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TEGEVUSARUANNE

Rektori eessOna

Lugupeetud lugeja!

Tallinna Ulikool alustas 2013. aastat uuenenud Narva maantee kampuses. Loodan, et kOik meie liikmed,

nh uliopilased kui tootajad, tunnetavad tervikiih kampuse funktsionaalsust, kus kOik hooned on seotud

uhtseks tervikuks. Lisaks uliopilastele kUlastasid meie linnakut paijud taiendusoppijad fling külalised.

Meeidejäävaks kfliaiiseks 2013. aastai oil URO peasekretar Ban Ki-moon, kes novembris esines Astra

hoone konverentsisaalis avaliku loenguga.

Ulikooli pohitegevustest teeb head meelt jatkuvalt kOrge teaduspublikatsioonide arv. 2013. aastal avaldati

ühe akadeemilise tootaja kohta keskmiseit 1,23 kOrgetasemeiist teaduspublikatsiooni, mis uletab ulikooli

arengukavas seatud sihtvaartuse fling on samal tasemel voi korgem teiste avalik-Oiguslike ulikoolide

vastavast naitajast. Samuti toimus edasiminek doktorltöode kaitsmisel. 2013. aastal kaitsti 23 doktoritööd,

mis on TLU jaoks rekordarv. Doktoriöppe kvaiiteedi ja tulemusiikkuse tagamiseks hakati rakendama

uhtseid atesteerimiskriteeriumeid.

Oppetegevuses j ätkus 2013. aastal Oppekavade konsolideerimine, mule tulemusena vahenes oppekavade

arv 10 Oppekava vOrra vOrreldes eelmise Oppeaastaga. Samuti toimusid labirääldmised teiste avalik

Oigusiike ulikoolidega. et leppida kokku Oppetoo läbiviimine jagatud vastutusvaldkondades vastavalt

Haridus- j a Teadusministeeriumiga solmitud halduslepingule.

TLU uheks oluliseks strateegiliseks eesmargiks on rahvusvahelistumine. Selles vallas kogesime 2013.

aastai nii edasiminekut seatud eesmärkide suunas kui väljakutseid. Edasiminek toimus tasemeOppe

valisuliopilaste arvus. 2013. aastai tOusis tasemeOppe välisuliOpilaste osakaal 3,8%-ni. Samasjai

muutumatuks väljaminevate TLU uliopiiaste osakaal vOrreldes eelneva ôppeaastaga, olles 1,9%. Koige

suuremat rOOmu teeb aasta-aastalt suurenev välisoppejoudude ja -teadustootajate osakaal, mis laheneb

1 0%-ie.

Lisaks pohitegevustele väärib märkimist teaduse populariseerimiseks suunatud 1 minuti loengusarja

loomine, tudengite loodud ja tudengitele suunatud Tudeng TV kaivitamine, uliOpilaskonna poolt

organiseeñtud roheline nädai ning TLU sUmfooniaorkestri asutamine.

TLUjaoks oluliseks kvaliteedimargiks onjätkuvalt kOrge üliöpilaste rahulolu Oppetooga(4,54). Soovin

tänada kOiki Ulikooli liikmeid tehtud too ja panuse eest!

Tilt Land

TLU rektor
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1. Ulikool arvudes 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013

Töötajate arv (täistööaja arvestuses) 886 886 922 1 002 969

neist akadeemilised töotajad 415 414 42$ 461 454

neisttugitootajad 471 472 494 541 516

ValisoppejOududeja -teadustootaj ate osakaal 5% 6,6% 8,5% 8,7% 9,4%

Uliopilaste arv 1 8 359 $ 899 9 577 10 209 10 016

shRKH 8$ 138 212 1191 956

shBA 5 550 5 $41 6 120 5 885 5 901

shMA 2475 2641 2870 2756 2789

shDOK 246 279 375 377 370

Tasemeoppe valisuliOpilaste osakaal 1,7% 1,7% 2,2% 2,7% 3,8%

Väljaminevate TLU üliOpilaste osakaal 1,9% 2,2% 2,5% 1,9% 1,9%

Kaitstud doktoritöOde arv 14 14 20 12 23

Publikatsioonidearv 1 312 1 377 1 457 1 569 1 520

neist rahvusvahelised eelretsenseeritavad 331 446 479 497 560

(ETISe klassiflkaatorid 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)

Oppekavade arv, mis on vastuvötuks avatud 145 146 147 14$ 138

shRKH 4 4 4 7 5

shBA 49 52 52 52 49

shMA 75 76 77 75 70

shDOK 17 14 14 14 14

Akadeemiliste üksuste arv 23 25 25 26 26

Finantsid

Tegevustulud (mm eurot) 28,3 26,9 30,3 34,2* 36,8*

‘Uliopilastega seotud andmed on esitatud perioodil 2009-2012 seisuga 31.12, kuid alates 2013. Aastast on need andmed esitatud

seisuga 01.11 vastavait Rektorite Noulcogu andmete toortthma kokkuleppele
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Tallinna Ulikool 2013.a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Tegevuskulud (mm eurot) 31,7 29,8 32,4 35,0* 39,9*

________________I___________

*tegeastuIudja
- kulud ei sisalda ulikooli arendusprojektide raames toimunud kapitaalehitustegevust. Nii esitatud

andmed tegevustulude ja —kulude kohta vôimaldavad vOrdlust samastel alustel eelnevate ja tulevaste aastatega.

2. Tallinna Ulikooli struktuur

Tallinna Ulikooli (edaspidi ka TLU) struktuuri kuuluvad akadeemilised üksused, akadeemilised

allUksused, uliöpilaskond, keskteenistused ning muud üksused. 2013. aasta lOpus oh ülikoolis 26

akadeemilist uksust (19 instituuti, 6 kohledit, Akadeemiline Raamatukogu), koim akadeemilist

allüksust (Haridusinnovatsiooni Keskus, Konfutsiuse Instituut ja Keelekeskus), 9 keskteenistust

ja 4 muud Uksust (Avatud Ulikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, Kirjastus,

Taiendôppekeskus) (Joonis 1).

Olulisim muudatus ülikooii struktuuris oil TLU senati 19. novembri 2012 otsusega nr 74 Tallinna

Ulikool haridusinnovatsiooni keskuse moodustamine akadeemilise allUksusena arendusprorektori

alluvuses. Keskuse pöhitegevusteks on:
• didaktikaalase tegevuse toetamine opetajakoolituse Oppelaborite arendamise kaudu;

• tanapäevaste öppevormide, metoodikate ja tehnoloogiate kasutuselevötmise toetamine

öpetajakoolituse taseme- ja taiendusOppes;
• Oppimise ja opetamisega seotud probleemide kaardistamine, nende lahendamiseks

valdkonnauieste teadus- ja arendusprojektide (sh kooliarendusprojektid) algatamine ja
elluviimine koostöös kasvatusteaduste ning teiste öppimise ja ôpetamisega seotud
valdkondade, teadlaste fling praktikutega.

Keskuse tegutsemise eelduseks ja aluseks on koostöö öpetajakoolitust pakkuvate instituutide ning

oppimise ja ôpetamisega seotud valdkondade esindajate vahel. Selleks loodi keskuse juurde nn

valdkondlikud didaktika laborid (keelelabor, looduslabor, looviabor, ajaloo ja ühiskonna labor,

tehnohoogiahabor, terviselabor, ühdlabor, alushariduse labor). Haridusinnovatsiooni Keskustjuhib

Mati Heidmets.

TLU kOrgeim otsustuskogu on 42 liikmest koosnev ülikooli senat. Senati eelnöude

ettevalmistamiseks ja ettepanekute tegemiseks on moodustatud alalised komisjonid:

• arenduskomisjon, mule tööd juhib Katrin Saks, Baiti flimi- ja Meediakooli direktor

• majanduskomisjon, mule tööd juhib Andres Kollist, Akadeemihise Raamatukogu direktor;

• teaduskomisjon, mihie tööd juhib Marko Vainu uliOpilaskonna esindajana,

• öppekomisjon, mule töödjuhib Thu Reimo, Infoteaduste Instimudi direktor.
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Ajaloo Instituut — Arendusosakond

Akadeemiline Raamatsikogu HaIdusoond

Balti Filmi- ja Meediakool Infotehnoloogia

Ecsti Demograafia Instiut — osakond

Eesti Humanitaartnstituut — Personaliosakond

Eesti Keele ja Kultuuri nstituut Personali arendus
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Eesti Tuleviku-unringute Instituut
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Kultuunde histjtuut — Rektoraadi btkoo

Haapsalu KoI1ed
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Informaatika 1nstituut
I

Teadmussiirde
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Psuhholoogia Instkuut

Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
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AKADLEMILISED ALLUKSUSED

Haridusinnovatsiooni Keskus
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$
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Joonis 1. Tallinna Ulikooli struktuur



Tatlinna Ulikoot 2013 .a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Tallinna Ulikooli nOuandvaks ja arengut puudutavates küsimustes ettepanekuid tegev organ on 15

liikmeline kuratoorium, mule koosseisu kuuluvad Eesti suuremate erakondade ja

loomevaldkondade esindajad ning ülikooli tegevusaladega lähedastel aladel tegutsevad

ettevötjad: Koit Uus (esimees), Ville Jehe (aseesimees), Jan Kaus, Marina Kaijurand, Marco

Laimre, Märt-Matis Liii, Jaan Manitski, Maret Maripuu, Heidur Meerits, Tilt Ojasoo, Lilsa-Ly

Pakosta, Ilmar Raag, Toomas Vitsut. 2013. aastal toimus kaks kuratooriumi koosolekut, kus

analüüsiti Ulikooli tegevust ja vöimalikke arenguid. Käesoleva aastaga iöppesid antud

kuratooriumi koosseisu volitused fling Vabariigi Valitsusele tehti ettepaneku uue kuratooriumi

koosseisu kinnitamiseks.

Rektoraati kuulub 5 lilget: rektor Tilt Land, akadeemiline prorektor Priit Reiska, teadusprorektor

Katrin Niglas, arendusprorektor Eve Eisenschmidt ja kantsfer Hannes Danilov (kuni 29.09.13).

Alates 30.09.2013 täidab kantsleri ülesandeid Peep Jonas.

Ulikooli koim teadusvaldkonda — ühiskonnateadused ja kultuur, bio- ja keskkonnateadused ning

loodusteadused j a tehnika — on rahvusvaheiiselt evalveeritud ning toetavad öppetegevust 19

oppekavagrupis: ajakirjandus ja infolevi, bio- ja keskkonnateadused, fUUsikalised loodusteadused,

humanitaaria, informaatika ja infotehnoloogia, isikuteenindus, keeled ja kultuurid,

keskkonnahoid, kunstid, matemaatika ja statistika, muusika ja teatrikunst, psuhholoogia,

sotsiaaheadused, sotsiaalteenused, sport, tervishoid, öigusteadus, Opetajakoolitus ja

kasvatusteadus, ärindus- ja haldus.

3. Teadus-, arendus- ja loometegevus

Ulikooli prioriteet: Interdistsiplinaarsete rahvusvahelise dimensiooniga teadus- ja loomekeskuste,

uurimisruhmade ja doktoriOppe arendamine ning teadus-, arendus- ja loometegevuse osakaalu

suurendamine ülikooli tegevuses.

VOtmenaitajad:

2010 2011 2012 2013

Korgetasemeliste publikatsioonide (ETISe 1,08 1,17 1, 19 1,23

klassifikaatorid 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1.) aiw töötaja

kohta aastas (taistOoaja aiwestuses)

Kaitstud doktoritöode an’ aastas 14 20 12 23

Uksustevaheliste kOrgetasemeliste - 38 32 42

eaduspublikatsioonide (ETISe klassifikaatorid

1.1, 1.2,2.lja3.1.)arvaastas

Ulikooli

siht 20132

1.2

25

kas av

2 Ulikooli siht 2014 on seatud arengukava koostamisel 2009. aastal.
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3.1. TAL publitseerimine

Eesti Teaduse Infosüsteemi (ETIS) andmetel avaldasid Tallinna Ulikooli liikmed 2013. aastal kokku 1520

publlkatsiooni. Ligikaudu kolmandik 2013. aastal avaldatud publikatsioonidest on korgetasemelised

teaduspublikatsioonid. Ulikooli iga akadeemilise töotaja kobta avaldati 2013. aastal keskmiselt 1,23

korgetasemelist teaduspublikatsiooni, mis Uletab ulikooli arengukavas ning teadus- ja arendustegevuse

strateegias 2014. aastaks seatud sihtvaärtust 1,2.

Eesti avalik-Oiguslike ulikoolide vördluses vOib Tallinna Ulikooli akadeemiliste toötaj ate

publitseerimisaktiivsust nimetada heaks, kuna korgetasemeliste publikatsioonide keskmine arv

akadeemilise töötaj a kohta on samal tasemel Tartu Ulikooli vastava naitaj aga ning kOrgem kui Tallinna

Tehnikaulikoolilja Eesti Maaulikoolis (Joonis 2).

Uksustevaheliste korgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv on vOrreldes 2012. aastaga tOusnud kumne

vOrra (2012 32, 2013 42 publikatsiooni).

Joonis 2. Eesti Ulikoolide korgetasemeliste publikatsioonide arv akadeemilise tootaja kohta
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Aasta jooksul sal alguse mitme erialase teadusajakhja väljaandmine. Humanitaaria valdkonnas ilmus

Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi ajakirja Slavica Revalensia, mis on puhendatud slaavi ja vene

filoloogiale, esimene number. Ilmus TLU Kirjastuse sarja ,,Acta Universitatis Tallinnensis. Artes”

esikteos, Katrin Kivimaa koostatud ja toimetatud artiklikogumik ,,Working with Feminism: Curating and

Exhibitions in Eastern Europe”. Koostoös Tartu Ulikooliga alustati 2013. aastal Eesti Haridusteaduste

Ajakirja väljaandmist — ajakirja esiknumber ilmus novembris.

2013. aasta kevadel toimunud Tallinna Ulikooli silmapaistvaimate teaduspublikatsioonide ja loomingulise

projekti konkursi laureaadid olidjargmised:

• Siobban Ann Kattago, kelle monograafia ,,Memory and Representationin contemporary Europe:

The Presistence of the Past” tunnistati parimaks monograafiaks.

• professor Rein Raud, kelle artikkel “The Existential Moment: Re-thinkingDogen’sTheory of

Time” tunnistati parimaks humanitaarteadustealaseks artikliks.

• professor Aaro Toomela, kelle artikkel ,,Guesses on theffiture of culturalpsychology: Past, present,

and past” tunnistati parimaks sotsiaalteadustealaseks artikliks.

• Allan Puur, Leen Rahnu, kelle koos Ausra Maslauskaite, Viada Stankuniene ja Sergei

Zatharoviga kirjutatud artikkel ,,Transformation of Partnership Formation in Eastern Europe: The

Legacy of the Past Demographic Divide” tunnistati parimaks sotsiaalteadustealaseks artikliks.

• Kalle Truus, Marju Robal, Rando Tuvikene, kelle koos Tuuli Levandi, Merike Vaheri, Maria

Borissova, Peeter Toomiku ja Mihkel Kaijurandiga kirjutatud artikkel ,,Characterization of Yew

Tree (Taxus) Varieties by Fingerprint and Principal Component Analyses” tunnistati parimaks

loodusteadustealaseks artikliks.

• Veroonika Shirokova, professor TOnu Laas, Am Ainsaar, Jaanis Piirmets, emeriitprofessor Ulo

Ugaste, kelle koos, E. V. Demina, V. N. Pimenovi, S. A. Maslyaeva, A. V. Dubrovsky, V. A.

Gribkovi, M. Schoizi ja V. Mildiga kirjutatud artikkel ,,Comparison of damages in tungsten and

tungsten doped with lanthanum-oxide exposed to dense deuterium plasma shots” tunnistati

parimaks tappisteadustealaseks artikliks.

• Natalia Maltseva-Zamkovaja j a frmna Moissejenko khjutatud oppekomplekt uldhariduskoolile

,,KaKoBI ac-rpe’-w, TKOBM i peH. BodnpwiTHe H CO3HI4 YCTHOFO TeKcTa. Ye6HHK YCCKOTO

5f3bIK nsr TI Ha3FIW’ tunnistati parimaks opikuks.

• Marga Lvova,Viivi Eksta, Aino Kits, Villem Normak, Piret Puust, Tuna Toots, Mare Torm ja

Veronika Varik koostatud fling Väino Sirki toimetatud “Tallinna hariduselu 1918—2010:

Uldharidus ja hariduskorraldus” tunnistati parimaks teatmeteoseks.

• Heili Einasto, Laura Kvelstein, Tuna Ollesk ja Rene Nömmik korraldatud rahvusvaheline

konverents koos etendusohtutega ,,POranda alt valja: 20 aastat sOltumatut tantsukunsti Baltikumis”

tunnistati parimaks loominguliseks projektiks.

