
	

	

	

 

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) arengukava 2016–2020 

TLÜ senati 25. aprilli 2016 määrus nr 25 

 

Vastu võetud humanitaarteaduste instituudi nõukogus 6. aprillil 2016. Kinnitatakse Tallinna 
Ülikooli põhikirja § 9 p 5 alusel. 

 
TÜHI visioon 

TÜHI tahab olla kõrgelt hinnatud õppeasutus, mis annab kvaliteetset, humanitaarteaduste ja 
õpikäsituste arenguga kaasaskäivat haridust, ning tunnustatud teaduskeskus, mis pakub häid 
tingimusi teadustööks ja eneseteostuseks.  

 

TÜHI missioon 

Tihenevate kultuurisidemetega maailmas toimetulek nõuab paljude keelte ja mõtteviiside 
tundmist ning tähenduste vastastikust vahendamist, uue mõistmist ja vana väärtustamist. 
TÜHI pakub õppijale ja kogu ühiskonnale oskusi ja teadmisi (kultuurilisi kompetentse) 
selle ülesandega toimetulekuks. Uurides eesti keelt, ajalugu ja kultuuri globaalses 
kontekstis, aitab TÜHI kaasa eesti keele ja kultuuri püsimisele ning meie enesepildi 
analüüsile ja kujundamisele. TÜHI edendab teadusharude koostööd ja mõtestab nii 
kohalikku kui ka globaalset kultuuri, annab panuse targa eluviisi edendamisse ja 
teadmispõhise, keeli, kultuure ja loovust väärtustava ühiskonna kujundamisse, arendab 
eestikeelset teadust ja kõrgharidust ning loob tingimusi ühiskonnaliikmete osalemiseks 
kultuuris.  

 

TÜHI õppetegevuse arendamise peamised sihid on TÜHIs õppimise atraktiivsus ning 
humanitaarteaduste kõrge maine ühiskonnas. Õppetöö lähtub järgmistest põhimõtetest: 

- Õppekavad ja nende populariseerimine arvestavad humanitaarteaduste tähtsust 
kultuuriliste kompetentside loomisel ja arendamisel. 

- Kitsamad erialaoskused ja silmaringi avardamine on tasakaalus. 

- Õpetamisel lähtutakse tänapäevastest õpikäsitustest. 

- TÜHI õpetab üliõpilasi õppima: arendab nende eneserefleksioonioskust ja õhutab 
neid võtma õppimise eest suuremat vastutust. 

Õppetegevuse arendamiseks astutakse järgmisi samme: 

- Arendatakse õppejõudude õpetamisoskusi ja digipädevust. 

- Suurendatakse koostööd erialade vahel ja kaasatakse õpetamisse teadustöötajaid. 

- Õppetöö arendamisse kaasatakse ka üliõpilasi. 

- Õppepraktikale ja selle kvaliteedi tõstmisele pööratakse rohkem tähelepanu. 



	

	

- Õppekavades seatakse sisse pea- ja kõrvalerialade struktuur (ühesuurused 
aineplokid ehk moodulid ning valik kõrvalaineid). Kõrvalerialade võimalus muudab 
õppimise interdistsiplinaarsemaks ja vastab üliõpilaste huvidele ja vajadustele. 

- Arendatakse välja humanitaarteaduslikud üldained, mis viiakse kõikidesse 
õppekavadesse. 

- Ainete hulk väheneb, nende maht kasvab 6 EAP-le. Õppejõudude koormusarvestust 
kohaldatakse sellega. 

- Vastavalt tulemuslepinguga seatud eesmärgile väheneb eestikeelsete õppeainete arv 
võrreldes 2015. aastaga 50% ja eestikeelsete õppekavade arv 10 võrra.  

- Vastavalt tulemuslepingule õpetatakse aineid – esmajoones võõrkeeli (põhirõhuga 
erialasel inglise keelel) ja uusi üldaineid – teistele instituutidele samas mahus mis 
2014/2015. õppeaastal. 

- Arendatakse ajalooõpet, tõlkekoolitust ja Aasia uuringuid (vt vastavat suundade ja 
keskuste alajaotust allpool). 

- Suureneb TÜHIs läbiviidavate täienduskoolituste maht, sh teiste TLÜ instituutide 
töötajatele. 

 

TÜHI teadustegevuse arendamise peamised sihid 

Toetatakse olemasolevate uurimisrühmade tööd ja uute teket. Teadustegevuse näitajad 
paranevad, teadussuunad on omavahel koordineeritud ja seostatud õppetööga. 

- Teadlaste hulk kasvab. 

- TÜHI töötajate teadustegevuse toetamiseks luuakse TÜHI uuringufond.  

- Teadustöötajad saavad õpetamise eest „õppelisa“ ja õppejõud teadustöö eest 
„teaduslisa“. 

