
teaduskeskus, Ökoloogia keskus. 
 
Ökoloogia keskus 
Loodus- ja terviseteaduste instituudi Ökoloogia keskus (edaspidi ÖK) on 1992. aastal loodud 
Ökoloogia Instituudi tegevussuundasid jätkav keskus. Ökoloogia keskuse teadlased on edukalt 
keskendunud peamiselt veega seotud ökosüsteemide toimimise ja arengu uurimisele ning 
nendest alusteadmistest lähtuvate soovituste andmisele loodusressursside jätkusuutlikumaks 
haldamiseks. Uuritavateks ökosüsteemideks on järved, jõed, rannikud, sood ja põhjavesi. 
Uurime nendes ökosüsteemides erinevas aja- ja ruumiskaalas toimuvaid protsesse. Lisaks 
panustab Ökoloogia keskus aktiivselt loodusteadusliku kõrghariduse andmisesse ning koostöös 
teiste erialade teadlastega keskkonnahariduse ja -kommunikatsiooni suunalistesse 
uuringutesse. 
Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus 
TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus (edaspidi KNT) on loodud eesmärgiga ühelt poolt 
ühendada LTI loodus-, käitumis- ja sotsiaalteaduste olemasolevad uurimisprojektid ning teiselt 
poolt luua nende baasil uued interdistsiplinaarsed uurimisteemad, mis haaravad endasse 
erinevate erialade uurimisgruppe ja teadusalast kompetentsi. Praeguseks on KNT-s välja 
kujunenud kaks suuremat suunda – neuroteaduste dominandiga ja käitumisteaduste 
dominandiga uurimissuunad.  
 
Kuna teaduse suund on interdistsiplinaarne, siis ei ole seda arengukavas esitatud suundade 
kaupa või eraldi tippkeskuse või keskuse tegevusena, vaid kahe suurema suuna alla, kus 
esimese fookuses on tervis ja heaolu ning teises loodusteadused, looduskeskkond ja 
jätkusuutlik areng. 
 
Tervis ja heaolu, tervis ja heaolu keskkonnas 
 

- Uuringud vaimse tervise, heaolu ja tervisliku eluviisi valdkondades sh psühholoogia, 
rekreatsioon, loovteraapiad ja liikumisega seotud sporditeadused (koostöös KNT 
tegevustega). 

- Molekulaarteaduste ja käitumisteaduste omavaheliste seoste ning aju töö neuronaalsete 
mehhanismide uurimine ja kirjeldamine neurodegeneratiivsete protsesside uuringutes, 
ärevuse ja impulsiivsuse kontekstis (koostöös KNT tegevustega). 

- Kognitiivse psühholoogia uuringud, mis kirjeldavad arengu- ja kognitiivsete 
protsesside osa heaolus, käitumises ja aju töös. 

- Heaolu mõjutavad looduslikud ja sotsiaalsed keskkondlikud tegurid nii linna, kui 
looduskeskkondadades koostöös LTI-i siseste töögruppidega.  

- Kliimamuutustega kohanemise interdistsiplinaarse uurimisvaldkonna arendamine 
koostöös LTI-i siseste töögruppidega ning teiste instituutidega. 

- Suurendame interdistsiplinaarsete projektide osakaalu, sh. neurodegeneratiivsete 
haiguste uurimisprojektide raames (koostöös KNT-ga). 

- Arendame välja eksperimentaalse õiguspsühholoogia uurimisgrupi ja teadussuuna 
(koostöös KNT-ga). 

- Arendame ja täiustame saavutussportlaste ja liikumisharrastajate kehalise ja tehnilise 
sooritusvõime erinevate komponentide hindamise metoodilist ja aparatuurset 
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võimekust ning töötame välja vastavasisulisi teenuseid erinevate spordialade 
harrastajatele.  

Loodusteadused ja jätkusuutlik areng 

- Määratleme erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilist 
mõju veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide (sood, järved (sh karstijärvikud), jõed, 
rannikud ning nende valglad) talitlusele ja arengule multiskalaarsel tasandil ning 
töötame välja nende ökosüsteemide säilitamise ja taastamise teaduslikke printsiipe; 
kusjuures erilise tähelepanu all on põhjaveest sõltuvad ökosüsteemid;  

- Biopolümeeride uurimisega seotud teadussuuna tugevdamine Tallinna Ülikoolis. 
Bipolümeeride (peamiselt polüsahhariidide) uurimine, erineva päritoluga biomassi 
väärindamine, uudsete ekstraktsiooni- ning puhastusmeetodite väljatöötamine ja 
biopolümeere lagundavate/modifitseerivate ensüümide eraldamine, puhastamine ja 
rakendused (koostöös KNT-ga). 