• professor Piret Viires, kes sal lisapreemia konkursil ,,Silmapaistvaima publikatsiooni ja

loomingulise projekti” monograafia ,,Postmodernism in Estonian Literary Culture” eest
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3.2. Osalemine riiklikes teaduse tippkeskustes

Tallinna Ulikool osaleb partnerina kabe riikhiku teaduse tippkeskuse tOOs.

Kultuuriteooria tippkeskus (01.02.2008—31.08.2015) uhendab Eesti korgetasemelised kultuuriteooria ja

empiiriliste kultuuriuuringute rühmad interdistsiplinaarseks keskuseks, millesse on koondunud $ lOimuva

temaatikaga uurimisruhma: semiootika, arheoloogia, etnoloogia, folldoñstika, nUudiskultuur, maastiku

uuringud, kultuurikommunikatsiooni uuringud ja religiooniuuringud. Proj ektis osalevad 8

sihtfinantseeritavat teadusteemat TUst, TLUstja TTUst. TLU poolset osaiemistjuhib Hannes Palang.

Keskuse too peamisteks ulesanneteks on teaduskoostOO tugevdamine en distsipiiinide vahel, mis

hOlbustab muuhuigas ka magistri- ja doktoriOpingute taseme tOstmist humanitaarias nil Tartu kul Tallinna

Ulikoolis. Aasta jooksul on uurimisruhmad korraidanud Uhiselt mhmeid seminare ja avalikke loenguid.

Alates 2011. aastast annab Tippkeskus välj a oma raamatusarja “Approaches to Culture Theory”. Aasta

2013 ilmus selles sarjas TLU Eesti Humanitaarlnstituudi teaduri Anu Kannike j a professori Patrick

Laviolette raamat. Things in Culture, Culture in Things.

Tippkeskuse mesosüsteemide teooria ja rakendused (01.01.2011— 31.12.2015) tOös osalevad

sihffinantseeritavad teadusteemad TUst, TLUst ja TTUst. TLUst oil kaasatud teema: ,,Stohhastilised

protsessid nano-ja mesosusteemides: teooriaja rakendused materjaliteaduses ja biokeemias” (1.01.2012—

31.12.2014),juhtRomi Mankln.

Keskuse eesmargiks on mateijalide ja protsesside uurimine mesotasandil Materjalide ja protsesside

uurimine mesotasandil - ruumiskaalas mikro-ja nanopiirkonnas, ajaskaaias femtosekundite diapasoonis.

3.3. Osalemine kompetentsikeskustes

EttevOtluse arendamise SA toetatavad kompetentsikeskused pohinevad avaliku vOimu esindaj ate, teadus

ja arendusasutuste ning ettevOtete vahelisel uuenduslikul koostOOl. Nende peamine eesmark on toetada

piirkondliku teaduspohise ettevOtluse arengut kvalifitseeñtud spetsialistide, erinevate uuringute ja

koolituste, samuti fliUsilise keskkonna näol. 2013. aastai osaies uiikooi kolme kompetentsikeskuse tOös.

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskust (TERE KK) (01.12.2010—31.12.2014) juhib

Tallinna Ulikooli Haapsalu Ko1led fling see ühendab 15 partnerit. Toetuse summa on 3195 555 eurot,

kogumaksumus 3 759 477 eurot. TERE KK arendab uusi tooteid ja teenuseid kahes peamises valdkonnas

— inimese iiikumis- ja tegevusvoime ja mudaravilravimuda vaidkonnas. Keskuses tOOtab 25 inimest.

Aasta lopuks oil enamik keskuse aparatuurist soetatud ja uurlngud kaivitunud. Mudavaldkonna esimene

tootearenduslik projekt - muda massathlcreemi - vaijatOOtamine koos Tartu Ulikooli Pärnu kollethi ja

Tallinna farmaatsiatehasega oil jOudnud katsetamiseni Pämu sanatooriumis Tervis. Kaivitatud on
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uuringud ravimuda orgaanilis—biokeemilise koostise maäramiseks ja muda ravimoju uurimiseks, samuti

on kavandamisel Eesti j.rvemudade mju uuring. Keskuse uuringud hölmavaid mitmeid

tervisevaldkonnas olulisi teemasid.

Lisaks osaleb ulikool Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse (15.09.2011—31.12.2014) tegevustes,

mida juhib Virumaa Kompetentsikeskus SA ja kus Tallinna Ulikooli esindab Rakvere Ko11ed fling

Pölevldvi Kompetentsikeskuse (15.09.2011—31.12.2014) tegevustes, mida j uhib Tallinna TehnikaUlikool

ja mule partner Tallinna Ulikoolist on Okoloogia Instituut.

3.4. Osalemine teaduse teekaardi objektides

Eesti j a maailma teaduse arengusuundumustest lähtuvalt on Haridus- j a Teadusministeerium kaardistanud

riiklikult olulised ja valjaarendamist vajavad teaduse inftastruktuuriUksused. Eesti teaduse

infrastruktuuride teekaart on investeerimisotsuste sisend. 2012. aastal toetust saanud kuuest

teekaardiobjektist kolmes on partneriks Tallinna Ulikool.

Eesti Keskkonnaobservatooriumi eesmargiks on arendada keskkonnauuringuteks sobivat infrastruktuuri

valjaspool ulikoolide kampuseid. TLU Okoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonnas (KEO) on pikaajaliselt

teostatud keskkonnaalaseid uuringuid pölevkivitoostuse mOjupiirkonnas, mis voimaldas lülitada KEO ka

keskkonnaobservatooriumite vOrgustikku. Senise arendustegevuse raames On soetatud KEOsse

välitöödeks sobivaid seadmeid, mis voimaldavad paremini hinnata polevldvitöostuse piirkonna keskkonna

seisundit. Vastavak Keskkonnaobservatooriumi konsortsiumi kokkuleppele on loodav infrastruktuur

kasutatav koigile partneritele.

Loodusteaduslikud arhuivid on protistide, taimede, seente, loomade ja kivimite koilektsioonid, mis

dokumenteerivad planeedi elusa ja eluta looduse mitmekesisust ning seile arengut nil ajas kui mumis.

Luuakse integreeritud inftastruktuur, mis koosneb loodusteaduslikest kogudest ja elurikkuse digiarhiivist.

Kogiid on avatud teadlastele, andmebaaside kasutajaskond hOlmab ka looduskaitsjaid, Opetajaid,

poliitikuidjt. Ajaloo Instituudi säilikute hoidla rajamiseks on valitud valja krunt ning 2013. aastajooksul

on tegeletud peamiselt detailpianeeringu algatamise fling kooskOlastamisega. 2014. aastaks on planeeritud

pooleliolevad protsessid iopetada fling alustada proj ekteerimisprotsessiga.

Eesti e-varamu on uhtne e-keskkond, mule eesmärk on saiiitada ja kattesaadavaks teha Eesti

mäluasutuste, so raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse; tOsta maluasutuste

digiteerimisvOimekust fling tagada Eesti jaoks oluliste kogude säilimine. Akadeemilise Raamatukogu

kuues korrus on välja ehitatud digiteerimiskeskuseks ja sisustatud. Soetatud on digiteerimisseade ning

2013. aasta lOpuks oil digiteeritud Eestis aastatei 1940—2000 ilmunud eestikeelset kirj andust kogumahuga

ca 370 000 lehekulge. Baltika kogudest on digiteeritud erinevaid kalendreid fling Tallinnaga seotud

Baitikakogu trUkistest on digiteeritud Tailinna pubiikaadid 17.—is. saj; TaiiinnajuhutrUkised 17.—i$.saj;
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Tallinna Kalendrid 17.—i $.saj ning Kotzebue A. für Geist und Herz (ajakiri) kogumahuga ca 15 000

lehekulge. Ajaldrjadest on digiteeritud Eesti telmika ajalugu aastatel 1919—1944 kogumahuga 21 000

lehekulge.

3.5. Doktoriöpe

2013. aastal toimus TLUs sarnaselt kolmele eelnevale öppeaastale öppetöö 14 doktoriOppekavai.

Doktoriopinguid alustas 43 doktoranti. Riik rahastas 25 doktoriOppe kohta (s.h vastav arv

doktoranditoetusi). Ulikool toetas 14 taiendava dok’toriOppekoha loomist makstes uuringufondist

doktoranditoetuse 50% ulatuses. 2013. aastal alustasid TLUs doktoriopinguid 2 välismaalasest doktoranti

rilgi- ja poliitikateaduste erialal 7. raamprogrammi koolitusvOrgustiku rahastusega loodud

doktorioppekohtadel. Ulejaanud taiendavad doktorioppekohad loodi teadusprojektide ja akadeemiliste

üksuste rahalistest vahenditest. Alates uute riiklike doktoriOppe rahastamise pOhimOtete kehtestamisest

2012. aastast on väbenenud akadeemiliste uksuste vOimalused luua doktoriOppekohti.

TLUs kaitsti 2013. aastal rekordarv doktoritOid. Oma too kaitses 23 doktoranti, mis on kahe vOrra enam

kui senine suurim TLUs aasta jooksul toimunud kaitsmiste arv (2011 .a. oil 21 kaitsmist). Kaitsmiste an’

valdkonniti on aastate bikes kOikuv (Joonis 3), kuid kolme aasta keskmisena vOttes on kaitsmiste hulk en

valdkondades ligilahedaselt sama.

Joonis 3. 2009—20 13 kaitstud doktoritoOd valdkonniti
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Alates 2013. aastast hakati doktorioppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse tagamiseks rakendama uusi,

201 2.aastal väljatöötatud ühtseid atesteerimiskriteeriumeid.

Ulikooli TA strateegia tähtsustab rahvusvahelisele kogemusele toetuva konkurentsivöimelise doktoriöppe

läbiviimist Ulikoolis. ESF programmi DoRa tegevuse ,,Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises

teadmisteringluses” raames TLU doktorantide poolt esitatud ja rahastuse saanud taotluste arv on viimasel

kahel aastal suurenenud. Enamik rahastuse saanud doktorante osaleb rahvusvahelisel erialasel

konverentsil, seminaril vol kursusel suulise ettekandega. Kahel viimasel aastal on oluliselt kasvanud ka

TLU doktorantide poolt ESF programmi DoRa tegevuse ,,Rahvusvaheliste koostoOvorgustike arendamine

läbi Eesti doktorantide opirande” raames esitatud ja rahastuse saanud taotluste arv, millega toetatakse

doktorantide oppimist Uhel semestril valismaa ulikoolis.

Alates 2013. aastas osaleb Tallinna Ulikool partnerina Euroopa Liidu elukestva oppe programmi

kOrghariduse aliprogrammi Erasmus projektis PRIDE ,,Professionaalid doktoriöppes: Euroopa

teadrnistepohisesse uhiskonda panustamine professionaalsete oskuste arendamise kaudu.” Proj ekti

eesmärk on välja toOtada administratiivtoOtaj ate professionaalsuse tOstmise uudsed meetmed doktoriOppe

valdkonnas. 2013. aasta löpust osaleb Tallinna Ulikool doktoñöppe rahvusvahelistumise projekti

(Framework for the Intemalisation of Doctoral Education, FRINDOC) pilootgrupi tOOs. Proj ekti

eesmargiks on doktoriOppe rahvusvahelistumiste parimate praktikate kogumine, doktoriOppe

rahvusvahelistumise strateegiate väljatOOtamise ja elluviimise fling seda toetava intemetipOhise meetme

välj atOOtamine.

TLU uliopilaste teadustOOde konkursile esitati 2013. aastal Uheksa doktoritOOd, mida hinnati kolmes

valdkonnas. Loodusteaduste valdkonnas tunnistati parimaks (250 eurot) Katrin Laasi doktoritOO

pealkirjaga “Stochastic Resonance in Harmonic and Fractional Oscillators”. Humanitaarteaduste

valdkonnas tunnistati parimaks (250 eurot) Ave Mattheuse doktoritOo pealkirjaga ,,Eesti laste- ja

noortekirjanduse genees: kusimusepustitusi j a uurimisperspektiive”. Sotsiaalteaduste valdkonnas tunnistati

parimaks (250 eurot) Tiiu Emitsa too pealkiiaga ,,Muusikaoppekirjandus ja laulmisopetus saksa

oppekeelega koolides Eestis aastatel 1860-1914”.

3.6. Teadus-ja loometegevuse preemiadja tunnustused

2013. aastal pälvisid TLU liikmed mitmeid rahvusvahelisi, riiklikke ja Ulikoolisiseseid preemiaid fling

tunnustusi.
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Eesti Vabarilgi 95. Aastapaeval sai riiklik spordi elutoopreemia pikaajalise tulemusliku tegevuse eest

spordipedagoogi, -sotsioloogi ja —teadlasena rector emeritus Malt Arvisto. Tegemist on Vabarilgi

Valitsuse poolt määratava spordipreemiaga, mule osas teeb ettepaneku Eesti Spordi NOukogu.

TLU Ajaloo Instituudi vanemteadur Krista Kodres autasustati Valgetahe III kiassi teenetemargiga. Eesti

Humanitaarinstituudi dotsent Andres Luure sal Valgetahe V kiassi teenetemargi. Kultuuriminister Rein

Lang nimetas aasta kodanikuks filoloogi, folkiorlsti ja ku1tuuriprandi aasta saadiku Maiju KOivupuu, kes

on Eesti Humanitaarinstituudi vanemteadur. Marju KOivupuu kandidatuuri valis 13 kandidaadi seast välja

aasta kodaniku valimise komisj on.

Tallinna Ulikooli meeskoori dirigent Indrek Vijardile määrati Gustav Emesaksa Fondi koorimuusika

edendamise stipendium. Tallinna Ulikooli kammerkoori ja naiskoori dirigent Sander Tamm pälvis Gustav

Emesaksa fondi Oppestipendiumi ja Eesti Kooriuhingu “Aasta korraldaj&’ preemia.

Haridus- ja Teadusministeeriumi fling Eesti Teadusagentuuri koostOös korraldatud üliOpilaste

teadustööde riildik konkursil tunnustati mitmeid Tallinna Ulikoolis kaitstud tOld.

• Thu Emits “MuusikaOppekirjandus ja laulmisôpetus saksa Oppekeelega koolides Eestis

aastatel 1860—1914” — peapreemia

• Kristina Lindemann “Venekeelsete noorte struktuurne integratsioon postsovetlikes

kontekstides: hariduse omandamine ja tOOturule sisenemine” — uhiskonnateaduste ja kultuuri

valdkonna doktorioppe UliOpilaste astmes 1. preemia

• Indrek Jets “Lahingumaod. Skandinaavia 9.-i 1. sajandi kunstistlilid Eesti arheoloogilistel

leidudel” — Uhiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna doktoriOppe uliOpilaste astmes 3. preemia

• Katrin Laas “Stohhastiline resonants harmoonilises ja murrulise tuletisega ostsillaatorls” —

loodusteaduste ja tehnika valdkonna doktoriOppe UliOpilaste astmes diplom

• Terje Kaldur “Kunstiteraapia grupitoo kasutamine Opflaste uksilduse vhendamiseks

koolikeskkonnas” — terviseuuringute valdkonna magistriuliopilaste astmes 1. preemia

• Laur Kiik “Keskkondlik subjektivisatsioon, etniline natsionalism ja ‘looduse’ ontoloogilise

teoetiseerimise poliitika: Etnograafia Katini mast, Birmas / Myanmaris” — uhiskonnateaduste ja

kultuuri valdkonna magistriOppe üliopilaste astmes 1. preemia

• Teet Teinemaa ,,POrkudes “Crashiga”: Paul Haggise “Crashi” vastuoluline lugu tolerantsusest”

Uhiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna magistrioppe uliOpilaste astmes 3. preemia

• Artur Alajaan “Paide ordulinnus keskajal” — uhiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna

rakenduskorgharidus- ja bakalaureuseoppe uliOpilaste astmes 3. preemia
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Inga Micule “Arendusprojekt: digioppemang “Heliloto — Eesti linnud” vile- kuni

seitsmeaastastele lastele” — uhiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna rakenduskOrgharidus- ja

bakalaureuseOppe uliopilaste astmes diplom

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiasaajate hulgas oil mitmeid TLU liikmeid. Parim

kasvatusteaduslik magistritOO oh Sireli Uusmaa (Tallinna Ulikool, Tallinna Linnamuuseum) too
,,Muuseum kui formaaiharidust toetav Oppekeskkond”, mule eesmärk oil uurida, kas ja kuidas muuseumid

hetkel oppekeskkonnana toimivad fling formaaiharidust toetavad. Parima käsiraamatu autorid on Mai

Sein-Garcia, Annika Tavasti ja Seija Ulkuniemi, kelle raamat ,,Looduslikud materjalid vaikelaste kaelises

tegevuses” kirjeldab tegevusi, mida vaikelastega looduslikke materj ale kasutades erinevatel aastaaegadel

teha. Parim populaarteaduslik tOO on ,,Aktiivne ja turvaline koolipaev”, mis näitas, kuidas

meeskonnatOOna on vOimalik elustada koolielu, arvestada erinevate vanuserUhmade vajadusi, vahendada

koolikiusamist ning tekitada koolipere tthtsustunnet. TOO autorid on Sirje Aher, Georg Aher, Leida Talts,

Eva-Maria Kangro ja Mne-Mari Ernesaks.

