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10.00 – 11.30 ÜLIKOOLI ÜLDISED ARENGUSUUNAD 2022

10.00 – 10.10 Üllatusesineja

10.10 – 10.30 Ülikooli saavutused ja õppetunnid 2015–2019, rektor prof. Tiit Land

10.30 – 11.15 Tegevuspõhimõtted 2022

11.15 – 11.30 Arutelu ja küsimused

11.30 – 12.00 KERGE LÕUNA

12.00 - 14.00 FOOKUSVALDKONDADE ARENGUSUUNAD 2022

12.00 – 12.10 Üllatusesineja

12.10 – 12.25 Haridusuuendus, prof. Tobias Ley

12.25 – 12.40 Digi- ja meediakultuur, lektor Tiina Hiob

12.40 – 12.55 Terve ja jätkusuutlik eluviis, prof. Aleksander Pulver

12.55 – 13.05 Üllatusesineja

13.05 – 13.20 Kultuurilised kompetentsid, dotsent Aigi Heero, PhD

13.20 – 13.35 Ühiskond ja avatud valitsemine, prof. Merike Sisask

13.35 – 14.00 Arutelu ja küsimused
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ÜLIKOOLI SAAVUTUSED

JA ÕPPETUNNID

2015– 2019 

REKTORPROF. TIITLAND



2013-…
• Väliskeskkonna muutused:

- Kõrgharidusreform: ülikoolide riigipoolne rahastusmudeli muutus, RKT 

kadumine, vastutusvaldkondade kinnitamine

- Üliõpilaste arvu langus: demograafiline olukord, kõrgharidusreform

• Akadeemiliste üksuste võimekus, tegevused ja suurused olid

varieeruvad, mis seadis löögi alla nende finantsilise

jätkusuutlikkuse



2014
• Institutsionaalse akrediteerimise soovitused:

- Tegevuste fokusseerimine, enam rõhku interdistsiplinaarsusele

- Juhtimismudeli ülevaatamine

- Üksuste liitumiste läbiviimine lähitulevikus

• Algas akadeemiliste üksuste struktuuri korrastamise protsess:

- Struktuurireform



2014 
UUE ARENGUKAVA
KOOSTAMINE

• Aasta alguses käivitus diskussioon “Tallinna Ülikool 2020”

• Suveks sündis sõnakombinatsioon “targa eluviisi eestvedaja”

• Lepiti kokku fookusvaldkonnad: 

- haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja 

jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine

• Septembris toimus arengukonverents “Tallinna Ülikool 2020 –

targa eluviisi eestvedaja”



2015
• Jaanuaris kinnitas senat uue arengukava 2015-2020:

- 5 fookusvaldkonda

- 3 tegevuspõhimõtet: interdistsiplinaarsus, rahvusvahelistumine, nõudlikkus

ja jätkusuutlikkus

• Märtsis kinnitas senat uue põhikirja:

- Uus akadeemiline struktuur

- Senati koosseis uutel alustel

• Septembris rakendus uus akadeemiline struktuur:

- 6 instituuti (23-st)

• Loodi TLÜ tippkeskused



2016
• Esimene täisaasta uute instituutidega

• Akadeemiliste üksuste uus rahastusmudel:

- TAP-i põhiselt tegevustoetuse jaotuselt enam tulemuspõhisele jaotusele

- Projektide üldkulukatted ja tasulise õppe tulud jäävad üksuste käsutusse

• Rektori valimised

• ELU pilootprojekt

• Ursa maja rekonstrueerimisotsus



2017
• Teadustegevuse edukas evalveerimine kõikides valdkondades

• Akadeemilise töötaja karjäärimudeli töörühma moodustamine

• Hea teadustava leppega ühinemine



2018
• Tallinna Ülikooli seaduse ettevalmistamine

• Uue halduslepingu läbirääkimised

• Algas Ursa maja rekonstrueerimine



2019
• Uus haldusleping 2019-2021:

- Vastutusvaldkondade lisandumine, millega seonduvalt tõuseb TLÜ vastav

tulemusrahastuse indikaator 51%-lt 73%-le

• Riigikogu kinnitas Tallinna Ülikooli seaduse

• Senat kinnitas TLÜ uue põhikirja

• Senat kinnitas akadeemilise töötaja karjäärimudeli

rakendumiseks vajalikud regulatsioonid

• Lõpeb maja rekonstrueerimine:

- Valmib uus Vita maja



ELU KULG–3 AASTAT



ELU KULG–3 AASTAT



SAAVUTUSED
• Teadus- ja arandustegevuse projektide mahu kasv:

- ERA Chair 2x, ERC, HERA, …

• Adapter ja EXU

• ELU

• Välisüliõpilaste osakaalu suurenemine

• 2016-2018. a majandusaastad positiivse tulemiga

• Oleme rahvusvahelistes rankingutes (QS ja THE) 5% maailma

parimate ülikoolide seas



OLULISEMAD ARVUD
• Teaduspõhise TAL rahastuse maht:

- 2016: 7,0 milj. eurot

- 2017: 9,4 milj. eurot

- 2018: 12,2 milj. eurot

• Välisüliõpilaste osakaal:

- 2016: 8,67%

- 2017: 9,15%

- 2018: 10,85%

• Ülikooli tulubaas:

- 2016: 44,3 milj. eurot

- 2017: 46,5 milj. eurot

- 2018: 50,5 milj. eurot



PALGAARVUD
• Akadeemiliste töötajate keskmine kogupalk:

• 2018 vs 2017 tõusis kõikide ametikohtade keskmine palk 14%



ELU ÕPPETUNNID

• TLÜ töötajad on avatud ja valmis proovima uusi väljakutseid

• TLÜ-s on 100% huvitavaid kolleege, aga me tunneme neist 10%

• 6 eri valdkondade tudengit ei leia kohtumiseks ühte sobivat aega

• Valdavale enamusele üliõpilastele meeldib ELU, kuid on siiski 

mõned, kes ei oska ELUga midagi peale hakata

• 3+2+1 reegel: ära pane 3 tärni hotelli 2 kolleegi 1 voodisse



ÕPPETUNNID

• Ole julge ja mõtle suurelt

• Ära karda teha muudatusi – need on vajalikud

• Sisekommunikatsioon

• Eduka muutuste juhtimise võti:

- Suhtlemiseks ja ühisüritusteks võetud aeg

- Tantsuõhtud



TEGEVUSPÕHIMÕTTED:

INTERDISTSIPLINAARSUS, 

RAHVUSVAHELISTUMINE,

NÕUDLIKKUS JA 

JÄTKUSUUTLIKKUS



TEGEVUSPÕHIMÕTTED: 

TEADUS-, ARENDUS-JA 

LOOMETEGEVUS



TAL: 
INTERDISTSIPLINAARSUS
• Käivitame interdistsiplinaarse teadustaristu

arendamise meetme (strateegilised laborid)

• Uuringufondi ja sisekommunikatsiooni prioriteet: 

teaduse konkurentsivõime kasv (sh tippkeskused)

• Toetame ja motiveerime ühiskonnale suunatuse 

kasvu (karjäärimudeli rakendamine: paindlikkus!)



TAL: 
RAHVUSVAHELISTUMINE
• IT-lahendus teadusandmete hoiustamiseks ja 

kättesaadavaks tegemiseks (sh avatud teadus)

• Tugevdame lepingupõhise TAL tegevuse 

tugisüsteemi (sh projektitaotluste koostamise 

tugiteenus, tugitöötajate kompetentsus, jms)

• Strateegilised partnerid ja pikaajaline stažeerimine



TAL: NÕUDLIKKUS JA 
JÄTKUSUUTLIKKUS
• Rakendusliku väljundiga IO potentsiaali realiseerimine 

(sh andmebaas, spin-off piloot, teadmusteenuste 

arendamist toetav meede) 

• Õppe- ja teadustegevuse sidustamine (sh tenuuri-

professoritele eestvedaja roll)

• Doktoriõppe efektiivsuse tõstmine (sh 

uurimisrühmadega sidustamine; doktoriõppe 

infosüsteemi arendamine) 



TEGEVUSPÕHIMÕTTED: 

ÕPE



ÕPE: 
INTERDISTSIPLINAARSUS
• Jätkata ELUdega

• Luua 12-24 EAPsed ELUd

• Luua 6-24 EAPsed õppekavade vahelisi ELU mooduleid

• Ülikooli rahastusega PhDs eelistatakse ID teemadega 

doktorante

• Akadeemia Pluss: interdistsiplinaarsete teaduspõhiste 

seminaride süsteemi väljaarendamine ja piloteerimine

• Interdistsiplinaarsed õppelaborid



ÕPE: 
RAHVUSVAHELISTUMINE
• Rahvusvahelise õppe strateegia loomine (eesmärgid, 

põhimõtted, kvaliteedinõuded)