- Arendame stohhastiliste protsesside teooriat ja selle interdistsiplinaarsete rakenduste 
alusbaasi, analüüsimaks muuhulgas nt plasmas ja materjalides, neurovõrgustikes ning 
keelte arengutes toimuvaid juhuslikke protsesse (koostöös KNT-ga); 

- Rakendame multifraktaalanalüüsil tuginevat formalismi plasma poolt kahjustatud 
metallisulamite analüüsil ning uurime fusiooniseadmete plasmakambrite uudsete 
volframipõhiste sulamite käitumist plasma voo mõjul;  

- Molekulaarteaduste valdkonnas töötada välja erasektorile huvipakkuvaid 
kõrgetasemelisel teadus- ja arendustööl baseeruvaid teenuspakette. 

- Arendame ning rakendame sotsiaalsete mõjude hindamist keskkonnamuutuste 
hindamise valdkonnas, k.a kodanikuteaduse ning keskkonnahariduse raames koostöös 
LTI-i siseste töögruppidega. 

- Jätkusuutliku arengu uurimisega seotud teadussuuna tugevdamine Tallinna Ülikoolis. 
 
 
3.4 ÜKSUSE PIKEMAAJALINE ARENGUPLAAN*  
 
Kavas on koostöösidemete tugevdamine LTI erinevate teadussuundade vahel (bioloogia, 
neuroloogiliste protsesside uurimine, füüsika, ökoloogia ja keskkonnakorraldus, jätkusuutlik 
areng, ressursside kasutamine, sporditeadused) (1.4.1.).  
 
Õpetajakoolituse kvaliteedi parandamiseks arendame füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia 
ning tehnoloogiavaldkonna ainete didaktikat lähtuvalt haridusuuenduslikest paradigmadest 
(1.4.3.). 
Kunstipõhiste töövahendite ja juhendmaterjalide väljatöötamine õppetegevuses kasutamiseks. 
Loovteraapia toime uuringud (1.4.2.). 
Organisatsioonikäitumise ja psühholoogiaalaste rakendusliku iseloomuga koolituste ja 
teenuste väljatöötamine (1.4.2.). 
 
Kõikides teadussuundades on interdistsiplinaarne lähenemine meeskonna tugevuse aluseks. 
Suurendame akadeemiliste töötajate valmisolekut tegeleda interdistsiplinaarset lähenemist 
nõudvate ühiskondlike probleemide ja väljakutsetega (2.1.3). 
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Tagame teadusandmete turvalise hoiustamise ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks 
kättesaadavuse (4.3.3.). 
 
Osaleme partnerluses avaliku sektori ja ettevõtetega oma tegevusvaldkonda kuuluvate 
tegevusalade arendamises ning strateegiate väljatöötamisel (2.3.2.). 
 
Teeme nii teadus- kui rakendusuuringute tulemused kättesaadavaks ühiskonnale ja 
koostööpartneritele (4.1.1.) ning jagame koostööst tekkinud edulugusid toodete ja teenuste 
arendamisel (2.3.2.). 
 
Arendame keskkonnateadlikkuse ning haridus- ja kommunikatsioonipraktikatega seotud 
interdistsiplinaarseid uuringuid, mis baseeruvad digitaalsete vahendite integreerimisel 
andmekorjesse kodanikuteaduse formaadis koostöös LTI siseste töögruppidega (1.4.3). 
 
Arendame kliimamuutusega kohanemise interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda, tehes 
koostööd LTI-i siseste töögruppidega (keskkonnakorraldus, Ökoloogia Keskus, 
terviseteadused) ning teiste instituutidega (1.4.3). 
 
 
Koostöösidemete tugevdamine erasektoriga ja kõrgetasemeliste teadustulemuste praktilise 
rakendamise elavdamine väljaspool akadeemilist ringkonda, sh: 

1. Välja töötada süsteem, mis võimaldaks pakkuda TLÜ-s doktoriõppe läbinutele ja TLÜ 
koostööpartnerite perioodilist spetsialiseeritud väljaõpet LTI laborites (4.1.1.). 

2. Võimaluste loomine TLÜ doktorantide ja teadlaste erialaseks väljaõppeks 
koostööpartnerite juures. Ettevõtlusdoktorantuuri võimaluste kasutamine (4.3.2.).  

3. Elavdada magistrantide õppepraktika (laboripraktika) läbiviimist erasektori juures, 
koostöökokkulepete sõlmimine (4.2.3.).  