TLU kirjandusauhinna pälvis a1gupirase ilukirjanduse kategoorias Urmas Vadi. Ilukirjanduslike

tolgetest tOsteti esile professor Rein Rauda ning ajakirjanduses ilmunud luhipublikatsiooni de kategoorias

Sveta Grigoij evat.

Malt Agu nimelise stipenthumikomisjon tunnustas tudengistipendiumiga Tahlinna Ulikooli

koreograafia osakonna 3. kursuse tudengit Eliisa Sokki ning vilistlasstipendiumiga koreograafia erlala II

lennu lOpetajat (1981) Ene Jakobsoni.

fun Soosaare nimelise eetilise esseistika auhinna palvis ajakirjanik Kalle Muuli raamatu ,,Isamaa

tagatuba” eest. Nimetatud auhinda anti välja teist korda ning auhinna pidulik Uleandmine toimus 1 5.märtsi

ülikooli nimepaeva aktusel.

3.7. Teadus-, arendus-ja loometegevuse tugitegevused

2013.aastal jätkati ulikooli teadus-, arendus- ja IoometOOd reguleerivate dokumentide korrastamist, mule

kaigus uuendati ,,Teadus- ja arendustegevuse eeskirja” ja ,,Uuringufondide pohimaarust” ning täiendati

,,Projektide j a teenuste taotlemise fling elluviimise korda”. Lisaks ajakohastati valdkondlike konkursside

statuute.

Projektide talituse eestvedamisel koostati ulevaade uhikooli erinevate tugiuksuste rohlidest projektide

ehiuvilmisel ja koostati mudel edaspidiseks koostOOks projektimeeskondade toetamisel. Alates 2013. aasta
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kevadest toimuvad reguiaarseit projektijuhtide timarlaua seminañd, mules käsitletakse projektide

haldamisega seotud kusimusi. 2013. aastal vöeti kasutusele teadusrahastuse hanidmise vOimaluste

tutvustamiseks andmebaas Research Professional ning aasta jooksui vhdl labi andmebaasi kasutamist

tutvustavaid koolitusi.

Institutsionaalsete ja personaaisete uuringutoetuste taotlusvoorude tutvustamiseks toimusid infotunnid,

DoRa programmi UleUlikoolilised infotunnid magistrantidele ja emakursusiastele ning ka infoseminarid

uksustes (RASI, EHI, Kasvatusteadused, Sotsiaaltoö Instituut).

Doktorantide uue atesteerimiskriteeñumite sUsteemi rakendamise raames analUusiti atesteerimistulemusi

eesmärgiga tOhustada sellealast nOustamist. Kevadel korraldati atesteerimiskriteeriumite tutvustamiseks

doktoriOppekavasid haidavate instituutide esindajatele infotunde ja töötati välja abimaterjalid nende

rakendamiseks. Infotunnid toimusid ka esimese aasta doktorantidele.

Oppejoudude juhendamisoskuste alaste koolituste korraldamine jätkus 2013 .aastal programmi Primus

raames, kusjuures lisandus mitmeid uusi kursusi.

Teaduse populariseerimise suunai oil 2013. aastal theks tahtsamaks uueks aigatuseks koostoö

raadiosaatega Kukkuv Oun, mules raames esinesid ülikooli rektor, teadusprorektor ja mitmed Tallinna

Ulikooli teadiased. Teadmussiirde keskus vhs labi tagasisidekusitluse teenuslepingute partnerite hulgas.

Tulemuste pOhjal oodatakse uiikooiiit rohkem visioone ja soovitusi iisaks partnerite pooit esitatud

tellimustööde taitmisele.

Ulikooli uuringufondi toel ning Uliopilaskonna koordineerhmisel jätkus tegevus uliOpiiaste teadustegevust

toetavate projektide rahastamiseks. Ka seekord toimus rahastamine kahes vooms, kevadel ning sugisei.

Toetust saanud Proj ektidega rahastatud nil teadust populariseerivaid suvekoole fling loenguohtuid kui ka

iOputoode kirjutamiseks vaj alike kuiutuste katmist. Kokku rahastati 2013. aasta taotlusvoorudes 22

taotlust.

2013. aasta ILU tudengite teadusnädal toimus uliOpilaskonna eestvedamisel 4.-$.mrtsiI. Teadusnädaia

eesmargiks on tuua erinevate üiikoolis Opetatavate erialade teaduslik pool tudengule iähemaie läbi

populaarteaduslike esinemiste, töOtubade jms korraldamise. Teadusnadala raames toimusid muuhulgas

thevaat1used, stand-up comedy show fling luhiloengute Ohtu, kus rägiti nil kunstist, etoloogiast kui ka

une-uuringutest..

2014. aastai kavandatavad tegevused teadus-, arendus-ja loometegevuse valdkonnas:

• Toe pakkumine Uiikooli akadeemhlistele üksusteie andmebaasi Research Professional

vOimalustel pöhineva infoedastussusteemi väljatöötamiseks eesmrgiga vOimaldada Ulikooli

liikmeteie paremat iigipaasu TA uudistele ning rahastusvOimalusi kajastavale infole;

• Ulikooli teadus- ja arendustegevust ning doktoriopet, sellealast valiskoostood ja potentsiaali

tutvustava info kaasajastamine ja täiendamine nil ulikooli eesti kui ingiiskeeisei veebilehel;

• Teadus- ja arendustegevuse valdkonda puudutava info struktuuri parendamine siseveebis

iähtuvalt kasutajate tagasisidest;
• Ulikooli teadustulemuste avaliku levitamise ja teaduse populariseerimise koostoovOrgustiku

toolerakendamine;
• Doktorikoolides j a rahvusvahelistes vorgustikes osalemise suurendamise vöimaluste

anaiUUsimine, nendest Ulevaate koostamine ning vastava info kasutamine Oppekavajuhtide

noustamisel.
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4. Oppetegevus

Ulikooli prioriteet: Oppekavade konsolideerimine fling rahvusvahelisele kogemusele ja

korgetasemelisele praktikale toetuva konkurentsivOimelise ja valdkondi löimiva hariduse pakkumine.

Ulikooli siht

2014

6%

‘6%

6%

[60%

Kas\a\ trend

80,4)

Kas av trend

1000

120

Kas av trend

Vôrreldes varasemate aastatega on arvestatud öppeinfosusteemis kajastatud andmetele lisaks ka instituutide poolt

esitatud andmeid.

VOtmenäitajad: 2010 2011 2012 2013

(öik 2,23% 2,5% 1,96% 9,1%

. 2 3% 2 5% 1 97% 2 3%
Väljaminevate TLU uhOpilaste ‘

osakaal oppetasemeti 1,6% 1,9% 1,3% 1,8%

)OK 9,4% 6,7% 1,9%

Uliopilaste Uldine rahulolu praktikaga - - 3,75 3,92

Valismaalaste osakaal TLU korralistest 6,6% 8,5% 8,6% 9,42%

akadeemilistest tootajatest

3A - 11% 18,6% 9,1%

Teiste instituutide oppeainete

osakaal kohustuslikes ainetes vIA 14% 15,7% 16%

)OK - 35,1% 50,2%

(öik 1,78% 2,2% 1,6% 3,8%

Tasemeöppe valisuliopilaste 0 8% 1 2% 2 8% 2%
osakaal

vIA 3,8% 2,3% 2,1% 3,6%

)OK 6,6% 7,7% 6,6% 8,1%

Oppekavade an.’, millele toimub vastuvOtt 146 147 148 138

Ingliseja vene keeles läbitavate kursuste - - 13,7%

osakaal (EAP mahus)
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Inglise ja venekeelsete oppekavade an’ (millel 10 15 15 30

oimub oppetOo)
6,8% 10,2% 10% ‘12%

Taienduskoolituses osalenud Oppijate an’ 11872 14947 14798 13489

10%

14000

4J. Oppekavadja ülikooli vastutusvaldkonnad

2013/2014 Oppeaastal vähenes oppekavade arv oppekavade uhendamise tulemusel. 2013. avati vastuvOff

13$-Ye oppekavale (label 1). Pedagoogilise Seminari Koolieelse lasteasutuse Opetaja Oppekava Uhines

Kasvatusteaduste thstituudi Alushariduse pedagoogi oppekavaga. Pedagoogilise seminañ sotsiaaltoo

Oppekava Sotsiaaltöö Instituudi samanimelise Oppekavaga. MagistriOppes koondas Infoteaduste Instituut

oma koim öppekava (Infoteadus, Dokumendihaldus, Info- ja teadmusjuhtimine) uheks Infoteaduse

Oppekavaks, Matemaatika ja Loodusteaduse Instituut oma kaks oppekava uheks (Molekulaame biokeemia

ja Bioloogia (merebioloogia). Teine vastuvötu vähenemise pöhjus Oppekavade lOikes oh Oppekavade

sulgemine (kunstiteraapiad BA, rakenduslik sotsiaaltoö BA, reklaam ja imagoloogia MA).

label 1. Oppekavade an’ öppevaldkondade ja -astmete jaotuses 2013/2014 ôppeaastal, kuhu toimus

vastuvött.

Haridus (opetajakoolitus ja kasvatusteadused) 6 1 L3 1 31

Humanitaaña 15 14 3 32

Kunst 1 6 3 10

Sotsiaalteadused 1 11 15 5 32

Loodus-jatappisteadused 1 6 7 4 18

Tervis 2 4 4 1 11

Oigus 2 2 4

Kokku 5 50 1 68 14 13$

Oppetoo avati 132-le oppekavale. Uliopilasi ei vOetud vastu ja oppetood ei avatud kuuel oppekaval:

Suuline tOlge MA, Germaani ifioloogia MA; füUsika MA, FUUsika PhD; Euroopa Opingud MA;

Rahvusvaheline ariOigus MA.

2013 .a. muudeti Ôppekava statuuti, mule kohaselt maäratletakse edaspidi bakalaureuseope oppekava

struktuuris, kas kôrvalaine/-eriala on kohustuslik vOi mitte. 48 EAP kOrvaleriala vOi 24 EAP kOrvalaine
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puhul jääb Oppekavasse vabaaineid 24 EAP mahus, kul aga kOrvalaine/-eriala pole kohustuslik, siis on

oppekavas vabaaineid 48 EAP mahus. MagistriOppe oppekavade struktuuri vhdl sisse muudatus, mis

puudutab praktika mahtu. Enne pidi statuudi jargi Oppekavas erialapraktikat olema vähemalt 3 EAP ja

vabaaineid 16 EAP maims. Vilmase muudatuse j argi vöib vabaainete mahtu vahendada 12 ainepunktini,

kui erialapraktikat suurendatakse 7 ainepunktini.

2013 .a. kaardistati viimase 5 aasta muudatused Oppekava statuudis ning nende mOju Oppekavadele.

Selgus, et kahjuks paijud oppekavad ei vasta statuudi nOuetele. Enamlevinud puudused on seotud sellega,

et: Oppekavas pakutavate valikute maht ei vasta statuudis kehtestatutele; Oppekavades on tehtud

muudatusi, mis ei vasta muudatuste tegemise korrale; puuduvad kvalifikatsioonile vastavad Oppekava

juhid; ainekaardid on täidetud osaliselt ning sellest tingitult esineb puudujääke lopudokumentide

väljastamisel. Eelnevast lähtuvalt muudeti Oppekavade muudatuste OIS1 sisestamise korda selliselt, et

Oppeosakonnal on voimalus konsulteerida muudatuse tehnilise vormistamise osas.

Lähtuvalt halduslepingus seatud eesmarlddest toimusid 2013. aasta jooksul labiräakimised teiste avalik

oiguslike ulikoolidega, et kokku leppida koostöö jagatud vastutusvaldkondades. Labirääkimiste tulemused

olid jargmised:

> Eesti Kunstiakadeemia fling Tallinna Ulikooli leppisid kunstiOpetaj ate ettevalmistamise osas

kokku, et eesmargiks on kahe ulikooli vahelise uhisoppekava loomine nil, et esimesed UliOpilased

saaksid sellel oppekaval alustada 2015/16 Oppeaastal;

> Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tallinna Ulikool leppisid kokku uhisseminari osas 2014.

aastal, et jätkata arutelu muusikaOpetajate uhisoppekava koostamise Ule, kuivörd EMTA1 ja TU1

on hetkel uhisOppekava;
> Tartu Ulikool ja Tallinna Ulikool leppisid kokku Oppekavagruppide kaupa jargmiselt:

o Kasvatusteaduste ja Opetajakoolituse Oppekavagrupis jatkatakse olemasolevate

Opetajakoolituse Oppekavadega. tehakse tihedat koostoOd didaktikakeskuste kaudu,

kaasatakse kUlalisOppej Oududena vastastikku matemaatika- j a informaatikaOpetaj aid,

moodustatakse 2015/2016 Oppeaastal ühise doktorioppe kaitsmiskomisj oni ning

kavandatakse turundustegevusi Opetajaameti vaartustamiseks;

o Ajakirjanduse ja infolevi oppekavagrupis leiti, et dubleerimine puudub infolevi

oppekavade osas taielikult fling kommunikatsiooni ja reklaami Oppekavadel olulisel

maaral, ajakirjanduse oppekavade osas jatkavad Ulikoolid olemasolevate öppekavadega ja

tehakse tihedamat koostöod info vahetamisel;

o Sotsiaalteaduste öppekavagrupis leiti, et riigiteaduste bakalaureuseOppekavade osas ei ole

eraldi kokkulepped vaj alikud, TLU ei korralda alates 2014/2015. Oppeaastast vastuvOttu

magistrioppekavale ,,Euroopa Opingud: Euroopa poliitikaja valitsemise euroopastumine”,

senises mahus jätkatakse vastuvOttu politoloogia (TLU) ja vOrdleva poliitika (TO)

magistriOppekavadele ning tOdeti vajadust tôhustada doktorioppekavade efektiivsust, kuid

eriarvamusele jäädi rahvusvaheliste suhete Oppekavade osas;

o Humanitaaria oppekavagrupis tOdeti, et ajaloo kompetentsikeskuse olemasolu mOlemas

Ulikoolis on oluline, alates 2014/2015. oppeaastast on bakalaureuseoppe vastuvOtus TLUs

maksimaalselt 25 ning TUs 75 Oppekohta, magistriOppes TLUs maksimaalselt 12 ja TO-s

25 Oppekohta, kaasatakse vastastikku oppejoude oma filosoofia oppekavade Opetamisel,

kultuuriteaduse ja semiootika Oppekavadel tehakse koostoöd TO kultuuriteooria

tippkeskuse kaudu; ning leiti, et TU etnoloogia ja folkioristika magistrioppekava osas ei

ole eraldi kokkulepped vajalikud;
o Keelteja kultuuride oppekavagmpisjatkatakse koostööd Eesti ja soome filoloogia, Lähis

Ida ja Aasia kultuuriloo (TLU) ja orientalistika (TU) Oppekavadel, ja senises mahus

vastuvOttu inglise filoloogia oppekavadele, tegeletakse voorfiloloogiliste oppekavade
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korrastamisega, romanistika oppekavadel keskendutakse koostoöle ainete j a moodulite

tasandil, leiti, et vene flioloogia oppekavade osas ei ole eraldi kokkulepped vajalikud fling

tOdeti, et tôlkeopetuse magistrioppekavadel on erinevad suunitlused.

1. Oppekavagrupi kvatiteedi hindamine

Uue välishindamise vormina rakendati Eestis 2013. aastal oppekavagrupi kvaliteedi hindamist, mule

kaigus hinnatakse Oppekavade fling nende alusel toimuva Oppe j a oppealase arendustegevuse vastavust

Oigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda

soovitusi Oppe kvaiiteedi parandamiseks. Oppekavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kOrgkooli

sisehindamise ja enesearenduse toetamine. Oppekavagruppide kva(iteedi hindamisele ei jargne

sanktsioone, ekspertide hinnangutel on soovitav iseloom.

2013 .a. piloteeriti Oppekavagrupi kvaiiteedi hindamist informaatika ja infotehnoloogia Oppekavagrupis.