• Koostöö fokusseerimine välisülikoolidega (strateegiliste 

partnerite leidmine, ühine mobiilsusaken)

• Üliõpilaste mobiilsuse suurendamine (välispraktika, 

lühiajaliste üliõpilasvahetuste soodustamine

• Õppejõudude väliskogemuse jagamine nii üliõpilastele kui 

kolleegidele



ÕPE: NÕUDLIKKUS JA 
JÄTKUSUUTLIKKUS
• Üliõpilaste üldpädevuste arendamine:

- üldpädevuste ja tulevikuoskuste strateegia loomine; 

- digipädevuste arendamine (erialased, õppejõudude);

- eesti keele ja kultuuri alaste pädevuste arendamine 

(välisüliõpilastele, eesti keelt, sh teaduskeelt ja 

eestikeelset väljendusoskust arendava aine 

väljatöötamine).



ÕPE: NÕUDLIKKUS JA 
JÄTKUSUUTLIKKUS

• Õppeprotsessi kvaliteedi analüüs ning parendamine:

- õpetamisvõimekuse analüüs ning suurendamine

- kontaktõppe osakaalu analüüs ja vajadusel korrigeerimine

- paindlike õpivõimaluste loomine õpetajakoolituses

- esmakursuslastele sotsiaalse ja haridusliku toe tagamine

- sisehindamissüsteemi toimivuse analüüs ning uuendamine

• Õppekavade analüüs ja arendus

• Kuraatorite vahelise koostöö soodustamine



TEGEVUSPÕHIMÕTTED: 

JUHTIMINE JA 

ORGANISATSIOONIKULTUUR



JUHTIMINEJA 
ORGANISATSIOONIKULTUUR: 
INTERDISTSIPLINAARSUS

• Terviklik süsteem õppejõudude professionaalse arengu 

toetamiseks

• Tugevdame TLÜ ühiskondlikku positsiooni ja kuvandit (sh 

väärtuspakkumiste mõtteviis, koostöö avaliku ja erasektori 

partneritega)

• Arendame rahastusmudeli ja koormusarvestuse enam

interdistsiplinaarsust toetavaks



JUHTIMINEJA 
ORGANISATSIOONIKULTUUR: 
RAHVUSVAHELISTUMINE

• Arendame tugisüsteemi, mis suurendab TLÜ-sse töötama 

tulemise motivatsiooni ning toetab sujuvat sisseelamist uues 

töö- ja elukeskkonnas

• Tagame ingliskeelse inforuumi piisava katvuse, atraktiivsuse 

ning pideva uuendamise

• Toetame rahvusvahelistumist väärtustava 

organisatsioonikultuuri arengut  ja ülikooli töötajate 

rahvusvahelise haarde laienemist (sh võõrkeelte õppimine, 

pikaajaline mobiilsus, arendustegevusele suunatud 

ühislähetused jms) 



JUHTIMINEJA 
ORGANISATSIOONIKULTUUR: 
NÕUDLIKKUS JA 
JÄTKUSUUTLIKKUS

• Jätkusuutliku eluviisi rakendamiseks koostame “Rohelise ülikooli” tegevuskava (sh 

keskkonnateemalised algatused, liikmeskonna tervise, sh vaimse tervise edendamine, 

digipädevusi- ja turvalisust suurendavad tegevused)

• Toetame Eesti hea teadustava raames tehtud kokkulepete ja võrdse kohtlemise printsiipide 

rakendumist ülikoolis (sh eetikakomitee rakendumine, kaasajastatud regulatsioonid ja meetmed 

proaktiivseks tegevuseks ja juhtumite menetlemiseks)

• Mitmekesistame ja suurendame ülikooli tulubaasi (sh kinnisvara visioon, EXU, meetmed 

iseteenitud tulude suurendamiseks)

• Ajakohastame liikmeskonna motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi, põhipalga jätkuv tõus

• Arendame andemetepõhist juhtimiskultuuri, sh kaasajastame juhtimise infosüsteeme

• Tõhustame sise- ja väliskommunikatsiooni

• Isikuandmete kaitse põhimõtted ja protseduurid



ARUTELU, 
KÜSIMUSED

HTTPS://PADLET.COM/TLUPR/TLU2022



FOOKUSVALDKONDADE 

ARENGUSUUNAD 2022



HARIDUSUUENDUS
PROF. TOBIAS LEY



Implementing new teaching and 

learning strategies (MÕK) in 

schools, through teacher education 

and in university teaching.