4. Töötada välja erasektorile huvipakkuvaid kõrgetasemelisel teadus- ja arendustööl 
baseeruvaid teenuspakette. Erasektorile huvipakkuvate teenuste/võimalustega 
arvestame LTI infrastruktuuri arendamisel. (4.3.2.). 
 

 
 
V ARENGUKAVA RAKENDAMINE 
Akadeemilise üksuse arengukava lahutamatuks osaks on järgmised osad: 
Lisa 1. Arengukava rakendusplaan 
Lisa 2. Tulemusnäitajate loetelu ja eesmärgid aastateks 2021–2022  
Lisa 3. TAL tegevuse alateemad 
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Lisa 1. Arengukava rakendusplaan 
 
 

Alaeesmärk Vastutaja(d), 
kaasvastutaja(d) 

Tähtaeg 

TAL ja mõju ühiskonnas  
Teadus- ja arendustöö on suunatud akadeemiliste töötajate 
omavahelise koostöö suurendamisele, rahvusvahelisele 
koostööle ning ühisprojektide algatamisele ja läbiviimisele 
(2.1.2.). 

  

Tegevus 1 Infoseminarid erinevatest rahastusvõimalustest 
ning rahastamata jäänud taotluste analüüsimine. 

Teaduskoordinaator 
koostöös- turundus- 
ja  kommunikatsiooni 
spetsialistiga 

Kestev 

Tegevus 2 Projektide kavandamisel ja elluviimisel kaasata 
teiste suundade ja üksuste töötajaid. Arendada 
mitmekülgseid ja suuremaid uurimisrühmi, kus on esindatud 
sisulised ja täiendavad kompetentsid. 

Teaduskoordinaator 
Uurimisrühmade 
juhid. 

Detsember 
2022 

Arendame teadusprojektide taotlemist ja edukat 
läbiviimist toetavat administratiivset võimekust (3.1.1.).  

  

Tegevus 1. Koolitused – projektide taotlemine ja 
rakendamine. Taotluste koostamisel kaasata teisi 
uurimisrühma liikmeid, et edasi anda tugevamate taotlejate 
kogemusi 

Teaduskoordinaator, 
koostöös 
teadusosakonnaga, 
taotlejad. 

Detsember 
2022 

Tegevus 2. Mahukaid (ERC, EL) taotlusi koostavatel 
teadlastel leida võimalusi, et vähendada taotlemise 
perioodiks muud koormust. Suuremamahuliste projektide 
elluviimisel palgata projektide administreerimiseks 
projektiassistente. 
 

Administratiivjuht, 
teaduskoordinaator, 
direktor 

Detsember 
2022 

Suurendame koostööd (sh lepingute mahtu) nii avaliku- 
kui ka erasektori partneritega (4.3.2).  

  

Tegevus 1. Uute teenuste väljaarendamine ja olemasolevate 
teenuste täiustamine. 

Teaduskoordinaator Detsember 
2022 

Tegevus 2. Teenuste tutvustamine ülikooli veebis ja muudes 
asjakohastes veebides. 

Turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialist 

Detsember 
2022 

Jätkame erialaseid teadusseminare ja üleinstituudiliste 
teadusseminaride sarjadega (2.3.2.). 

  

Tegevus 1. Uute teemade leidmine ja seminaride 
korraldamine 

Turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialist, 
teaduskoordinaator 

Detsember 
2022 

Tegevus 2. Ökoloogia keskuse teadusseminaride tegevus ja 
selle laiem tutvustamine 

Ökoloogia keskuse 
juht ja töötajad, 
turundus- ja 
kommunikatsioonisp
etsialist 

Detsember 
2022 

Arendame välja spetsialiseeritud aparatuurse võimekuse 
ning analüüsimeetodite kogumi toetamaks akadeemiliste 
suundade peamiste uurimisprobleemide lahendamist 
kasutades molekulaarteaduslikku lähenemist (1.4.1.).  

  

Tegevus 1 Teadusrahastuse taotluste koostamine aparatuuri 
täiendamiseks. 

Teaduskoordinaator 
ja uurimisrühmade 
juhid 

Detsember 
2022 
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Tegevus 2 Uue aparatuuri rakendamine: koolitused ja 
integreerimine õppetöö tegevustesse 

Vastavad 
akadeemilised 
töötajad 

Detsember 
2022 

Arendame välja neuropsühholoogia alaste uuringute 
aparatuurset baasi eksperimentaalpsühholoogia kursuste ja 
teadusuuringute läbiviimiseks (1.4.1.). 

  

Tegevus 1 Teadusrahastuse taotluste koostamine aparatuuri 
täiendamiseks. 