Tallinna Ulikoolis puudutas see Haapsalu kolledi rakendusinformaatika oppekava fling Informaatika

instituudi bakalaureuseoppekava ning kolme magistrioppekava (Haridustehnoloogia, Inimese ja arvuti

interaidsioon, Infotehnoloogia juhtimine).

Oppekavagrupi kvaliteedi hindamiseks tuli koostada eneseanalUüsiaruanne, mis esitati EKKALe 11.

augustil. Hindamisel osalejate hinnangul oil suurimaks valjakutseks eneseanaiuUsi aniande (EAA), eñti

selle lisade, koostamine. Kui aruande pohiosa oh 45 lehekUige, siis lisad moodustasid kokku 179

lehekUlge. Kokku vOttis eneseanaluusiaruande koostamine aega 5 kuud. TLU informaatika ja

infotehnoloogia Oppekavagrupi eneseanalüusi aruanne on kattesaadav aadressi TLU Informaatika

Instituudi kodulehel.

Ekspertkomisjoni hulusid prof Ernst Wilhelm Mayr (esimees, Technische Universitat München),

Aleksandr Poidajev (TTU uliOpilane), prof Liz Bacon ( The University of Greenwich), prof Stephen

Anthony Brewster (University of Glasgow), Andres KÜtt (Nordea pank, BCIO Baltic Countries), prof.

Tanel Tammet (TTU), prof Albert Sangrã (Universitat Oberta de Catalunya). HindamiskUlastuse leidis

aset 12. ja 13. novembril 2013. Ekspertide uidhinnang oh vaga hea, mistOttu Eesti Korghariduse

Kvaliteediagentuuri hindamisnOukogu otsusel viiakse oppekavagrupi järgmine kvaliteedihindamine läbi

maksimaaiselt vOimaliku aja — 7 aasta — parast.

Informaatika Instituudi direktor Peeter Normaku hinnangul oil kvaiiteedihindamine tervikuna vaga

samane varasemate Oppekavade akrediteerimisega ja suurimaks erinevuseks Oppekavade

uleminekuhindamisega oh see, et viimane viidi läbi kohalike ekspertide poolt ja eesti keeles. Ka ei olnud

Uleminekuhindamiseks vaja koostada niivOrd pOhjahikku eneseanaiüusi amannet.

2. Ettevötlikkusöpe

2013. aastal töotati üiikoolis väija ettevOtluse ja ettevöthikkuse Opetamise kontseptsioon Talhinna Uhikooli

mitte majanduse erialade uhiöpilastele. Kontseptsioon toetub Talhinna Uhikoohi ja Haridus- ja
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Teadusministeeriumi vahel solmitud halduslepingule, mule kohaselt kohustub ülikool tagama kOikidele

üliOpilastele ligipaasu Oppeainetele, mis arendavad ettevotlikkusega seotud oskusi.

EttevOtlikkuse Opetamise eesmargid on suurendada uliOpiiaste hulka, kes kaaluvad ettevOtlust kui

kaIjarivalikut, toetada Oppijate hoiakute ja pädevuste kujunemist, mida on vaja ettevotiusega

alustamiseks jalvOi edukaks karjääriks. EttevötiikkusOppe tervikilkuks eesmargiks on puuelda ettevotliku

inimese ideaalini, mis EttevOtiuse Möttekoja poolt on sOnastatud jargmiselt ,,Motlen loovait, algatan

julgelt, tegutsen amkalt, vastutan ja hoolin”.

EttevôtlikkusOpe koosneb Tallinna Ulikoolis kontseptsiooni kohaselt mitmetest komponentidest (joonis 5).

Algtasemel toimub ettevotlikku hoiaku kujundamine bakalaureuse Oppes vabaaine ,,EttevOtiikkus” (3EAP)

raames. Jargmise sammuna on UliOpilasel vOimalus labida aine ,,EttevOtluse alused”, mule metoodika ja

sisu on vaijatoötatud koostoös teiste Eesti kOrgkoolidega programmi Primus raames. Koimanda

elemendina toetavad ettevotlusega seotud padevuste kujunemist valdkonnaspetsiifihised ained, mida juba

pakutakse erinevates Oppekavades, näiteks ,,Juhtimise alused”, ,,Ettevötluse pohikursus”,

,,Finantsarvestuse alused”, ,,Loovus ja eftevOtlus”, ,,Turunduse alused”. Oluline roll on praktikal

ettevötetes ja organisatsioonides, kus ühe moodusena iahendatakse interdistsiplinaarsetes tOörflhmades

ettevOtete ja organisatsioonide poolt pUstitatud ulesandeid, ning üliOpilase lOputöOl. Iga-aastaseli toimuvad

ülikooiis vahemait kaks Uritust, mis toetavad uiiOpilaste ettevOtiikkust ning ettevötlusele suunatud

tegevusi, näiteks praktikalaat, kohtumised tooandjategajt.

Lputöö

Joonis 5. EttevOtlusoppe kontseptsiooni elemendid.

TLU Inspiratsioonipaev ,,Sotsiaalne innovatsioon ja ettevOtlus” toimus 19. septembril Teadlaste foommis

ja konverentsisaaiis Maximum. Inspiratsioonipäeva eesmärk oil avada sotsiaaise innovatsiooni ja

ettevOtluse olemust ning ilmestada eluliste naidetega selle kasvavat rolli Eestis ja rahvusvaheliselt. Päev

andis vOimaluse genereerida koos huvitavaid ja vajaiikke lOputoode teemasid, valdkonnaüleseid

uurimisküsimusi ja vôimalusi uute lahenduste loomiseks. Oma teadmisi, kogemusi ja ideid uhiskondlike
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uuenduste ning sotsiaalse ettevotluse vallas jagasid Martin NoorkOiv (SEIKU), Ragnar Sass (Garage 4$),

Kadi Kenk (Let’s Do It World Cleanup 2013), Kitty Kubo (ESTCORP), Anna Karolin (Heateo

Sihtasutus), Urmo Kübar (EMSL), Henri Laupmaa (Hooandja), Ott Pärna (ESTCORP & Spordiaasta

MTU), Külli Lilleorg (Fontes), Riinu Lepa (Sotsiaalsete EttevOtete Vorgustik), Margus Ots (Noored

Kooli), Hendrik Agur (Gustav Adolfi Gumnaasium), Kristjan Rebane (TTU infoUhiskonna evangelist),

Slim Esko (Matemaatik.ee), Peeter Jalakas (Kultuurikatel) ja Taavi Kotka (Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeerium).

Inspiratsioonipaeval sal tuWuda sotsiaalsete ettevOtete messiga. kuulata argitavaid talkshow’sid ja otsida

Uheskoos lahendusi uhiskonnaelu suurimatele valjakutsetele. Teadlaste Foommis olid messiboksiga valjas

Let’s Do It World Cleanup 2013 (www.letsdoitworld.org), Hooandja (www.hooandja.ee/), EttevOtlike

Noorte Koda JCI (www.jci.ee/), Sotsiaalse ettevOtluse inkubaator SEIKU (www.seiku.ee), Garage 48

(www.garage48.org), Spordiaasta MTU (www.spordiaasta.ee), Sotsiaalsete EttevOtete Vorgustik

(www.sev.ee), Noored Kooli (www.nooredkoolLee), TLU Teadmussiirde keskus

(http://www.tlu.ee/etlleadmussiirde-keskus), AIESEC (www.aiesec.eef).

Programmi ,,Primus” raames teostati Tallinna Ulikool eestvedamisel projekt ,,Eesti korgkoolide

ettevotlusOppe Oppematetjalideja Opimetoodika arendamine”, mule partneritena olid kaasatud TO, TTU ja

Eesti EttevOtluskOrgkool Mainor. Projekti tulemusel valmisid ettevotlusOpet toetavad videoloengud ja

nende transkrlptsioonid, slaidid ja fotod, konspektid, kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse kogu,

harjutused, ulesanded ja enesekontrolli testid, videointervjuud ettevotjatega, ettevOtete videotutvustused.

Projekti töoruhma kuulusid Ott Alemaa, Mikk Kasesalk (TLU), Mati Lukas (EttevOtluskOrgkool Mainor),

TOnis Mets, Mervi Raudsaar, Andres Kuusik (TO), Urve Venesaar (TTU).

3. Vilistlaste hinnangud oppetegevusele

2013. aasta septembris viidi esmakordselt läbi tagasisidekusitlus Tallinna Ulikooli vilistlaste seas, kes

olid fflikooli lOpetanud 2010.aastal vOl varem. Küsimustik saadeti 4212 vilistlasele, kellest vastas 1435

ehk34%.

KUsitluses poorati eriuist tahelepanu vilistlaste tOOtamisele, mida meedias mitmel korral teemana käsitleti.

Tulemuste pOhjal voib öelda, et vastanud vilistlastel tOOtamise ja töö leidmisega probleeme pole. TOötuse

protsent vastanute hulgas jääb alla 2%. 63,4% vilistlastest tOOtab ametikohal, kuhu nad asusid tOOle peale

ulikooli löppu. Suurem osa vilistlasi asub tOOle juba Opingute ajal ning kuni poole aasta jooksul peale

lopetamist tOötab juba 95% vilistlastest. Suurem osa vilistlasi tdOtab riiklikus, avalik-Olguslikus vOl

munitsipaalasutuses (69%). 62,3% vilistlastest tOOtab tippspetsialistina.
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Bakalaureuseoppe lOpetanutest 14% fling magistriOppe lopetanud vilistlastest 6% margivad, et nende tOo

pole seotud öpitud erialaga. 62% bakalaureuseoppe lopetanud vilistlaste jaoks on nende praegune tOO väga

lähedak vOi suures osas seotud Opitud erialaga. MagistriOppe puhul on see selliste vastajate hulk 76,3%,

doktoriOppe puhul lausa 84,6%. Seega vOib kirjeldava statistika pOhjal järeldada, et suurema tOenaosusega

teevad erialaga tihedamalt seotud tOOd kOrgema Oppeastme lopetanud vilistlased.

2010. aastal ja varem Tallinna Ulikooli lOpetanud vilistlased hindasid 7-punktisel skaalal oma rahulolu

ülikooli oppeprotsessiga keskmiselt 5,12 punktiga. Uhe osana vilistlaste uuringust soovis ulikool saada

tagasisidet, kuidas opingud Tallinna Ulikoolis aitasid kaasa Uldpadevuste arendamisele. Vaadates seda, kui

suur hulk vilistlasi on märkinud enamuse uldpadevuste juures, et ulikooliopingud neile kaasa ei aidanud,

siis on see valjakutse oppekavade arendamisel tulevikuks (Joonis 6). Naiteks väitis 46,5%

bakalaureuseOppe ja 50,4% magistriOppe vilistlastest, et ulikooliopingud aitasid teoreetiliste teadmiste

praktikasse rakendamise oskuse arendamisele kaasa. TOenaoliselt ei saa rahul olla sellega, et ligi pooled

meie lOpetaj ad ei näe, et Ulikool omandatud teoreetilisi teadmisi ka praktikas kasutama Opetab. KOige

madalamalt hindavad nh bakalaureuse- (17,3%) kui magistriOppe (20,5%) lopetajad UlikooliOpingute abi

juhtimisoskuse arendamisel. Seega uldistatult vOib Oelda, et vilistlased hindavad fflikooli rolli eelkOige

erialaste teadmiste ja oskuste fling uurimistOO ja analuusioskuse arendamisel.
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MA: ettevôtlikkus ja initsiatiivikus

BA eftevotlikkus ja initsiatiivikus

MA: enesekehtestamiseja Iäbirääkimise oskus

BA: enesekehtestamise j a läbiraäkimise oskus

MA: juhtimisoskus

BA: juhtimisoskus

MA: efektiivne ajakasutus- ja planeerimisoskus

BA: efektiivne ajakasutus- ja planeerimisoskus

MA: meeskonnatoöoskus

BA: meeskonnatööoskus

MA: ITK kasutamise oskus

BA: ITK kasutamise oskus

MA: vöörkeelteoskus

BA: vôôrkeelteoskus

MA: suuline ja kirjalik enesevaljendusoskus.

BA: suuline j a kirj alik enesevälj endusoskus.

MA: oskus teoreetilisi teadmisi praktikas.

BA: oskus teoreetilisi teadmisi praktikas.

MA: uldised maailmapilti avardavad teadmised

BA: üldised maailmapilti avardavad teadmised

MA uurimistöö- ja analUusioskused

BA: uurimistöö- ja analUUsioskused

MA: erialased teadmisedja oskused

BA: erialased teadmisedja oskused

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%1 00%

•Aitasid •Ei aidanud •Raske oelda

Joonis 6. BA- ja MA-Oppeastme vilistlaste hinnangud, kuivOrd aitasid ulikooliOpingud kaasa Uldistele

pädevustele arendamisele

4.2. Vöörkeelne öpe

Ulikooli Oppetegevus on järjest rahvusvahelisem nh pidevalt suureneva mobiilsuse kui ka tasemeOppesse

valisuliopilaste arvu kasvu tOttu. Rahvusvahelistumise edenemist on toetanud ka tugitegevused, mule

röhuasetus on muutunud.
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2013 .a. esitasid valismaalased Ulikooli tasemeOppesse 404 avaldust, millest nöuetele vastavaks osutus 326.

Välismaalaste huvi oppida Tallinna Ulilcoolis oil suurem kui varasematei aastatel (2012 aastal 277

avaldust, millest kvalifitseerus 215 avaldust; 2011 vastavalt 168 ja 120). Samuti on kasvav trend

vastuvOetud välismaalaste awus (2013 — 16$; 2012 — 110; 2011 — 76). KOige populaarsemad Oppekavad

olid bakalaureuseastmel oigusteadus (59 avaldust), interdistsiplinaarsed humanitaarteadused (27) ja

meedia (25), magistriastmel rahvusvahelised suhted (28) ja filmikunst (21) fling doktorioppes

infouhiskonna telinoloogiad (6). ValisUliöpilasi on koige sagedamini vastu voetud Soomest, Venemaalt,

Lätistjms (Joonis 7).

Joonis 7. VastuvOetud valisuliOpilaste arvud riigiti aastatei 2011 —2013.

2013. aastal vhs tumndus- ja kommunikatsiooniosakond läbi sihtriikide turundustegevuse tulemuslikkuse

analUUsi. Sihtriikide lOikes vOib turundust pidada tulemuslikuks Soome, Venemaa ja Läti suunal, kuid

kindlasti vajavad arendamist tegevused Leedu ja Hilna turgudel. AnalUüsi pOhjal märat1eti pöhimOffed,

millest lahtuvalt erinevates sthtriikides uliOpilaskandidaatideni jOuda. Nil jatkatakse messidel osalemise,

vastavates portaalides (masterstudies, studyportals) info vahendamise fling veebikampaaniate

korraldamisega GoogleAdsi ja Facebook Adsi vahendusel.

2012/2013 Oppeaastal Oppis Tallinna Ulikoolis 334 valiskulalisuliOpilast, mis iseloomustab jatkuvalt

kasvavat trendi (Joonis 8). Enim valiskulalisuliopilasi tuli Saksamaalt (47 uliöpilast), Turgist (44), Itaaliast

(35) ja Hispaaniast (31). Koige enam asus neid Oppima Rhigiteaduste Instituuti (66), Balti filmi- ja

Meediakooli (43), Slaavi Keelte ja Kultuuride Tnstituuti (35) fling Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride

Instituuti (31). ValiskUlalistudengite seas vhdl 2012/2013 Oppeaastal läbi tagasisidekusimustik, mules

osales 272 UliOpilast (81,4 % koigist Oppeaastal TLUs Oppinud väliskUlalisüliopilastest). Tulemustest

2013

2012 $ 10 19

2011 28
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selgus, et 94% vastanud valiskulalismdengitest on uldiselt rahul vahetusopingu kogemusega fling 85% on

vaga rahul vOl rahul oma opingutega Tallinna Ulikoolis.

Joonis 8. Valiskulalisuliopilasteja valisOppes viibinud TLU üliOpilaste arv 2010/2011 — 2012/2013.

2012/2013 Oppeaastal Oppis vahetusuliOpilasena Tallinna Ulikooli partnerulikoolides 197 uliOpilast. KOige

populaarsemad sihtriigid olid Hispaania, Suurbritannia ja Soome. KOige enam kais välisöppes Eesti

Humanitaarinstituudi, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituudi ja Balti Filmi ja Meediakooli

uliOpilasi. Erasmus Mundus projektidega siirdus valisOppesse 4 üliopilast.

Kvaliteetsema valisOppe kogemuse vOimaldamiseks korraldati arendusprorektori, arendus- ja

Oppeosakonnaga koostoos rahvusvahelistumise seminare akadeemiliste uksuste Erasmus

koordinaatoritega. Seminaride raames analüüsiti olemasolevate Erasmus lepingute kasutatavust ja

akadeemilised uksused valisid strateegilised valispartnerid, kellega soovitakse tulevikus tihedemalt

koostOOd teha. Strateegiliste partneritena nimetati kokku 55 erinevat kOrgkooli, mida iseloomustavad hea

akadeemiline tase, uliOpilaste vOimalus oppida seal erialaaineid, head tugisusteemid Uliopilastele; ühised

teadusprojektid Oppejoududega fling Uhine Oppekavaarendus.