HARIDUSUUENDUS I
• Evidence-based innovation in education and through teacher 

training and didactical research.

• Strengthening inclusive education and personalized learning.

• Integrating digital learning tools and resources, critically 

reflecting their effects.

• Improving possibilities for lifelong and workplace learning, 

including staff at TLU.

• Building partnerships between research, practice and policy in 

education.



HARIDUSUUENDUS II
• Focus on implementation and evaluation of programs 

developed earlier (special education, EDULABS, Future 

School).

• More focus on research capacity and building a knowledge 

base through research lab, new data collection tools, school 

university partnership models.

• Integrating digital tools and resources into new teaching and 

learning methods and evaluating impact.



DIGI-JA 

MEEDIAKULTUUR

LEKTOR  TIINA  HIOB





Meie eesmärk on koolitada loomingulisi 

professionaale, kel on mitmekülgsed 

meediapädevused, sh võime luua nüüdisaegset 

pildimaailma, 

mille abil lugusid jutustada ning 

eri valdkondi lõimides kaasa rääkida nii 

ühiskonna valulistes küsimustes kui ka 

rikastada Eesti ja maailma kultuuri. 



Oleme eestvedajad ja koondame ühistegevusi 

ülikooli akadeemiliste üksustega 

digitaalse kirjaoskuse edendamisel, 

inimese ja arvuti interaktsiooni mõjude, 

meediaprotsesside uurimisel, 

ning digididaktika ja digiõppevara

arendamisel.



Soovime panustada infoühiskonna 

innovaatiliste lahenduste 

väljatöötamisse ning digi- ja 

meediakultuuri juurutamisse erinevates 

eluvaldkondades.



DIGI- JA 
MEEDIAKULTUUR I

1 Audiovisuaalkultuuri ja meediavaldkonna professionaalide 

ettevalmistamine ja koolitamine

• Lõimime filmikunsti, koreograafia, meedia, 

kommunikatsiooni ja kunstide pedagoogika õpetamise ning 

algatame interdistsiplinaarseid loomingulisi projekte, mis 

ühendavad mitme eriala üliõpilasi.

• Arendame eri platvormidele innovatiivse meediasisu loomise 

ja audiovisuaalse kirjaoskuse võimekust, mida rakendame 

õppe- ja teadus- ja loometöös. 



DIGI- JA 
MEEDIAKULTUUR I

1 Audiovisuaalkultuuri ja meediavaldkonna professionaalide 

ettevalmistamine ja koolitamine

• Töötame välja haridustehnoloogiliste teadmiste, meetodite ja 

oskuste süsteemse käsitluse ja kasutame sellest lähtuvalt 

meedia, kommunikatsiooni (verbaalse, visuaalse, helilise ja 

kehalise), kunsti, muusika ja audiovisuaalpärandit 

õpetajahariduses. 

• Arendame audiovisuaalvaldkonnas, eriti virtuaal- ja 

liitreaalsuse allvaldkondades välja loovuurimisliku suuna 

eesmärgiga jõuda uute kultuuri- ja meediavormideni ning 

rakendusliku koostööni loovsektoriga. 



DIGI- JA 
MEEDIAKULTUUR II

UUED TEGEVUSED

• Loome digipädevuste hindamise raamistiku ja kavandame selle

rakendamise kõikide lõpetajate digipädevuste hindamisel. 

• Arendame välja kultuuri- ja meediaandmete, sh suurandmete

analüüsi uurimise, arendustöö ning õpetamise valdkonna. 

• Rikastame ja laiendame valdkonnaspetsiifilisi täienduskoolituste

pakkumisi. 



TERVE JA 

JÄTKUSUUTLIK ELUVIIS

PROF. ALEKSANDER PULVER





TERVE JA 
JÄTKUSUUTLIK 
ELUVIIS I

• Jätkusuutlikud kõrgetasemelised erialased ja 

interdistsiplinaarsed loodus-, keskkonna-, tervise- ja 

käitumisteaduslikud uuringud ja koolitus.