Teaduskoordinaator 
ja uurimisrühmade 
juhid 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Uue aparatuuri rakendamine: koolitused ja 
integreerimine õppetöö tegevustesse 

Vastavad 
akadeemilised 
töötajad 

Detsember 
2022 

Kasutame erinevaid kommunikatsioonivorme, et teavitada 
sihtrühmi tervise, heaolu ja jätkusuutliku eluviisi 
uuringutest ja uutest teadmistest (1.4.1.). 

  

Tegevus 1. Teadust ja teaduse tulemusi tutvustavad 
tegevused: TLÜ veebileht, artiklid, esinemine meedias, 
avalikud loengud, info jagamine sotsiaalmeedias. 

Turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialist koostöös 
teaduskoordinaatori 
ja teadlastega 

Detsember 
2022 

 
Tegevus 2. Loengusarjades esinemine: avalikud seminarid, 
Ekspert Eetris, jm 

Turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialist koostöös 
teaduskoordinaatori 
ja teadlastega 

Detsember 
2022 

Oluliseks on panustamine ühiskonna arengusse sealjuures 
jätkusuutliku arengu printsiipidest lähtudes (4.3.1.).  

  

Tegevus 1 Teenuste pakkumine ettevõtetele ja avalikule 
sektorile. 

Teaduskoordinaator 
koostöös teadlastega. 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Teadust ja teaduse tulemusi tutvustavad 
tegevused: artiklid, esinemine meedias, avalikud loengud, 
info jagamine sotsiaalmeedias.  

Teaduskoordinaator 
koostöös turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialistiga ja 
teadlastega 

Detsember 
2022 

Õppetegevus 
Rakendame nüüdisaegset õpikäsitlust ning integreerime 
õppesse ettevõtluse, jätkusuutlikkuse, liikumise ja 
loovusega seotud kompetentse (1.1.2). 

  

Tegevus 1 Analüüsime 2021 ja 2022 õppekavaversioonide 
koostamisel õpetamis- ja hindamismeetodeid ning toetame 
akadeemilisi töötajaid  muutuste juhtimisel 

Õppejuht koostöös 
kuraatoritega 

Märts 2021 

Tegevus 2 Arendame LTI üldainet nii sisu kui õpimeetodite 
osas, et integreerida ja saavutada tulemused eesmärgis 
toodud kompetentsides 

Õppejuht koostöös 
kuraatorite ja 
õpetavate 
õppejõududega 

September 
2022 

Tegeleme õpetaja elukutse, vaimse tervise, säästliku 
eluviisi ja teadusuuringute tulemuste populariseerimisega 
(1.1.1.). 

  

Tegevus 1 Populariseerime LTI õpetajakoolituse ja selle 
eelduseks olevaid õppekavu, s.h. meedias ja läbi külastuste 

Turundus- 
kommunikatsioonisp
etsialist, õppekavade 
kuraatorid 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Osaleme teaduse populariseerimise tegevustes (1 
minuti loengud, Ekspert Eetris sari) ja tutvustame uuemaid 
teadussaavutusi 

Akadeemilised 
töötajad 

Detsember 
2022 
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Arendame koolituses teaduseetika ja erialase tegevuse 
eetikaalaseid teadmisi ning kompetentse (4.3.3). 

  

Tegevus 1 Osaleme TLÜ akadeemilise hea tava dokumendi  
läbimõtestamises akadeemiliste töötajatega ning rakendame 
heast tavast tulenevaid muudatusi tasemeõppetegevuses 

Õppejuht, kuraatorid, 
akadeemilised 
töötajad 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Jagame LTI-s infot TLÜ eetikakomitee 
tegevustest ja kogemusest, jagame LTI-s rakendatud häid 
praktikaid eetiliste küsimuste käsitlemisel 

Õppejuht, TLÜ 
eetikakomitee 
liikmed 

Detsember 
2022 

Rakendame õppe kuluefektiivsuse hindamist ning 
efektiivseid lahendusi õppekorralduses (4.2.3.). 

  

Tegevus 1 Hindame erinevate õppemeetoditega kaasnevat 
võimalikku töökoormust õppejõududele ning osaleme TLÜ 
arendusprotsessides õppejõudude koormusarvestuse 
põhimõtete täpsustamisel ja rakendamisel 

Õppejuht, 
administratiivjuht, 
kuraatorid, juhiabi 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Teeme koostööd TLÜ rahandusosakonnaga 
tasemeõppekulude võrdlevaks kaardistamiseks ja selgitame 
tulemusi ja põhimõtteid õppekavade arendamisel 

Administratiivjuht, 
õppejuht 

Märts 2022 

Osaleme koostöös erialaliitude ja Kutsekojaga 
spetsialiseerumisega seotud kutsestandardite koostamisel 
(sh õpetaja kutsestandard) ning lähtume standarditest õppe 
arendamisel (4.2.4.). 