2012/2013 Oppeaastal osteti Tallinna Tehnikaülikoolilt OIS-i moodul sissetuleva ja valjamineva

mobilisuse haldamiseks fling tehti esmased analüusid mooduli arendamise vajalikkuse kohta.

18 .-22. veebruaril 2013 korraldati ulikooli Erasmus välispartneritele rahvusvaheline nadal, mule teemaks

oh ‘Sharing the best practices in intemationalisation”. Rahvusvahelisest nädalast vOttis osa 18 osalejat
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uheksast riigist (Belgia, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Makedoonia, Poola, Hispaania, Turgi).

Rahvusvahelise nädala jooksul tutvusid osalejad Tallinna Ulikooli kogemustega valistudengite

vastuvOtmisel ning j agasid oma Ulikoolide häid praktikaid rahvusvaheliste suhete vallas. Lisaks tutvustasid

nad oma ülikoole TLU rahvusvahelise hariduse laadal ning tutvusid Eesti keele ja kultuuriga.

Ulikooli osalus Erasmus Mundus tegevus 2 projektides on olnud kasvav ning uusi Erasmus Mundus

projekte lisandus ka 2013. aastaL 2013. aastast osaleme partnerina Hermes projektis fling Tallinna Ulikool

asus koordineerima Humeria projekti. Kokku on Ulikoolis käimas 5 Erasmus Munduse projekti, mis kOik

on keskendunud Idapartnerlusriikide regioonile (Armeenia, Aserbaidaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja

Valgevene).

4.4. Täienduskoolitus

Tatlinna Ulikool pakub taiendusöpet kôigis ulikoolis Opetatavate ainete valdkondades. 2013. aastal osales

Tallinna Ulikooli taienduskoolitustes kokku 13 489 oppijat. Jätkuvalt on suurim taiendusOppe pakkuja

TaiendOppekeskus, kes pakub täienduskoolitust erinevatele haridustöötajatele (3533 Oppijat). Avatud

Ulikooli koolituskeskus pakub OppimisvOimalust peamiselt ettevOttetele, avaliku sektori asutustele fling

üksikisikutele (1374 Oppijat). TaiendusOppe maht tervikuna onjäänud samale tasemele kui 2OlLja 2012.

aastal. Akadeemilistest üksustest vöib taiendusOppe pakkujatena esile tuua Terviseteaduste ja Spordi

Instituudi, Balti Meedia ja Filmikooli ning Oigusakadeemia, Haapsalu Ko11edi, Rakvere Ko11edi fling

Pedagoogilise Seminari. Avatud tasemeOppes Oppis 597 Oppijat 831 Oppeainet, so 31% rohkem kui 2012.

Joonis 9. Taiendusoppe, avatud tasemeoppe ja eelOppe kaive ja öppijate arv.

aastal.
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EelOppe raames korraldati nii märtsis kui detsembris Tudengivarju nadal, kus osales kokku Ule 850

gumnaasiuminoore, aasta jooksul toimus kaheksa aine olUmpiaadid (emakeele, inglise ja saksa keele, eesti

keel vöOrkeelena, vene keel vOörkeelena, käsitöö ja tööOpetuse fling opioskuste olumpiaadid). Hea

koostoö onjatkunud uldhariduskoolidega, luues uusi vöimalusi nil Opilastele Opilasakadeemia valikursuste

näol kui koolidele viia läbi oppetunde Haridusinnovatsioonikeskuses. Toimus 16 Opilasakadeemia

kursust, kus aasta j ooksul osales 391 Oppijat. Kaivitati 2 uut kursust ,,Ristmeedia” j a ,,Infotehnoloogia

igapaevaelus”.

Täienduskoolituse valdkonnas kaivitati 2013. aastal programm ,,Aasta Ulikoolis”, milles on parimal moe!

integreeritud ulikoolihariduse akadeemilisus ja taiskasvanuöppe avatus. Oppija läbib Uhe aasta jooksul

keskmiselt 15 EAP mahus aineid, mis tuginevad bakalaureuse ja magistriOppe öppekavadele. Aasta

Ulikoolis on tosiseltvOetav altematiiv koolitustumi pakutavale täienduskoolitusele ning vöimaldab öppida

paindliku koormusega. Programmi on oodatud Oppijad igas vanuses. 2013.a sUgisel alustas aastast

programmi ligi 70 Oppijat. Osalejate tagasiside pOhjal on programmid hästi vastu vOetud ning suurim

vaärtus on olnud saadud teadmised, professionaalsed Oppejoud ning vabadus otsustada, mida soovitakse

Oppida.

2013. aastal palvisid Tallinna Ulikooli eiukestva Oppe tunnustuse ,,Aasta koolitaja” tutu kasvatusteaduste

instituudi andragoogika osakonna lektor Katñn Karu. Aasta koolitusjuhina tösteti esile suve- ja talvekooli

projektijuht Birgit Kirsimagi. Aasta koolitusteoks valiti projekt ,,Aasta Ulikoolis”, mis alustas 2013

sUgisel esmakordselt 73 uute oppijaga. Koostoopartneri tunnustuse palvis Eesti Instituut, kes toetab eesti

keele kursuse läbiviimist suvekooli raames.

4. Kutseausta tegevused

2013. aastal osales kutseaasta programmis 84 algajat Opetajat ning 129 mentor-Opetajat, seega kokku

osales programmis 213 opetajat. Kokku on aastatei 2004—2012 Kutseaasta programmi läbinud 205 algajat

Opetajat ja 92$ mentorit. Kutseaasta programmi körval koordineerib TLU TäiendOppekeskus ka

pedagoogilise ettevalmistuseta kutseöpetajate kohanemisaasta programmi, mules osales 2013. aastal 13

kutseOpetajat.

Kursustele lisaks vhdl kutseaasta programmi arendainiseks läbi arendustegevusi. Iga labiviidud

oppemooduli jarel toimusid ruhmajuhtide tookoosolekud, kus analüüsiti toimunud moodulit fling

valmistuti uhiselt jargmiseks mooduliks. RUhmajuhtide ja mentorite koolitajate jarelkasvu tthendamiseks

oil koolitajaks saada soovivatel tugiprogrammi vOl mentorkoolituse läbinud inimestel vOimalus läbida

praktiline ope tugiruhmas koos OppejOuga ning osaleda koolitajate seminaridel ja aruteluringides. Lisaks

kutseaasta programmhle korraldati täiendavaid seminare ja kursusi kutseaasta juba läbinud mentoriteie ja

haridusjuhtidele (näiteks algajate opetajate ja mentorite supervisioonid ja lühikursused, mentorkoolitus

haridusjuhtidele).
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7.—$. veebruaril ja 12.—13. juunil toimusid Tartus ja Otepääl koostOös Tartu Ulikooliga kutseaasta

vOrgustiku, tugirUhmajuhtide ja mentorite koolitajate uhisseminarid, kus jagati praktilisi kogemusi ja

kavandati programmi arendusvOimalusi. Loodi uusi oppemetoodilisi materj ale, näiteks

eneseanaluusikaardid ja oppevideod. Koostöos ülikooli teiste uksustega vhdl viiendat korda labi 23.

oktoobril 2013 algajate Opetajate mottetalgud, mule eesmargiks on algajate Opetajate koostöo fling

vastastikuse oppimise toetamine.

Kutseaasta programmi tegevuste analuusimiseks, mOju hindamiseks ja programmi arendamiseks vhdl läbi

koigi opperUhmade tagasisidekusitluse. Tagasisidekusitluste pOhjal vOib oelda, et osalejad on

programmiga rahul, eriti hinnatakse praktilisi ulesandeid ning nöuandeid, mida oma töOs kasutada.

Kusitluste pöhjal vöib ka oelda, enamus osalejaid planeerib opetajatoogajatkata, loobumismOtteid on vaga

vähestel.

Kutseaasta programmis osalejad andsid oma panuse ka teadustöösse ning osalesid mitmetes Tallinna

Ulikooli ja Tartu Ulikooli téadlaste ning tudengite Iäbiviidud uurimustOödes. Näiteks teostas Eduko

programmi raames Tartu Ulikool uurimuse blogide kasutamise seostest erinevate opetamise ja

opetajatoOga seotud aspektidega. Tallinna Olikooli uliOpilane Ingrid Hermet uuris, kuidas koolis toimuv

mOjutab alustava Opetaja arusaamu opetamisest j a Oppimisest. TLU tudeng Anita Agabu uuñs, kuidas TU

ja TLU kutseaasta programmi läbinud mentorid hindavad mentori rolli ning tajuvad juhtkonnapoolset

toetust.

2013. aastal taiendati fling kaasajastati ka kutseaasta programmi tutvustavaid infovoldikuid, mis on

saadaval nii eesti kui inglise keeles fling alustati ettevalmistustega kutseaastat tutvustavate videoklippide

ifimimiseks.

Rahvusvaheline huvi kutseaasta programmi vastu töi 2013. aasta sugisel Tallinna Ulikooli delegatsiooni

Singapuri Tehnikainstituudist, kelle eesmrgiks oh koguda POhjamaade kogemusi, et luua oma instituudis

süsteem mentorite koolitamiseks j a toetamiseks. 2013. aastal toimusid ka ettevalmistused 2014. aasta

alguses aset leidnud Cedefopi haridusjuhtide Oppevisiidi ,,Mentoring in Educational Practice” programmi

koostamiseks, mille raames vOOrustasime 15 valiskUlalist 12 erinevast Euroopa riigist, kes huvitusid Eesti

kogemusest mentorluse kasutamisel haridusasutustes.

Kutseaasta tugiprogrammi tutvustava haridusjuhtide Oppelahetuse korraldas Tallinna Ulikooli

Täiendöppekeskus ka 2011. aastal ning selle tulemusena algatas CEDEFOP trukise ,,The Mentor

Handbook” koostamise, mis ilmus 2013. aastal ning kus Eesti mentorlusprogrammi tutvustava osa

autoriks oh Tallinna Ulikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt.
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45. Oppe tugitegevused

2013. aasta suuñmaks valjakutseks oh 1. jaanuaril jOustunud ulikooliseaduse muudatuste rakendamine
ulikooli oigusaktides ja infosusteemidesse. Seoses muudatustega kehtestati uued dokumendid —

,,Vastuvötu ja — tingimuste kord” ja ,,Oppekorralduse eeskiri”. Sehleks, et tehtud muudatused oieksid

toetatud ka tehniliste lahendustega teostati vaga mahukad OIS1 arendused. OIS eristab alates
sugissemestrlst “vanu” ja “uusi” uliöpilasi, lahtuvalt sisseastumisaastast ning seega ka kOrgharidusreformi
rakendumisest. Alates 2013. aastast sOlmitakse kOigi immatrikuleeritud Uliopilastega Oppeleping, mis
sätestab uliOpilase Oigused ja kohustused Opingute ajal.

Uue Oppevormina vOeti kasutusele ekstemOpe, mis on eeikOige mOeldud isikutele, kes soovivad endale
sobivad tempos täita oppekava fling jOuda Uhikoohi lopetamiseni. Samuti vöetakse ekstemoppijaks endised
UliOpilased, kehle nominaalaeg on ioppenud, kuid nad soovivad opingud lOpetada. 2013.a. oil
ekstemOppij aid higikaudu 150.

Seoses kOrgharidusreformiga alustati uliöpilastele mOeldud nöustamissUsteemi tugevdamist fling kOigis
akadeemilistes Uksustes määrati vahemalt Uhe inimese toöülesannete huika akadeemiline nöustamine.

Alates 1. septembrist ei ole seoses akadeemiliste nOustaj ate vOrgustiku kaivitumisega akadeemihistes
üksustes kaijaari- ja nOustamiskeskuses amethikult akadeemilist nOustajat, kull aga pakub üieUhikoohihiselt
akadeemilise nOustamise teenust oppekorralduse peaspetsialist. Uksuse akadeemilise nOustaja Uiesandeks
on UliOpilaste edasijOudmise toetamine läbi individuaalsete nöustamiste fling grupikohtumiste, kus

kasitietakse nil Opingute korraldust puudutavat (nt eksamiteie arvestustele registreerimine) kui ka
Opioskuste teemat (nt kirjalike tööde koostamine) ja ulikoohis toimemlekut laiemalt. Nöustajate üiesanded
ja soovituslik tooplaan on fikseeritud eraldi dokumendis, mis on koos teiste akadeemilist nOustamist

puudutavate materjalidega kättesaadav siseveebist. Akadeemiliste nOustajate kontaktid on eraldi kuvatud
ka valisveebis (nOustamine > akadeemiline nOustamine). Alates 2013. aasta maikuust on nOustajatele
keskseht läbiviidud koolitusi, seminare ning kohtumisi. Tegevusi koordineerib Oppekorraiduse
peaspetsialist koos akadeemihise prorektoriga. Alcadeemihiste Uksuste nOustajad viisid 2013/2014 Oa
sugissemestril Iäbi 92 grupikohtumist, peamiselt eñnevatei oppekorraldushikel teemadel, aga ka
hopetamise ning Opioskuste kohta.

2013. aastal maäraties e-öppe noukogu Talhinna Uhikooli e-oppe tegevussuunad, mule kohaseit on e-Oppe
pOhieesmark eelduste loomine e-Oppe voimahuste haialdaseks, asjakohaseks ja oskushikuks rakendamiseks
Ulikooli akadeemilises tegevuses, avatud taseme- ja taiendusOpet väärtustava akadeemilise kultuuri

kujundamine, elukestva Oppe edendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja digiajastuhe vastava taristu
loomine. E-oppe tegevussuundade määratiemise vajadus tulenes e-Oppe arengukava loppemisest ning
kokkuvötete tegemisest 2010-2013 toimunud arengutest. KokkuvOttes saab yalta, et arengukava
eesmärkide täitmiseks olid vOimalused hoodud, muuhuhgas ka programmi BeSt rahastusega.
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2014. aastal kavandatavad tegevused Oppetegevuse valdkonnas:

• Oppekavade jätkusuutlikkuse analüus ja vahese uliOpilaste arvuga Oppekavade sulgemine

2015/2016. Oa vastuvOtuks
• VöOrkeelse Oppe kvaliteedipohimötetest lähtuva oppekavade loomise, muutmise ja lopetamise

protseduuri fling aluste kirjeldamine Oppekava statuudis

• Oppekorralduse tagasisidekusitluse, valisuliopilaste tagasisidekusitluste labiviimine ja analüus

fling oppetegevuse tagasiside korra rakendumise analUus fling parenduste tegemine

• Oppeinfosusteemi arendamine uliOpilaste kasutusmugavuse tagamiseks, arhiivmooduli vajaduse

analüUsimiseks ja Oppekavade mooduli arendustegevuste teostamiseks

• TOöturu vajadustele vastavuse, ja tagasiside kasutamise välja selgitamiseks Oppekava

arendustegevuse ülevaadete auditeerimine.

• Uliopilaste akadeemilise edasijOudmise toetamine akadeemiliste nOustajate vorgustikuga ja

eksmatrikuleerimise pohjuste analuüs ja parendustegevuste kaardistus.

5. Liikmeskond

Ulikooli prioriteet: Ulikooli identiteeti, meie-tunnet ja selgelt eristuvat kuvandit ning liikmeskonna

eneserealiseerimist toetava too- ja Opikeskkonna kujundamine.

Ulikooli

siht 2014

Kas av

Kas\a\

Kasvav

35%

60%

70%

60%

VOtmenäitajad 2010 2011 2012 2013

Tootaja Uldine rahulolujuhtimiseja 4,43 — 4,85

ookeskkonnaga

Uliopilaste rahulolu oppetooga — 4,51 4,51 4,54

ValisUlikoolis voi teadusasutuses — 2,5 4,25 7,9

staeeritud paevade arv akadeemilise

OOtaja kohta aastas

AK 75% 90,5% 97,7% 90%

. . . 3A 53,5% 54,$% 55 6% 46,4%
‘Tomrnaa1ajaga lopetaj ate

osakaal lopetajatest ,IA 54,7% 49% 44,6% 47,6%

)OK 50% 28,6% 33,3% 21,7%
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5.1. Uliöpilaskond

2013/2014. oppeaastal Oppimis kOigis Eesti kOrgharidust andvates Oppeasutustes 59 998 uliOpilast. KOige

rohkem oil üiiOpilasi Tartu Ulikoolis (26% ehk 15785 uiiOpiiast) ja Tailinna TehnikaUlikooiis (22% ehk

12903 üliöpilast) (Joonis 10). UliOpilaste arvu poolest on kolmandal kohal Tallinna Ulikool (17% elik

9971 Uliöpilast). Vôrreldes eelnevate aastatega on korghariduses kokku fling ka kOigis avaiik-oiguslikes

ülikooIides toimub üiiOpilaste arvu vahenemine.