• Tõenduspõhiste teadmiste levitamine sihtrühmades.

• Rakenduslike koostööprojektide realiseerimine ja 

teadmuspõhiste teenuste pakkumine.



TERVE JA 
JÄTKUSUUTLIK 
ELUVIIS II

2020-2022 aasta prioriteedid

• Interdistsiplinaarsed teadusprojektid ja õppekavad

• Mobiilsus ja rahvusvahelistumine 

• Jätkusuutlik Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus 

(KNT) ning doktoriõpe 

• Loodusteaduste didaktika ja aineõpetajate koolitus

• Koostööl põhinev organisatsioonikultuur



KULTUURILISED 

KOMPETENTSID

DOTSENT AIGI HEERO, PHD



Fookusvaldkonna sisu: eri kultuuride, 

keelte, ajaloo ja traditsioonide uurimine, 

mõtestamine ning vahendamine; 

sh eesti keele ja kultuuri uurimine 

globaalses kontekstis.

Viimase viie aastaga on tegevus muutunud 

fokusseeritumaks.

Enamus tegevusi: pidev ja pidevalt uuenev 

protsess.



KULTUURILISED 
KOMPETENTSID I

• Kultuuri ja kultuurinähtuste mõtestamist ja analüüsi

võimaldavate teooriate arendamine. 

• Vastava teadmuse vahendamine.

• Kultuuriareaalide uurimine.

• Eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja kultuuri uurimine, 

eesti keele õpetamise arendamine, eesti teaduskeele 

arendamine.



KULTUURILISED 
KOMPETENTSID II

• Uus arengukava kontsentreeritum ja selgepiirilisem.

• Paljude tegevustega jätkame (kultuuriteooria –

kultuurianalüüs, digihumanitaaria, kultuuriareaalide 

uuringud). Edulood: uued projektid. Loodame teha rohkem 

koostööd teiste üksustega.

• Selgem fookus eesti keelel ja kultuuril – mh tulenevalt uuest 

halduslepingust ja riiklikest strateegiatest.

• Võrreldes eelmise arengukavaga on valdkonna tugevused 

selgemini välja toodud (nt humanitaarainete didaktika 

valdkond).



ÜHISKOND JA AVATUD 

VALITSEMINE

PROF. MERIKE SISASK



Nüüdisaegset ühiskonda 

iseloomustavad märksõnad  nende 

taga olevad protsessid  ühiskonna 

vajadused  ülikooli roll, kompetentsid 

ja võimalused riigi ja KOV 

koostööpartnerina  uurimissuunad, 

sekkumisviisid, innovatsioon 

ülikooli ühiskondlik mõju ja eestvedaja 

roll.



ÜHISKOND JA AVATUD
VALITSEMINE I

Eesmärgid
• Ühiskonnakäsituste ja -suundumuste mõtestamine ning 

uudsete lahenduste pakkumine

• Toetus institutsioonide, valitsemise ja õigusnormide 

uuenemisele

• Sotsiaalse innovatsiooni edendamine

• Inimeste heaolu ning õiguste käsituste mõtestamine ja 

arendamine

• Sotsiaalteaduste kompetentsi rakendamine ülikooli tegevuses



ÜHISKOND JA AVATUD
VALITSEMINE II

Alaeesmärgid ja tegevused, olulisemad märksõnad
• Olemasolevad: interdistsiplinaarsus, innovaatilised 

lahendused, ülikool kui koostööpartner riigile ja KOV-ile 

(valitsemine ja poliitika kujundamine), rahvastik, kogukond ja 

indiviid

• Uued ja/või rõhutatud: digitaliseerumine, 

rahvastikuprotsessid, elukaar (lapsed, noored, tööealised, 

eakad) ja põlvkondade vaheline sidusus, hargmaistumine, 

ränne ja lõimumine, inimõigused, sotsiaalteaduse fookusega 

infrastruktuurid, andmekogud ja nende linkimine



ARUTELU, 
KÜSIMUSED

HTTPS://PADLET.COM/TLUPR/TLU2022



TÄNAN!

Kommentaarid ja ettepanekud on oodatud kuni 22.11 meiliaadressile 

brita.laurfeld@tlu.ee 