  

Tegevus 1 Osaleme kutsekomisjonide töös ja analüüsime 
kutsestandarditele vastavust õppekavade arendusprotsessi 
osana 

Kutsekomisjonide 
liikmed, kuraatorid 

Märts 2022 

Tegevus 2 Vaatame üle kutsestandarditega seotud praktika 
võimalused ning täiendame praktika juhendeid vajadusel 
distantspraktika rakendamise põhimõtetega 

Kuraatorid, 
akadeemilised 
töötajad 

Mai 2021 

Suurendame õppejõudude e-õppe meetodite kasutamise 
kompetentse e-kursuste läbiviimiseks (4.2.1.). 

  

Tegevus 1 Pakume koostöös TLÜ personali- ja e-õppe 
osakonnaga õppejõududele koolitusi e-lahenduste 
rakendamiseks õppetöös 

Õppejuht koostöös 
personaliosakonna ja 
e-õppe keskusega 

September 
2022 

Tegevus 2  Jagame instituudis erinevate õppejõudude 
kogemusi rakendanud e-õppe lahendustest ja pakume 
vajadusel kolleegi arvamust ja tuge kursuste arendamisel 

Õppejuht, 
akadeemilised 
töötajad 

Detsember 
2022 

Korraldame valdkonnasisest üliõpilaste õpirännet 
õppimiseks või praktikaks mitmes Euroopa riigi 
kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses või 
viimasega sarnases organisatsioonis (3.2.3.). 

  

Tegevus 1 Hindame kehtivate Erasmus lepingute 
kasutatavusperspektiivi ja valmistume uueks 
lepinguperioodiks. 

Erasmus 
koordinaatorid, 
kuraatorid 

September 
2022 

Tegevus 2 Koostöös TLÜ kesksete arendustega töötame välja 
distantsõppe- ja praktika põhimõtted ja rakendame neid 
tutvustamisel, nõustamisele ja õppesse või praktikale 
suunamisel. 

Õppejuht, Erasmus 
koordinaatorid, 
kuraatorid 

September 
2022 

Rakendame koostöölepingud erinevate välisülikoolidega, 
mis annab võimaluse soovi korral õppida kuni kaks 
semestrit vahetusüliõpilasena mõnes partnerülikoolis 
(3.2.2.). 

  

Tegevus 1 Kaardistame võimalikud koostööpartnerid ja 
hindame sealse õppe vastavust LTI õppekavale. 

Kuraatorid koostöös 
Erasmus 
koordinaatoritega 

September 
2022 

Tegevus 2 Koostöös TLÜ kesksete arendustega töötame välja 
distantsõppe põhimõtted vahetusüliõpilasena õppimiseks 

Õppejuht koostöös 
Erasmus 
koordinaatoritega 

Detsember 
2022 
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mobiilsuspiirangute tingimustes ning võimalusel piloteerime 
neid 1 või 2 üliõpilase näitel. 

Töötame koostöös haridusteaduste instituudiga välja 
haridusinnovaatilisi õppemeetodeid nii formaal-kui 
mitteformaalhariduse läbiviimiseks (1.1.2.). 

  

Tegevus 1 Osalemine haridusteaduste instituudi 
arendusprojektides- ja tegevustes. 

Akadeemilised 
töötajad 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Meetodite rakendamine tasemeõppetegevuses ja 
kogemuse jagamine. 

Õppejuht, kuraatorid, 
akadeemilised 
töötajad 

Detsember 
2022 

Reageerime paindlikult ühiskonna ootustele ja vajadustele 
lähtudes akadeemiliste suundade teemavaldkondadest 
uute täiendusõppeprogrammide väljatöötamisel, arendame 
paindlikke ja õppija vajadusi arvestavaid 
õppimisvõimalusi (1.4.1.). 

  

Tegevus 1 Pakkuda  avalike täiendkoolituse vastavalt 
turunõudlusele. 

Täiendusõppe 
koolitusjuht 

Detsember 
2022 
 

Tegevus 2 Uute innovatiivsete õppekavade väljatöötamine 
ning pakkumine koostöös eriala tunnustatud spetsialistidega. 