Joonis 10. Tallinna Ulikooli ja teiste avalik oiguslike ülikoolide uliOpilaste osakaalud kogu

uliOpilaskonnast 2013/2014. Oppeaastal (seisuga 10.11.2013, allikas: www.haridussilm.ee).

Suurimad muutused uliopilaste arvus toimusid rakenduskOrgharidusoppes seoses alushariduse ja

sotsiaaltöO oppekavade Uhendamisega samanimeliste bakalaureuseoppekavadega (Joonis 11). UliOpilaste

arvu vähenemist mOjutas ka see, et lopetaj ate arvud on suurenenud fling 2013 sugisel suurenes j arsult

katkestamiste an’ seoses tasuta oppekohal opingute alustamisega teisel Oppekaval vOl oppeasutuses.

VaiisUiiOpiiaste arv on 2013. aastal kasvanud 324n1.
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Joonis 11. TLU uliOpilaste arvud kOrgharidusastmetel ja valisUliopilaste arvud aastatel 2010-2013.
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2013/2014. Oppeaastal vOeti vastu kOrgharidustasemele Oppijaid 14606 (Joonis 12). VastuvOetud

uliOpilaste osakaalud on kOige suuremad Tartu Ulikoolis (25% ja 3697 uliöpilast), Tallinna

Tehnikaulikoolis (22% ja 3147 Uliöpilast) fling Tallinna Ulikoolis (19% ja 2809 uliopilast). VOrreldes

eelmise Oppeaasta vastuvOtuga on vastuvOetud üliopilaste an’ kasvanud TLUs ja EKAs, vähenenud TUs,

TTUs, EMTAs. Stabiilne on vastuvOetute arv olnud EMUs.

Joonis 12. VastuvOetud uliOpilaste osakaalud (seisuga 10.11.2013, allikas: www.haridussilm.ee)
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Tallinna Uiikooii vastuvOtukorralduses leidsid 2013. aastal aset olulised muutused seoses 01.01.2013

jOustunud Ulikooliseaduse muudatustega. Kandideerimisel ei eristatud enam riikliku koolitustellimuse

ning riigieeiarvevaliseid öppekohti. Eestikeelsetele taiskoormusoppe oppekavadel hindas ülikooi oma

opetamisvOimekust fling kehtestas tasuta Oppekohtade piirmaarad. Piirmäärade leidmisel anaiuüsiti

varasemate aastate vastuvOtu tulemusi ning vastuvOetud ja löpetariud uiiOpilaste arvu suhet. Nil toimusid

suured muudatused tasuta Oppekohtade arvus kOikides Oppevaidkondades (Joonis 13). Erinevus vorreides

eeimiste aastatega oil see, et esmakordselt said tasuta oppekohtadele kandideerida riigieksami tulemuseta

kandidaadid, kelle vastuvotupall kujunes vastuvotueksami tulemuste pOhjal. Ainult vastuvOtueksami

alusel immatrikuleeriti 186 uliOpilast.

Tervisjaheaolu •44
360

Teenindus 126

Sotsiaalteadus, ärindus ja oigus 134

Loodus- ja tappisteadused

Humanitaariaja kunstid 277
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_______________
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Joonis 13. Tasuta Oppekohtade arvud aastatel 2012 ja 2013 valdkondade kaupa.

Esimesel ja teisel kOrgharidusastmei esitati 9244 avaldust, mis oil 92 avaiduse vOrra suurem kui eeimisei

aastal. Sisseastujate hulgas olid populaarsed bakalaureuseoppes öigusteadus (561 avaidust), psuhholoogia

(533) ja rilgiteadused (403) ning magistriöppes organisatsioonikaitumine (200), Oigusteadus (159) ja

kommunikatsioon (149). DoktoriOppes oil koige enam avaidusi kuituuride uuringute (18) ja

kasvatusteaduste Oppekavadei (16).

Ulikooii eesmarkidega on kooskOias suundumus, kus bakalaureuseoppesse immatrlkuieerltud uiiOpilaste

osakaai kogu vastuvOetute arvust vähenes ning magistrioppes suurenes (Joonis 14).
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Joonis 14. VastuvOetud uliOpilaste arv kOrghañdusastmete kaupa aastatel 2010-2013.

Vaadates ülikooii immatrikuleeritud uliOpilaste koime parima riigieksami keskmist tulemust seigus, et

39% immatrikuleeritud uliopilastest oil see kOrgem kui 75 punkti. KOige kOrgemad tulemused on

geookoioogia (83,22), inglise keele ja kultuuri (82,04) ja antropoloogia (80,8) Oppekavadele

immatñkuieeritud UiiOpiiastel. Paraku selgus, et vOrdluses teiste Uiikooiidega on TLUsse vastuvOetute

kolme parima riigieksami keskmine uks madalamaid.

2013. aastal oil katkestamissundmusi Tailinna Ulikooiis 1679, mis moodustab uiiOpilaste arvust 16,8%.

VOrreldes teiste avaiik-Oiguslike ulikooiidega on TLU vastav naitaja keskmine. KOrgema katkestamiste

osakaaluga on TTU ja EMU ning madalam on naitaja EKAs ja EMTAs (Joonis 15).
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Eksmatrikuieerimise pOhjuseks oh 56% juhtudest uhiopilase sooviavaldus, 18% Oppevôlgnevus ja 16%

Oppeteenustasu tähtajaks miffe tasumine. Aruandeaastal analuüsis Oppeosakond akadeemiliste puhkuste ja

eksmatrikuieerimiste vahelist seost. Vaadeidi aastatei 200$. ja 2009. immatrikuleeritud uiiOpilaste

Oppetooalast kaitumist. Seigus, et 24% nimetatud aastal immatrikuleeritud uiiopilastest vOttis akadeemilist

puhkust. 2013 .a. sugiseks oil akadeemiiise puhkuse kasutaj atest 43% eksmatrikuleeritud, 19 % jOudnud

iOpetamiseni, ülejä.nud jätkuvad opinguid (sh viibivad akadeemilisei puhkusei). Leiti, et akadeemihise

puhkuse kasutamise ja Opingute katkestamise vahei on seos ning uiiOpilaste nOustamine akadeemiiiseie

puhkusele siirdumise eel on oiuhise t.htsusega. Uliopliaste teadvustamiseks tehti OISi arendus, mis

akadeemilise puhkuse avalduse esitamisel suunab uliOpilase noustamisele.201212013. Oppeaastal oil

Eestis 10267 kOrgharidusOppe iöpetajat, mis on iigi 500 uiiOpiiast vähem kui eeimisei oppeaastal.
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Joonis 15. Katkestamissundmuste osakaal uliOpilaste awust Eesti kOrghariduses 2013. Aastai (allikas:

www.haridussilm.ee)
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Tallinna Ulikooli lopetajad moodustasid 16% kOikidest lOpetajatest (1786) (Joonis 16).

TLU lOpetajate arv on vOrreldes eelmiste aastatega tOusnud, kuid seda eelkOige Pedagoogilise Seminari

liitumise tOUu on senisest enam rakenduskOrgharidusOppe lopetajaid (Joonis 17). Vähenenud on nil

bakalaureuse- kui ka magistñoppe lOpetajate arvud. DoktoriOppe lopetajate am’ on sel aastal kOrgeim

vOrreldes eelnenud aastatega. Nominaalajaga lOpetajate osakaal on kOige korgem

rakenduskOrgharidusOppes (90%).

BA- ja MA-öppes on nominaalajaga lopetaj ate osakaal aastate Iöikes kOikuv.

Joonis 16. LOpetajate osakaalud Eesti korghariduses 2012/2013. Oppeaastal (allikas: www.haridussilm.ee)
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Nii näiteks on bakalaureuseoppes toimunud osakaalu langus (55%-it 46-le).

Joonis 17. LOpetajate arv korgharidusastmete kaupa aastatel 2010-2013.

Koostöös uliOpilaste esindajatega loodi stardistipendium, mule eesmärk on toetada edukaid Tallinna

Ulikooli esimese Oppeaasta edukaid uliopilasi, kes on majanduslikes raskustes. 2013. aastal otsustati

määrata 34 stardistipendiumit summas 50 eurot kuus terveks aastaks.

5.2. Töötajad

Tallinna Ulikoolis oil 970 tootajat, keiiest 47% olid akadeemilised toötajad (joonis 19). Töotajate arv on

mönevOrra vähenenud, kuna 2013. aastai loppesid mitmed projektid ja iepingud, mida erinevatel pOhjustei

otsustati mitte j atkata.
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Joonis 19. Akadeemilisteja mitteakadeemiliste toötajate arvud aastatel 2010—2013.

KOige rohkem akadeemilisi tootajaid on humanitaariaja kunstide valdkonnas (167) ning sotsiaalteaduste,

arinduse ja halduse valdkonnas (112) (Joonis 20). Akadeemilistest tootajatest moodustavad teadustöötajad

29%. TeadustOötaj ate osakaal on koige suurem loodus- ja täppisteadustes - 54%. KOige suurem on

OppejOudude osakaal hariduse valdkonnas.

Sotsiaalteadused anndus ja ölgus 4€%

Tervisja heaolu 2051

Telinika, tootmine, ehitus

Humanitaariaja kunstid 1••

Loodus- ja täppisteadused

Haridus ii
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• Oppejöud •Teadustöötajad

Joonis 20. Oppejoudude j a teadustöötaj ate arvud valdkondade kaupa.
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Akadeemiliste ametikohtade suurimad muudatused on nooremteaduri ametikohal, mule töötaj ate osakaal

on suurenenud. Teistel ametikohtadel on tootajate osakaalud jäänud samaks vOl pigem vähenenud. Nil

moodustavad professorid ja juhtivteadurid akadeemilistest tootajatest 13% ning dotsendid ja

vanemteadurid 27% (Joonis 21).

Joonis 21. Akadeemiliste tOOtajatejaotus aastatel 2010—2013.

Tallinna Ulikooli akadeemiliste tOOtajate keskmine vanus on 47. Naiste osakaal akadeemiliste toOtajate

hulgas on 62% ja seega tOOtab ulikoolis 281 naist ja 173 meest. KOigi akadeemiliste ametikohtade

tOOtajate keskmine kogupalk4 on 1420 eurot, mis on madalam kui TUs (1530) ja TTUs (1803), kuid

korgem kui EMUs (1275). Kul vOrrelda aga keskmist kogupalka samade ulikoolidega ametikohtade

löikes, siis vanemteaduri, teaduri ja nooremteaduri ametikohtadel on keskmine kogupalk TLUs TU ja

TTUga vOrreldes kOige kOrgem, kuigi vahe koigi nende ametikohtade lOikes jargmisel positsioonil oleva

ulikooliga ei ole märkimisvääme.

Mitteakadeemilisi tootajaid on 516. Mitteakadeemilistest tOOtajatest 70% tOOtavad akadeemilistes uksustes

ja teadus- arendusasutustes sh Akadeemilises Raamatukogus tOötab 71,1 tOOtajat täistOOajaarvestuses.

Ulikooli keskteenistustes tOOtab 25% mitteakadeemilistest tOOtajatest (Tabel 2).

Kogupalk sisaldab pohipalka, lisatasusid, preemiaid, tulemustasusid ja seadusest tulenevaid lisatasusid fling ka

muid tasusid nagu teenuse osutamise tepingute alusel makstud tasud, puhkusetasud, hUvitised, stipendiumid,

patendi- ja autoritasud jms.
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Tabel 2 Tugitootajate jaotus.

Keskteenistused 143,20

Akadeemilised (ali)üksused (jima teadus-ja arendusasutusteta) 196,58

Teadus-ja arendusasutused5 155,90

Muud Uksused (Avatud Ulikool, TaiendOppekeskus, EPAM,

Kirjastus) 20,95

Mitteakadeemilise töötajate keskmine kogupaik oil 2013. aastai 1105 eurot, mis on samal tasemei vastava

näitajaga TTUs (1121), kuid kOrgem kui TUs (932 eurot) ja EMUs ($69).

2013. aastal kuuiutati vaija 137 akadeemiiise ametikoha täitmiseks konkursid, miliel osales kokku 166

isikut ja keliest konkursile lubati 149, sli 6 viismaaiast. Keskmine konkurss akadeemilisele ametikohale

oil 1,25, mis on mOnevOrra korgem kiii eeimisei aastai. Kandideerijate keskmise arvu töus oil seotud

eeikOige suurenenud konkurssidega Opetaja, assistendija lektori ametikohtadeie (vastavait 1,57; 5,0; 1,38).

Tavaprasest rohkem oh kandidaate baitisaksa ajaioo ja kultuuri assistendi (Al) fling filosoofia iektori

(EHI) ametikohale. Konkurss dotsendi ja professori ametikohtadele oil stabiiine, kuid täitmata jai 6

professori ja 2 dotsendi ametikohta.

Mitteakadeemiiiste töötajate puhui toimus 31 konkurssi, miiiei kandideeris 43$ isikut. Atraktiivsemad

ametikohad, kuhu oil tile 30 kandideerija, olid Oppeassistent, Oppetöo koordinaator ja konverentside

spetsiaiist. Suure konkursi pOhjuseks oil ilmseit see, et nOuded ametikoha taitjaie ei oie väga spetsiifiuised.

Samas peaspetsialisti ametikohtade täitmine on oiuiiseit keemiisem. Aiustati toOotsij ate andmebaasi

loomisega. Nil on personaliosakonnal info potentsiaalsetest Uiikooii töötama sobivatest isikutest, kelleie

on vOimaiik teha toopakkumine jima avaiikku konkurssi kuulutamata.

Taiiinna Uiikooiis on jatkuvait kasvanud vaiismaaiastest akadeemiiiste töotajate osakaai (Joonis 22).

Uiikooiis töötas 27,2 vaiisoppejOudu ja 15,5 väiisteadustöotajat. Samane vaiistöotajate osakaai on

nüUdseks ka TU-sja TTU-s ning TLU osakaai ei oie enam kOige suurem.

Akadeemiline Raamatukogu, Eesti Tuteviku-uuringute Instituut, Eesti Demograafia Instituut, Okologia Instftuut,

Ajaloo Instituut, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaiuuringute Instituut.
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Tallinna Ulikooli teenetemargiga tunnustati pikaajalise too eest ulikooli arendamisel Anu tho,

emeriitprofessor Viive- Riina Ruusi fling Kaarel Zilmerit. Esmakordselt anti välja uliopilaste hinnangute

alusel hinnatuima Oppej Ou tiitlit. 2013. aastal autasustati jargnevalt:

• Uld-ja tugiainete hinnatuim OppejOud on Keelekeskuse inglise keele lektor Sine Kivihall;

• humanitaaria valdkonna hinnatuim Oppej Oud onGermaani-Romaani Keelte j a Kultuuride

Instituudi saksa keele didaktika dotsent Merle Jung;

• kunstide valdkonna hinnatuim OppejOud on Kunstide Instituudi joonistamise metoodika lektor

Linda Elken;
• loodus- ja tappisteaduste valdkonna hinnatuim OppejOud on Matemaatika ja Loodusteaduste

Instituudi matemaatika didaktika dotsent MaUls Lepik;

• tervise valdkonna hinnatuim OppejOud: on Terviseteaduste ja Spordi Instituudi vOimlemise Opetaja

Natalia Cherneyko;
• kasvatusteaduste valdkonna hinnatuim OppejOud on Kasvatusteaduste Instituudi

eelkoolipedagoogika dotsent Tila Oun;
• sotsiaalteaduste valdkonna hinnatuim Oppejöud on SotsiaaltoO Instituudi lektor lila Tamm.

5.3. Uliopilaskonnale suanatud tegevused

Uliopilaskonnale suunatud tegevustest saab 2013. aastal esile tOsta Tudeng TV käivitamist, mis on

tudengite loodud j a tudengitele suunatud veebipOhine telekanal. Tegevusega alustati 2013. aasta sugisel.

Tudeng Tv-I on eetris iganadalane kuni I 5-minutiline uudistesaade. Saates käsitletakse tudengeid

puudutavaid teemasid. Iga kahe nädala tagant on eetris ka 2014. aasta kevadel alustatud arutelusaade

,,fookus”, mis tOstatab Uhiskondlikult olulisi teemasid. Tudeng TV organisatsioon on poole aastaga
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Joonis 22. Valismaalaste osakaal korralistest akadeemilistest tOotajatest TLUs, TIUs, TUsja EMUs.
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kasvanud suureks kiubiks, mules tegutseb umbes sada liiget erinevatelt erialadelt ja erinevatest

ulikoolidest. TLU tudengid saavad Tudeng TV-s sooritada ka praktikat. Hetkel on saatei ,,fookus”

veebikeskkonnas Ule 600 vaatamise ja uudistesaatel minimaalselt 400 fling maksimaalselt 2000 vaatamist.