- Teadustegevust võetakse arvesse õppejõudude koormuses. 

- Algatatakse uusi projekte. 

- TÜHI teadustugiteenus abistab uute projektide käivitamisel. 

-  Rahastatud projektitaotluste (sh interdistsiplinaarsete) arv kasvab. 

- TÜHI nõukogu juurde luuakse teaduskolleegium, mis hakkab teaduselu 
koordineerima ja analüüsima, algatab uute teaduskoosluste moodustamist ja 
teadusprojektide kirjutamist. 

- Teadusliku arutelu edendamiseks luuakse TÜHI teadusseminar.  

- TÜHI koosseisus luuakse TLÜ tippkeskus, mis teeb koostööd teiste TLÜ 
tippkeskustega ja valmistab koos nendega ette ühiseid projektitaotlusi. 

- Arendatakse rahvusvahelist teadus- ja arenduskoostööd. 

- Teaduse ja õpetamise lähendamiseks kaasavad suunajuhid teadustöötajaid 
õppetöösse ja keskuste juhid kaasavad õppejõude teadusprojektidesse. 

- Teadustöötajate õppetööd arvestatakse nende koormuses. 



	

	

- Teadustöötajate tööle võtmisel arvestatakse nende võimalikku panust õppetöösse. 
Uute ametikohtade avamisel ja väljakuulutamisel võetakse arvesse, et kandidaat oleks 
ühtaegu võimekas nii teadlase kui ka õpetajana.  

- Õpetamisse kaasatakse senisest enam kraadiõppureid. 

- Suureneb doktoriõppe efektiivsus ja rahvusvahelisus ning selle seos TÜHI 
teadustegevusega, doktorante kaasatakse uurimisrühmadesse ja projektidesse. 

 

TÜHI organisatsiooni arendamise peamised sihid: 

Et TÜHI oleks koht, kus tahetakse õppida ja töötada, on tarvilik: 

- intellektuaalselt stimuleeriv keskkond; 

- tõhus, avatud ja kaasav juhtimine; 

- kollegiaalne töö- ja suhtlemiskultuur;  

- hästi toimiv ja sõbralik büroo; 

- rahvusvahelistuv töö- ja õpikeskkond; 

- aktiivne üliõpilaselu. 

Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb: 

- võimaldada kõikidel töötajatel soovi korral TÜHI arengut puudutavates küsimustes 
kaasa rääkida; 

- koguda tagasisidet TÜHI kui organisatsiooni toimimise kohta ning täiustada selle 
põhjal organisatsiooni tööd; teavitada töötajaid kõigist juhatuse ja direktori tähtsamatest 
otsustest, arvestada otsuste langetamisel ja töökeskkonna kujundamisel töötajate 
arvamusega; 

- viia sisse õiglane koormusarvestus; 

- viia sisse regulaarne personaliarendus; töötajaid motiveeritakse osalema 
täienduskoolitustel (sh õpetamis- ja juhtimisoskuste arendamise koolitustel), toetatakse 
töötajaid, kes on omandamas doktorikraadi; 

- viia töötajate palk konkurentsivõimelisele tasemele; ühtlustada liitunud üksuste 
palgavahed (vastavalt tulemuslepingule); 

- korraldada teaduslikke ja seltskondlikke ühisüritusi; 

- arendada TÜHIt kui rahvusvahelist töökeskkonda; selleks motiveeritakse töötajaid 
stažeerima välismaal ning osalema rahvusvahelistes koostööprojektides, arendatakse 
ingliskeelset õpet, rakendatakse õppe- ja teadustegevuses kolleege väljastpoolt Eestit, 
tagatakse olulise info liikumine inglise keeles, arendatakse ingliskeelset veebilehte; 

- tagada hästi toimiv mainekujundus ja erialade populariseerimine; 

- teha koostööd üliõpilasnõukogu ja instituudi juhtkonnaga; arvestada üliõpilaste 
tagasisidega. 

 



	

	

Nähtavuse ja ühiskondliku mõju kasvatamise peamised sihid: 

- TÜHI annab oma pädevuse põhjal panuse neisse riigi ja ühiskonnaelu 
valdkondadesse, kus ilmneb vajadus ja soov arvestada humanitaarteaduslikke sissevaateid. 

- TÜHI liikmed osalevad ühiskondlikes ja kultuurilistes mõttevahetustes. 

- TÜHI kuvandit ja mainet arendatakse veebis ja sotsiaalmeedias. 

- TÜHI erialasid populariseeritakse avalike ürituste ja publikatsioonidega niihästi 
üliõpilaskandidaatide seas kui ka laiemas avalikkuses. 

- TÜHI arendab koostööd rahvusvaheliste partneritega, sh partnerülikoolidega, et 
suurendada välistudengite arvu. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Tiit Land     Hille Erik 
rektor      senati sekretär  
	