Täiendusõppe 
koolitusjuht koostöös 
akadeemiliste 
töötajatega 

Detsember 
2022 

Osaleme elukestva õppe arendusprojektides, mis on 
suunatud täiendusõppe süsteemsele 
arendamisele ja koolituspakkumuste suurendamisele 
(1.4.2.). 

  

Tegevus 1 Uute koolituspartnerite kaasamine ja koostöös 
koolituspakkumiste koostamine. 

Täiendusõppe 
koolitusjuht 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Vastavalt koolitusvajadustele uute koolitajate 
kaasamine ja koolitusteemade arendus. 

Täiendusõppe 
koolitusjuht 

Detsember 
2022 

Juhtimine, liikmeskond, finantsid, organisatsioonikultuur 
Õppekavade arendamiseks pakume koostöös 
personaliosakonna ja haridusteaduste instituudiga 
õppejõududele täienduskoolitusi ning õppekavade 
põhiõppejõududele grupikoolitusi ja nõustamist (1.1.1.). 

  

Tegevus 1 Kaardistame iga-aastaselt LTI töötajate 
koolitusvajadused nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks. 

Administratiivjuht 
koostöös turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialistiga 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Vastavalt koolitusvajadusele teeme kokkulepped 
personaliosakonna ja haridusteaduste instituudiga koolituste 
läbiviimise osas.  Võimalikud ülikooli keskelt läbi viidavad 
koolitused või eraldi ainult LTI töötajatele mõeldud 
spetsiifilised koolitused. 

Administratiivjuht 
koostöös 
personaliosakonna ja 
haridusteaduste 
instituudiga 

Detsember 
2022 

Kavandame ja arendame töökeskkonda toetades töötajate 
omavahelise suhtlemise võimalust ning võimaldame 
erialalise ning üldpädevuste alase kompetentsuse tõstmist 
(1.4.2.). 

  

Tegevus 1 Kogume töötajatelt töökeskkonda parandavaid 
ettepanekuid läbi arenguvestluste pidevalt. 

Administratiivjuht  
koostöös 
töökeskkonna 
voliniku ja 
töökeskkonna 
spetsialistiga 

Detsember 
2022 
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Tegevus 2 Peame väga oluliseks ja arvestame üksikisikute 
erivajadusi töökeskkonna kujundamisel. 
 

Administratiivjuht  
koostöös 
töökeskkonna 
voliniku ja 
töökeskkonna 
spetsialistiga 

Detsember 
2022 

Akadeemilise efektiivsuse suurendamiseks tõstame 
personali teadmisi ja oskusi IT rakenduste ja 
andmebaaside kasutamiseks (4.3.4).  

  

Tegevus 1 Kaardistame iga-aastaselt LTI töötajate 
digipädevuste alased koolitusvajadused. 

Administratiivjuht 
koostöös turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialistiga 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Vastavalt koolitusvajadusele teeme kokkulepped 
personaliosakonna IT koolituste läbiviimise osas.  
Võimalikud ülikooli keskelt läbi viidavad koolitused või 
eraldi ainult LTI töötajatele mõeldud spetsiifilised 
koolitused. 

Administratiivjuht 
koostöös 
personaliosakonnaga 
ja digitehnoloogiate 
instituudiga 

Detsember 
2022 

Aktsepteerime paindlikke töötamise vorme (kaugtöö, 
paindlik tööaeg) tingimusel, et see ei halvenda töö 
kvaliteeti ega mõjuta teiste seotud töötajate tegevust 
(4.3.4.). 

  

Tegevus 1 Lähtume ülikoolis kehtestatud kaugtöö 
põhimõtetest ning tutvustame võimalusi oma töötajatele 

Administratiivjuht, 
õppejuht, LTI 
direktor 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Võimaldame kaugtööd kui see on läbi räägitud ja 
kooskõlastatud oma vahetu juhiga. 

 

Administratiivjuht, 
direktor, õppejuht, 
suunajuhid, keskuse 
juht 

Detsember 
2022 

Võimaldame töötajatele rahvusvahelistumise eesmärgil 
lühi- ja pikaajalist mobiilsust kasutades selleks erinevate 
fondide ja koostöölepingute võimalusi (3.3.1.). 

  

Tegevus 1 Saadame töötajatele pidevalt läbi teaduslisti infot 
nii projekti taotluste kui ka mobiilsus võimaluste kohta 

Teaduskoordinaator,
Erasmus 
koordinaatorid 

Detsember 
2022 

Tegevus 2 Toetame töötajaid nii mobiilsustaotluse 
vormistamisel kui ka õppetöö planeerimisel 

Teaduskoordinaator, 
Erasmus 
koordinaatorid, 
õppejuht 

Detsember 
2022 

Toetame töötajate motivatsiooni ja võimalusi tervislikuks 
liikumiseks ning ühistes liikumistegevustes osalemiseks 
(1.4.1.). 