Veebikeskkonna vaatamistele lisanduvad ka sisetelevisioonid TLU, BFM-i, Mereakadeemia,

Lennuakadeemia ja EBSI kampustes. Tudeng TV laiendab oma tegevust ka teistesse kOrgkoolidesse ule

Eesti, et konetada veelgi rohkemaid tudengeid ning kaasata neid oluliste teemade edastusse.

2013. aastal alustas tegevust TLU Uiiopilaskonna fotokiubi. Kiubis on hetkel umbes 30 liiget, keilele

kiubi korraldab uhispildistamisi, koolitusi ja pakub vijakutseid erinevate sUndmuste jaadvustamisega.

fotokiubi on abiks ka TLU no Uhistunde tekitamisel, korraldades temaatilisi pildistamisi. Nh on olnud

vOimalus tudengitel, tOotajatei ja OppejOududel jaädvustada sobrapaev, lihavOttepUhad vms tahtpaev

omaparase fotoseina taustal.

2013 .aasta sugisel kahekordistus GliOpilasnOukogudes tegutsevate tudengite arv. Hetkel on peaaegu kOigis

akadeemilistest uksustes (v.a. Katarlina Ko11ed, Ôkoloogia instituut, Demograafla instituut) olemas

uliophlasnoukogu, kes tegeleb instituudi siseselt enda tudengite huvide ja Oiguste kaitsmisega,

Oppekvaliteedi tOstmise j a vabaaj a korraidamisega.

UliopiiasnOukogude paremaks toimimiseks ja pidevaks arenguks on UliOpilaskonda loodud ametikoht

uliopilasnoukogude koordinaator, kes aitab uliopilasnoukogusid nende tegevustes ja arengus.

2013. aasta kevadel toimus Uliopilaskonna poolt korraldatud Roheline Nädal, mis oil täis sundmusi, kus

populariseerisiti rohelisi ja tervislike eluviise. Rohelisel Nädalal oil u 500 osalejat, sundmus sal kajastatud

erinevates meediaväijaannetes. Oil nil aktiivseid (raftamatk, orienteemmine) ja ioengu vormis sundmusi

(ioengud, esinemised, arutelurlngid) jms. Rohelise ulikooli valdkonnas on 2013. aastal keskendutud

prugisorteerimisele. Alustati koostoOd Eesti Pandipakendiga, millele tulemusel on ülikoolis vOimalik

iligiti koguda pandipakendeid. Tallinna Ulikooli poolt esitati KII( korraldatavale Negavatti konkursshle

mitmeid ideid, kuidas Uiikooii muuta ressursisäästiikumaks. Edasi paases jAätmete lilgiti kogumise idee.

Harrastussporti korraidab Taiiinna Ulikoolis UliOphlaskonna Spordikiubi. TLU Uliopilaskonna

Spordikiubi tegeleb näiteks TLU Karikatumiiñ korraldamisega. Tallinna Ulikooli Karikatumhir on

sportlik-meeleiahutuslik üritus, mules osaievad TLU tudengid, Oppejoud, tOotajad ja vilistlased. Tumiiri

eesmärk on pakkuda osalejatele pingelist sportlikku ja loOgastavat meelelahutuslikku programrni, samuti

populariseerida sportlhkku tegevust. Spordikiubi teeb koostOod Eesti Akadeemlilse Spordilhiduga ja

koordineerib TLU siseselt uliOphiasmeistrivoistlusi; TudengiPalli sundmust; SELLI mange; Uliopulaste

Suvemange Käärikul. Läbi Spordikiubi saavad TLU tudengid soodustust rahvajooksudei: SEB Tailinna

Maraton, Tudengijooks, Maijooks. UlhOpiiaskond alustas 2013. aastal ka Rhngtreeningu projektiga.

Esmaspaeva ja koimapäeva Ohtuti toimuvad TLU jOusaalhs ringtreeningud. Professionaalselt spordiga

tegelev tudeng pakub uhistreeningut umbes 30 Uliopilaseie. Sugisest teldcis Ulikooli kampuses

UliOpilaskonna ruumide juures ka vOimalus mangida tasuta lauatennist. 2013.aastal alustasid tegevust

TLU Ullophiaskonna TantsutUdrukud.
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Alustati tumiiriga ,,Mang maluga”. Mang maluga on Tallinna Ulikooli malumangutumiir, mida aitavad

Uliopilaskonna Spordiklubil korraldada instituutide uliopilasnOukogud. Iga kuu on vahemalt uks Mang

maluga etapp, mule teema tuleneb korraldava uliOpilasnOukogu instituudis Opitavatest erialadest. Nil on

olnud teemasid naiteks tehnoloogiast, Uhiskonnast vOl loodusest.

UliOpilaskonna eestvedamisel sal loodud TLU esindusvOistkondadele fännklubi, mis koondab spordist

huvitatuid tudengeid, kes elavad kaasa TLU esindusvOistkondadele. fnnk1ubi edastab infot toimuvate

mlingude kohta fling tudengid fännkiubis aitavad kaasa mangijate motivatsioonile.

5.4. Personalijuhtimise tugitegevused

PersonalitOo reguiatsioonides vildi 2013. aastal sisse muudatused tOOsuhete eeskirja ja töOtasustamise

eeskirja. TOOsuhete eeskirjas muudeti akadeemilise konkursi valjakuuiutamise aega, dokumentide

esitamise perioodi pikkust, kandideerimisnOuete esitamist ametikirjeiduses, kandideerimisdokumentide

esitamise korda, ekspertide arvu ja kinnitamise korda, hääletamise protseduurireegleid ning tapsustati

erinevate ametikohtade ametinOudeid. Muudatusi oil ette valmistatud rohkem, vastavalt aasta jooksul

valdkonnanOukogudelt jne kogunenud ettepanekute pohjal, kuid ulejäänud muudatuste tegemine iUkati

edasi 2014. aastasse. TöOtasustamise eeskirj a olulisemaks muudatuseks oil akadeemiliste ametikohtade

töötasu miinimummaarade tOstmine. Miinimumtasumäärad suurenesid alates 1. septembrist 2013

ligikaudu 10% fling see puudutas 254 aktiivse toOlepinguga tootajat 14 akadeemilises Uksuses.

Kevadel aigatati ulikooli ja ametiuhingu vahel 2002. a sOimitud koliektiivlepingu Ulesutiemine. Lepingus

kokkulepitu el vastanud enam suures osas kehtivateie toOöigust reguleerivatele Oigusaktideie fling lepingu

edasine täitmine ei olnud seetOttu suures osas enam vöimalik ega pOhjendatud. Koliektiiviepingu kehtivus

loppes septembris. Septembri lOpus esitas ametiuhing Uiikooliie ettepaneku alustada läbiraäidmisi uue

koilektiivlepingu sOimimiseks. Poolte esindajad kohtusid esimest korda aasta lOpus vastastikuste

seisukohtade ja soovide arakuuiamiseks, Iabiraäkimised jatkuvad 2014.

Rektorite Nöukogu esindajana osales personaiijuht Haridus- ja Teadusministeeñumi moodustatud

komisjonis, mile Ulesanne oil ette vaimistada OppejOudude ja teadustOOtajate tOOsuhete regulatsiooni

muudatused. Muudatuseks on uieminek thtajaliste lepingutelt sUsteemile, mis Uidiselt tOosuhetes kehtib.

Ka akadeemiliste töOsuhete korral lubatakse ajutisi iepinguid sOimida vaid sils, kul tOO iseloom on ajutine.

Muudatused puudutavad nil ülikooliseadust kui ka teadus- ja arendustegevuse korralduse seadust ning on

kavasjOustada 1.jaanuarist 2015.

Personaiiandmebaasi Virosofli arendused olid peamiseit seotud siseveebi kasutuseievOtmise ning uue

vaiisveebiga. Kuna tOOtajate kontaktide info liigub veebidesse Virosoffist, oil vajalik nil olemasoievate
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andmete korrastamine tnt ingliskeelsete ametinimetuste lisamine, eelnevalt tOlkimine) kui ka tehniliste

voimaluste täiendamine andmete mugavamaks sisestamiseks . Muutus uhekordsete lisatasude

vormistamise kord. Dokumendid ei liigu enam paberkandjal, vaid elektroonselt, mis muudab nende

läbivaatamise kiiremaks.

Lähtudes ulikooli arengukava prioriteedist suurendada tasustamise konkurentsivOimet, jätkusid

ettevalmistused tasustamissQsteemi konastamiseks ja uuendamiseks. Selleks vhdl läbi mitteakadeemiliste

ametikohtade hindamine ja analuusiti fflikooli tasustamisvaldkonna probleeme palgakomisj onis.

Ametikohtade hindamisega antakse erinevatele toodele omavaheline suhteline väärtus, mule alusel saab

vOrrelda ka nende tasustamist. Palgakomisjoni moodustas rektor ulikooli töötajatest, et otsida lahendusi

tasustamisvaldkonna probleemidele fling pakkuda lahendusi. Komisjoni toO tulemusena koostati

ettepanekud ülikooli palgapollitiliste pohimotete kohta fling viimastest lahtudes töOtati välja

tOOtasustamise eeskirja uus redaktsioon. Eeskiñ vastuvOtmine jai aastasse 2014.

Personaliarenduse valdkonnas uuendati uue tOOtaja koolituse formaati, kus nüUd tutvustati ulikooli

tegevusvaldkondi fling arengusuundi, kuulati ühe tOotaja lugu ,,Minu Ulikool”, raagiti mentorluse

vOimatustest ja korraldati Ulikoolilinnakus ringkaik. Oktoobris toimunud koolitusel osales 21 inimest,

kelle tagasiside koolitusele oh positiivne. Esmakordselt toimus juhtide arenguseminari körval ka

keskteenistuste toOtajatele suunatud seminarid:

• kevadseminaril (47 osalejat) kasitleti Ulikoohi teenuste kvaliteedi, tOOtajate rahulolu, ametikohtade

hindamise ja ulikooli sisekoolituste teemasid, samuti korgharidusreformi, dokumendihalduse

muudatusi ja projektide haldamist.
• sugisseminaril (51 osalejat) olid teemadeks 2014. aasta tegevuskava ja eeiarve koostamine,

rahvusvahelistumine, sise- ja välisveebi arenguvoimalused, dokumentide korrektsus fling

tutvustati Uiikooli palgakomisj oni ettepanekuid paigapoliitika kohta.

Akadeemihistele tOOtajatele oh suunatud programmi ,,Primus” raames korraldatud 8$ koolitust-seminari,

mule! oil 1639 osalejat sh 1267 osalejat TLUst ja 363 teistest kOrgkoolidest. Sel aastal pakuti

vaiisoppejoududele rohkem kooiitusi kul varem. Lisaks eesti keeie koolitusele oil vaiisOppejOududei

vOimalik osaleda spetsiaaiselt neile suunatud koolitustel ,,Teaching in Estonian Higher Education” ja

,,Effective teaching of STEIvP’ fling samuti valiskoohitajate poolt Iäbiviidud inghiskeelsetei koohitustel

,,Innovation training” ja ,,Teaching Qualitative Research in Social Sciences”, kuhu oiid oodatud kOik

akadeemilised tOotajad.

Uheks oluhisemaks arenguks Ulikoohi toOtajatehe arendusvOimaluste pakkumisel oh sisekoolituste süsteemi

käivitamine, mule raames kaardistati sUgissemestri alguses keskteenistuste kavandatavad koolitused ja

seminarid, vOimailkud sisekoolitajad fling Uksuste koohitusvajadused, sh ootused teiste üksuste pakutavate

koohituste osas. Personali arendus- ja mobiilsuskeskus toetas omalt poolt koohituste korraidamist fling

ühiselt lepiti kokku edasine tOOjaotus, kus Uksuse korraldatava sUndmuse eest vastutab Uksus ning keskuse

vastutada on Uldkoohitused ning Uksuste toetamine ja nöustamine. 2013. aasta hopus kogunesid esimest

korda ühikooii keskteenistuste sisekoohitajad ning tthiselt kaardistati nende kooiitusvajadus, mule pohjai on
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2014. aastaks kavandatud 6 sisekoolitajate koolitust. Sisekoolitajate vorgustiku tOöst vOtab osa ligikaudu

15 Ulikooli tootajat ning koolituste läbiviijateks on samuti ulikooli erinevate uksuste töotajad.

LOppes personaliarendussüsteemi loomist toetav projekt ,,Tervildiku ja kaasaegse

personaliarendussusteemi rakendamine Tallinna Ulikooli töökorralduse j a juhtimisprotsesside

arendamisel”. Projekt algas septembris 2011 ning loppes 2013 sUgisel. Projekti eesmrk oh luua köiki

uhikooli toOtaj aid kaasav terviklik personaliarendussüsteem j a tarkvaraline lahendus selle süsteemi

toetamiseks. Projekti raames loodi töötaja tööUlevaate veebikeskkond, mule laiem piloteeñmine on kavas

2014 fling üleülikoohiline kasutuselevOtt 2015.

TöOohutuse ja tootervishoiu valdkonnas viidi riskianaluUsid läbi 3 instituudis ja 5 keskteenistuses ning

rektoraadi buroo arhiivis, tervisekontrolli labis 206 töbtajat, sh 72 akadeemilist tootajat. Kuvariga toöks

vaj alike prillide kompensatsiooni maksti 50 toötaj ale.

2014. aastal kavandatavad tegevused:

• Akadeemiliste ametikohtade täitmise ja atesteerimise pOhimOtete ja korra muudatuste

ettevalmistamine seoses akadeemiliste tOOtaj ate töösuhete tahtaj atuks muutumisega 2015. a

• Välistöötaj ate värbamistja sisseelamist soodustavate tegevuste ja töOkorralduse analUus ja

taiendavate tegevuste kavandamine ning läbiviimine
• Tugipersonali j a alustava juhi mentorluse kavandamine
• Akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töOtajate tasustamise analuüside koostamine

6. Uhiskonnasuhted

Ulikooli prioriteet: Uhiskonna rikastamine läbi teadmuse jagamise nil Eesti-sisestes kui ka

rahvusvahelistes vôrgustikes, otsustuskogudes, strateegilise planeerimise töOrUbmades fling

pakkudes avalikke kultuuriüritusi ja -sUndmusi.

2010 2011 2012 2013

Opikud, populaarteaduslikud publikatsioonid, — 121 194 15$

sh eestikeelsed

Korraldatud konverentside, kultuuriürituste ja — 122 334 357
-sUndmuste arv
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6.1. Teadmusslirde alane tegevus

2013 .aaastal solmis ulikooi Eesti ettevötj atega 44 lepingut. Rakendusproj ektidest j a teadmusteenuste tulu

kokku oil ligi 2,5 mm eurot, eraettevOtete teliimustööde käive oil seliest ligi 170 000 eurot. Koostöost

erasektoriga vahenes ülikooli mlu. 2012. aastaga vOrreldes 30%. Tuiemusnäitajad v.henesid pohjusei, et

teadmussiirde keskus töötas vähendatud koosseisus ning sugisel toimus keskuse juhi vahetus. Samuti

avaidas mOju EAS-i innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimuste muutus, millega suurendati

teenusepakkujate arvu, st teadmusteenuste pakkuj ate vaheline konkurents tugevnes.

Tallinna Ulikoolilt tellisid konsultatsiooni ja arendustöid nalteks Elering AS, PR Pöhjarannik AS, Danske

Bank A/S Eesti fihiaal, Lumfta OU, Ookami OU, IT Koolituskeskuse OU, OU Cumulus Consulting jpt.

TLU andis uheksandat korda välja ettevOtliku teadlase ja ettevOtliku üksuse tutu. 2013. aasta andmete

pOhjal saavutasid rakendusuuringute korraldamisel koostöös ettevOtete ja asutustega parimad tulemused

Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi projektijuht Aado Keskpaik fling Okoloogia Instituudi

vanemspetsiaiist Valdo Liblik. KOige ettevOtlikuma uksuse tiitlit jagasid Informaatika Instituut, Balti

Filmi ja Meediakool fling Okoloogia Instituut.

Rakenduslike tööde konkursil hinnati koostöös Tallinna EttevOtlusametiga kOige paremaks TLU Haapsalu

Kolledi rakendusinformaatika uliOpilase Martin Turn too “V-Ray materjalide ja valgustuse

visualiseerimine ifimi ,,Elavad piidid” näitel”. Konkursi teise koha palvis Elering AS tellimisel ja TLU

Psuhholoogia Instituudi teaduri Grete Arro eestvedamisel teostatud uuñng ,,Risti aleviku elanike hoiakud

330 kV elektriiiini trassi asukoha vOimalike variantide suhtes”.