  

Tegevus 1  Võtame osa turundus-ja kommunikatsiooni 
osakonna korraldatud  liikumisväljakutsetest liikumiskuu 
raames 

LTI töötajad Detsember 
2022 

Tegevus 2 LTI kevadkonverentsi osana planeerime 
liikumistegevust ja koolitust. 

Administratiivjuht, 
õppejuht 

Detsember 
2022 

Kujundame LTI-s ürituste ja koolituste kaudu toetavat 
organisatsioonikultuuri(1.4.2.) 

  

Tegevus 1 Korraldame iga-aastaselt LTI töötajatele mõeldud 
jõulupidu koos töötajate tunnustamisega ning LTI 
kevadkonverentsi 

Administratiivjuht, 
õppejuht, 
teaduskoordinaator, 
turundus- ja 
kommunikatsiooni 
spetsialist 

Detsember 
2022 
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Tegevus 2 Korraldame koolitusi doktoritöö juhendajatele 
juhendamispädevuste tõstmiseks, kaks korda aastas 
õppespetsialistide väljasõidud/üritused 

Administratiivjuht, 
õppejuht 

Detsember 
2022 

Rakendame õpi- ja töökeskkonnas jätkusuutliku eluviisi 
põhimõtteid(1.4.1.). 
 

  

Tegevus 1 Teeme teavitustööd paber- ja muude jäätmete 
vähendamiseks. 

Administratiivjuht  Detsember 
2022 

Tegevus 2 Võimalusel eelistame vana mööbli uuesti 
kasutamist kui uue ostmist. Uue töökoha sisustamisel 
kaardistame juba olemasoleva mööbli. 

Administratiivjuht Detsember 
2022 
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Lisa 2. Tulemusnäitajad* 
 Interdistsiplinaarsus Rahvusvahelisus Nõudlikkus ja 

jätkusuutlikkus 
TAL ja mõju 
ühiskonnas 

 
Interdistsiplinaarsete 
teadusprojektide 
rahastuse maht/ 
osakaal 
teaduspõhisest TAL 
rahastusest. 
 
Tellijapõhise TAL 
rahastuse maht/ 
osakaal kogu TAL 
rahastusest 
 
TLÜ toodete ja 
teenuste arv EXU 
portfoolios / 
Adapteri platvormil 
 
 

 
Rahvusvaheliste 
teadusprojektide 
rahastuse maht/ 
osakaal 
teaduspõhisest TAL 
rahastusest 
 
Välismaalastest 
järeldoktorite arv 

 
 
Kõrgetasemeliste 
teaduspublikatsioonide 
arv akadeemilise töötaja 
kohta 
 
Kolme aasta keskmine 
teaduspõhise TAL 
rahastuse maht. 
 
Kaitstud doktoritööde arv 
 
 

 

Õpe Kahe või enama 
eriala aineid 
lõimivate 
õppekavade arv 
 

Ülikoolivälise (s.h. 
rahvusvahelise) töö- 
ja 
õppimiskogemusega 
akadeemiliste 
töötajate osakaal. 

 

Nominaalajaga lõpetanute 
osakaal vähemalt TLÜ 
keskmisel tasemel. 
Üliõpilaste tagasiside 
õppeprotsessile vähemalt 
TLÜ keskmisel 
tasemel. 

 
 

Juhtimine ja 
organisatsiooni
kultuur 

Koostöö kasv ühiste 
ettevõtmiste 
elluviimisel: ühiste 
ettevõtmiste 
elluviimise arv 
(teadusprojektid, 
seminarid, kursused, 
konverentsid). 

Instituudi liikmete 
mobiilsus. 
Pikemaajalised 
enesetäiendamised 
välispartnerite 
juures. 
 

Õppejõudude ametikohast 
lähtuva palga mediaanist 
allapoole jääva keskmise 
põhipalga tõus. 
 
Instituudi liikmete 
motiveeritus (mõõdetakse 
töötajate rahulolu-
uuringuga), üle TLÜ 
keskmise 
taseme. 
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Lisa 4. Teadusteemad  
 
Arengukava lisasse oleme välja toonud teemad, mis olid eesmärkidena sõnastatud LTI 
arengukava 2016-2020 osades, need annavad ülevaate LTI teadussuundadest. 

Tervis ja heaolu, tervis ja heaolu keskkonnas  
1. arendame instrumentaalseid ja bioanalüütilisi meetodeid ning rakendame neid looduslike, 

sealhulgas neuropsühholoogiliste, protsesside seaduspärasuste selgitamiseks 
molekulaarsel tasandil; 

2. analüüsime madalmolekulaarsete inhibiitorite efektiivsust amüloid beeta-peptiidi 
toksilisusele Alzheimeri tõve profülaktikas. Evalveerime varajase Parkinsoni tõve 
geenivariatsioone ning seostame bioinformaatilise analüüsi tulemused kliiniliste 
metaandmetega; 

3. töötame välja erineva ajukahjustuse vormidega inimeste psüühilise seisundi ja motoorsete 
funktsioonide diagnostilisi meetodeid ja nende rakendamisprotseduure; 

4. uurime koolilaste arengu kognitiivseid mehhanisme ja töötame välja diagnostilised 
meetodid kognitiivse arengu hindamiseks; 

5. töötame välja kuulmisteravuse mõõtmiseks rakenduslikud meetodid ning pakume välja 
vastava teenuse; 

6. koostame uuringute baasil agressiivsuse neuronaalsete ja psühholoogiliste tegurite 
diagnostilised meetodid ja nende rakendamisprotseduurid; 

7. uurime looduse positiivseid restoratiivseid mõjusid ning arendame liikumist edendavaid 
võimalusi inimese heaolu parandamiseks; 

8. kaasame linna ökosüsteemide jätkusuutlikumaks majandamiseks ühiskonna erinevad 
huvigrupid ja leiame viisid ökosüsteemide jätkusuutliku toimimise toetamiseks; 

9. töötame välja sihtgrupispetsiifilisi loovteraapia sekkumismetoodikaid ja hindame nende 
mõju heaolule ja tervislikule seisundile, eestindame loovteraapia hindamismeetodeid; 

10. uurime kunstiteraapia toimemehhanisme ning rakendamist kliinilises ja koolikeskkonnas 
inimese toimetuleku toetamiseks ja heaolu suurendamiseks; 

11. õpilaste sotsiaalse, motivatsioonilise ja kognitiivse arengu psühhodiagnostiline 
hindamine; 

12. uurime tervist ja heaolu toetava ning säästva arengu põhimõtteid järgivat linnaruumi ning 
arendame kaasamispraktikaid ühiskonna erinevate gruppide tervislikuma käitumise 
muutmiseks;  

13. kaasaegse spordi- ja liikumisvaldkonna juhtimise ning majandamise organisatsiooni 
vormide uurimine ja arendamine. 

     Loodusteadused ja jätkusuutlik areng  
1. selgitame välja ajalised muutused tormide sageduses kasutades ökoloogilisi, 

sedimentoloogilisi ja geomorfoloogilisi andmeid ning hindame nende muutuste mõju 
randade evolutsioonile, taimkattele ja maakasutusele Eestis viimaste aastatuhandete 
jooksul; 

2. arendame ökosüsteemiteenuste kontseptsioonil põhinevaid interdistsiplinaarseid 
uurimismeetodeid ja koostöös töögruppidega SEEMIK ja KeKä töötame välja 
jätkusuutliku arengut toetavaid kommunikatsiooni- ja hariduspraktikaid; 
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3. arendame välja võimekuse jõgede valgalapõhiste ökosüsteemide ja järveökosüsteemide 
ökohüdroloogiliste toimimismehhanismide modelleerimiseks;  

4. arendame paleoökoloogilisi, maastikuökoloogilisi, telmatoloogilisi ja rannageoloogilisi 
uurimismeetodeid; 

5. arendame meetodeid keskkonnamõjude ning -seisundite hindamiseks ennustamaks 
keskkonna muutlikkust ajas; 

6. jätkame rakenduslikke uuringuid loodusvarade kasutamisest, keskkonnaseisundist ja 
looduskaitsest; veekeskkonnast ja selle kaitsest ning majandamisest, sh valglate 
majandamisest ja kaitsest ning kommunikatsioonipraktikatest; soode kasvuhoonegaaside 
emissioonidest ning loodusliku seisundi taastamisest; 

7. töötame välja taimsete biomassi vääristamiseks sobilikke efektiivseid meetodeid. 
Potentsiaalsed ettevõtluspartnerid on biomassi töötluse, biotehnoloogia, toidu, 
farmaatsia, kosmeetika ja materjalitehnoloogia valdkondadega seotud asutused; 

8. uurime tervist ja heaolu toetava ning säästva arengu põhimõtteid järgivat elukeskkonda 
ning arendame kaasamispraktikaid ühiskonna erinevate gruppide jätkusuutlikuma 
käitumise muutmiseks. 
 

 