Tallinna Ulikool on traditsiooniliselt korraldanud seminare Tallinna EttevOtluspaeval. Sel aastal esines

Marika Ratnik kunstiteraapia-pOhiste toodete teemal ning TLU Kammerkoor inspireeriva etteastega “Eesti

MMM: Muusika Mis MUüb”.

Aasta lopus koondas teadmussiirde keskus ülikooli teenuste ning arendus- ja uurimisteemade olulisema

info kogumikuks ,,Ulikoolilt uhiskoimale” ning taiendas arendusteenuste ja uuringute portfelli veebis:

http://www.tlu.ee/et/koostoo/Arendusteenused-ja-uuringud
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6.2. Akadeemiline Raamatukogu

Akadeemilise Raamatukogu 2013. aasta tahtsundmustest vOib esile tOsta digiteerimiskeskuse kolimist

raamatukogu varskelt valminud VI korrusele. Raamatukogus arendatav digiteerimiskeskus on teaduse

teekaardi objekti “Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)” uks osa. Digiteerimiskeskuses

on kasutusel täisautomaatne raamatute j a perioodika digiteerimise seade. 2013. aastal digiteeriti kokku 25

597 nimetust erinevat lilki teavikuid. Nendest 24 283 olid ajalehed, 314 raamatud, 869 ajakirjad ning 131

trukised.

Tahelepanuväame on mai alguses toimunud opikeskuse avamine Narva runt kampuses. Opikeskuse

avakogu hOlmab sotsiaal- ja loodusteaduste fling informaatika Opikuid, humanitaarkollektsiooni,

oppeainete kohustuslikku ja asenduskirjandust, magistritoid alates 2005. aastast, teatmeteoseid, erialast

perioodikat ning päevalehti. Opikeskuse 6 lugemissaali on paigutatud kolmele korrusele: sotsiaalteaduste,

humanitaarteaduste, loodus- ja infoteaduste ning eraldi teatme- ja perioodikasaal ning vaikne saal. Lisaks

on keskuses $ tööruumi (4 individuaal- ja 4 rühmatööruumi), mida TLU liikmed saavad intemeti teel

reserveerida. Koolituste läbiviimiseks on 25-kohaline arvutisaal. Kokku on keskuses 280 lugejatookohta,

(lisaks pehmemoobliga istekohad), neist 78 on arvutiga. Opikeskusesse kolis ka erialainfotalitus. Lugejate

professionaalsemaks ja kiiremaks teenindamiseks ühendati Opikeskuse ja Balti Filmi- ja Meediakooli

raamatukogu töötaj ate arvutid Uhtsesse raamatukogu andmesidevorku.

Muutused toimusid ka raamatukogu fihiaalides. Konfutsiuse Instituut andis Akadeemilisele

Raamatukogule Ule suurema osa oma kogust, Eesti Humanitaarinstituudist prinenud filosoofia-alastest

teavikutest loodi teadusraamatukogus filosoofia saal, kuhu telliti juurde ka uut teemakohast kirjandust.

Kunstide thstituudi kogu liideti teadusraamatukogu ja opikeskusega.

Olulisena saab esile tösta suurte ehitustoöde lOppemist teadusraamatukogus: lopetati maja soojustamine ja

ehitati välja raamatukogu kuues korrus. Lugejate paremaks teenindamiseks fling hoidlatest raamatute

kiiremaks toimetamiseks paigaldati uus lift teavikute transportimiseks.

Baltika kogude korrastamise kaigus leidis Tartu Ulikooli Raamatukogu teadur Kaspar Kolk Eesti

maluasutuste vanima seni teadaoleva trukitud raamatufragmendi, mis dateeriti aastasse 1457.

Vanaraamatu keskus alustas 2013. aastal kahe uritustesarj aga, mule raames korraldatakse loenguid,

konverentse ja näituseid. Uritustesarjad kannavad nime ,,Uurija baltika Iugemissaalis” ja ,,Baltika kogude

tutvustus”.

Baltika ja vanaraamatute säilitamise osakonna kogud täienesid läbi ostude aastal 2013 mitme pOneva teose

vOrra: August von Kotzebue “Theater von August v. Kotzebue” ja “Die Verläumder: Em Schauspiel in
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fünf Akten”, Hans-Christian Petersen’ i “Bevolkemngsokonomie, Ostforschung, Politik: eine

biographische Studie zu Peter-Heinz Seraphim”, John Hiden’i “Defender of minorities: Paul Schiemann”.

Teadusraamatukogus toimus ulikooli oppetoo viimasel nadalal (20.—23. mal) ooraamatukogu —

raamatukogu oil lugejatele avatud keskooni. Ooraamatukogu külastajaid oil ule viiesaja, kellest enamus

olid Tallinna ulikoolide tudengid.

Eesmargiga tutvustada raamatukogu iugemissaale ja e-kataloogi ESTER toimus märtsis

teadusraamatukogus mang nimega “Arge kaige mu jarel, olen isegi eksinud”.

Väliseesti kirjanduse keskusele eraldati Haridus-ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslaste programmist 13

000 eurot projektile “Valiseesti kuituuripärandi säilitamine ja kättesaadavaks tegemine”. See vOimaldas

keskusel lopusirgele jOuda toodega, mis puudutasid ajalehe Vaba Eesti SOna kättesaadavaks tegemist

portaalis Digiteerltud Eesti Aj alehed.

2013. aastal anti valja Anne Valmase koostatud ja Aita Krauti toimetatud “Heilar Grabbi bibliograafia”.

Hellar Grabbi looming ulatub poliltikast ilukirjanduseni, bibliograafia sisaldab Uhtekokku 1083 kirjet.

Eesti Raamatukoguhoidjate Uhing tunnustas 2013. aastal raamatukogu tiitliga Aasta tegu, et ära märkida

RFID süsteemi rakendamist Akadeemilises Raamatukogus.

Seisuga 31.12.2013 sisaldasid raamatukogu kasutuskogud kokku 2 641 839 eksemplari. Aasta jooksui

lisandus kokku 22 027 eksemplari teavikuid, millest 21 747 olid paberkandjal. E-ressursse hangib

raamatukogu koos teiste Eesti teadusraamatukogudega. 2013. aasta lopuks oh raamatukogus j uurdepaas

49 Iitsentsandmebaasile, mis olid soetatud nh “E-teadusinfo” programmi kui ka omavahendite arvelt.

Amandeaastal kulutati e-ressurssidele $6 210 eurot. Seilest 19 964 eurot oh ,,E-teadusinfo” programmi

omaosaiustasu ja 4000 eurot CERL’ I liikmemaks. Kasvatusteaduste Instituudi vaj adustest tulenevalt

aiustati Taylor & Francis andmebaasi Education tellimist, mis vOimaldab täiendava juurdepaasu 186

aj aldrj ale.

Seisuga 31.12.2013 oil lugejaandmebaasis 48 431 iugejat. Tallinna Ulikooiist oii registreeritud 21 026

lugejat (43,4%). Enamus nendest olid Uliöpilased, magistrandid ja doktorandid (93,7%). TLU öppejoude

oh 596 ja ühikooli töötajaid 730. Ulejäänud kOrgkoolidest oil registreerltud uliopilasi, magistrante ja

doktorante 11 241 (23,2% lugejatest), sh Tartu Ulikoohist 2 874, Talhinna Tehnikaühikoolist 21$ ja

Tahlinna TervishoiukOrgkoolist 886. 2013. aastal registreeriti 3 885 uut lugejat. 2013. aastal vormistati
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kokku 323 003 iaenutust (sh pikenused), millest avariluliteit laenutusi oil 78 571. 70% iaenutustest

vormistati teadusraamatukogus.

6.3. Kirjastus

2013. aasta jooksui kirjastas TLU kirjastus kokku 19 trukist paberkandjal; e-raamatuid ja teiste

väljaandjate tellimustöid ei kirjastatud. TrUkiste muugitulu oh 65 478 eurot, mida mOjutasid tOrked

veebipoe toimimises seoses Ulikooli kodulehe vahetumisega. TrUkiste tutvustamiseks osaleti Londoni

raamatumessil 15.-17. Apñllini, fling trukised olid väljas Eesti Kirjastuste Liidu uhisboksis ka Frankthrdi,

GOteburgi ja Heisingi raamatumessidel.

TLU Kirjastuse nime alt ilmub üks ajakiri, Eesti SOjamuuseumiga kahasse valja antav “Eesti sOjaajaloo

aastaraamat”. Uute vOimalike koostooprojektide vallas on 2013. aastal toimunud iäbiraäkisemised BFM-i

ajaldrja “Screen Studies” esindajatega.

Kirjastus korraldas 2013. aasta j ooksul 9 üritust. Jaanuarist sobrapaevani toimus sobrakampaania, mule

kaigus sal kirjastuse kodulehele sisestada ideid raamatute osas, millest nad Oppetöos puudust tunnevad

ning mule avaldamises kirjastus saaks kaasa aidata.. 1. märtsil 2013. kuulutati valja Euroopa Komisjoni

Eesti Esindusega käivitatud Wikipedia tolketalgute uus etapp, mis kestis 30. aprihlini. Kirjastus korraldas

Tallinna Ulikooli kirjandusauhinna konkursi, mis loppes nominentide loomeohtuga 18. Märtsil. Toimusid

ka mitmed raamatuesitiused:

• 30. aprillil Mihhail Lotmani raamam “Pistriku talvekarje” ja Matsu Bashö raamatu “Kitsas tee

sisemaale” (tik Margit Juurikas) esitius.
• 17. mail toimus Rein Mullersoni raamatu “Demokraatia — kas inimkonna tuievik?” esitlus

vestlusring, mules osalesid Jaan Kaplinski, Mart Valjatagaja autor.

• 20. juunil toimus ajakirja “Eesti sOjaajaloo aastaraamat III. 200 aastat Napoieoni sojakaigust

Venemaale ja selle mOju Läanemere maadele” esitlus.
• 11. oktoobril toimus Taiiinna Raekojas Talhinna Linnaarhiivi 130. aastapaeva pidustuste raames

Tuna Kala monograafia “Jutlustajad ja hingede päastjad: Dominiiklaste ordu ja Tahlinna Puha

Katariina Konvent” esitius.
• 11. novembñi toimus koostöös Eesti Humanitaarinstituudiga konverents “Eesti humanitaame

tulevik”, millel esitleti Norbert Eiiase “Mis on sotsioloogia?”, Erwin Panofsky “Gooti arhitektuur

ja skolastika” ning Johan Huizinga “Kultuuriajaloo Uiesanne”.

6.4. Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum

Projekti ,,Haridusiooline e-varamu” raames digiteeriti EPAMIs sailitatavad fotod, klaasdiapositiivid,

diafilmid ja filmid ca 40 000 ühiku ulatuses fling hihjemalt 01.09.2014 valmib digitaalahrhiiv, mis tagab

sidusjuurdepaasu digiteeritud kujutistele. Seisuga 31.12.2013 on loppenud hariduslooliste fotode,
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klaasdiapositiivide ja diafilmide digiteerimise fling ifimide digiteerimise hanked; kolmanda hanke raames

on realiseeritud digitaalarhiivi tarkvara ja kujundus. Pärast digitaalarhiivi valmimist löpetab EPAM hetkel

kaibelolevate andmebaaside täiendamise. Kirjed kantakse ule digitaalarhiivi ning nimetatud andmebaas

vOetakse aluseks EPAMi kollektsiooni edaspidisel katalogiseerimisel. Digitaalarhiiv Haridusloolise e

varamu on pärast valmimist kavandatud liidestada muuseumide infosusteemiga MuIS ning ELNET

Konsortsiumi koordineeritava Eesti e-varamuga. Proj ekti rahastas Riigi Infosüsteemide Ameti ning

projekt teostati koostdös Rahvusarhiivi (digitaalarhiiv, filmiarhiiv), Eesti Filmi Instituudi, Eesti

Rahvusringhaalingu arhiivi, Eesti Autorite Uhingu, TLU Haridustehnoloogia Keskuse, infotehnoloogia

osakonna ja haldusosakonnaga.

Koostoös Uhendusega Baltic Association of Historians of Pedagogy ilmus teos History ofPedagogy and

Educational Sciences in the Baltic Countries from 1940 to 1990: an Overview. Teos on jarg 2009. aastal

ilmunud trükisele History ofEducation and Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940. an

Overview. Teos tutvustab koolieelse kasvatuse, Uld-, kutse- ja kOrghariduse, Opetajakoolituse fling

pedagoogikateaduse arenemislugu Balti riilddes aastail 1940—1990.

Lisaks avaldati 12 publikatsiooni erinevates rahvusvahelistes aj akirj ades.

EPAMi kollektsioon täienes 2013. aastal 1777 Uhiku vOrra. Käsikirj a- ja dokumendikogu mahukaimaks

tegevuseks oh noorte huvikeskuse Telo materjalide sorteerimine, sUstematiseerimine ja arvelevötmine.

Sorteeriti, vOeti arvele ja märksOnastati ka koolimatemaatik Alfred Lintsi materjalid, ENSV Uhingu

Teadus pedagoogikaalased konspektid jt väiksemamahulisemad materjalid. Lisaks aasta jooksul ilmunud

pedagoogilise kirjanduse ja perioodika arvelevOtmisele trtildsekogus, sorteeriti ja paigutati

kronoloogilises jaijestuses haridus- ja pedagoogikateemalised väljalOiked ajakirjandusest (nt Päevaleht —

231 valjalOiget, Ohtuleht — 88, Maaleht — 52). Foto ja audiovisuaalses kogus digiteeritil06 haridusloolist

filmi mahus 2$ h, 26 961 haridusloolist fotot, 10 270 klaasdiapositiivi ning 480 diafilmi. Esemekogule

lisandus taiendavalt 18 m2 pinda. mis lOi voimalusekogu korrastamisele.

65. Rahvusvaheline koostöö

Ulikooli kUlalise taotlusvooru tulemusel kulastas 2012/13 kevadsemestril fflikooli 6 silmapaiswat oma

valdkonna professionaali. Prof. David Hesmondhalgh (UK) esines BFM-ERR Meediakonverentsil ja vhs

labi seminari; Prof. Kira Rogova (Venemaa) ja Prof. Stephen Lovell (UK) esinesid avahiku loenguga ja

olid diskussantideks TLU Rahvusvahelise noorfiloloogide konverentsil, Prof. Douglas Robinson,

(Hongkong) esines avaliku loenguga tOlketeooriast ja viis läbi seminari, Prof. Philip Ellis (UK) esines

avaliku loenguga Interaktiivsete Multisensoorsete Keskkondadest ja juhendas vastavat seminari; Dr.

Irving W. Wainer (USA) esines avaliku loenguga vanade ravimite kasutamises ja loengule hisaks toimus

ka kaks temaatihist seminari.
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KoostOö partnerulikooliga 20 12/13 taotlusvooni kuuest rahastuse saanud taotlusest said toetuse nell: Hiina

Kommunikatsiooniulikool, Läti Ulikool, Venemaa Riiklik Humanitaarulikool, Jyvaskyla Ulikool. Koostöö

projektide raames kaidi partnerulikoolides tutvumas kolleegide tooga, vOeti vastu kolleege Ulikoolis,

korraldati ühisseminare, toötube, viidi labi Uhisuuringuid.

Rahvusvahelistumise veebirakendus .,Partnersmap” avati kasutamiseks jaanuaris 2013. Selle loomise

eesmargiks oh Uhelt poolt anda veebipohine Ulevaade ulikooli rahvusvahelise koostoO ulatusest ja

voimalustest ning teisalt pakkuda akadeemilistele uksustele vOimalus valida nende rahvusvahelist

koostöOd iseloomustavad naitajad ning kuvada need oma uksuse veebilehel. Google Maps’i pOhine

rakendus loodi koostöös Infonnaatika Instituudi haridustehnoloogia keskusega.

SUgisel valminud ,,Touch the Exchange” on interaktiivne infokiosk, mis asub Astra maja Opikeskuses.

Tegemist on unikaalse lahendusega, mida tunnustati ka uhikooli innovatsioonikonkursil ,,Kohtasin

innovatsiooni...”. Rakendus on loodud eelköige TLU uhiopilastele, OppejOududele ja tugipersonalile

oluhisemate mobiilsusvOimaluste tutvustamiseks j a vahikute tegemise hOlbustamiseks. Infokiosk

vOimaldab vahida proflihi, Oppetaset, mobilisuse eesmärki ja perioodi. Lisandväärtusena pakub rakendus

visuaalselt atraktiivse ja kompaktse Ulevaate TLU rahvusvahelisest koostoöst, mida on hea tutvustada

koostööpartneritele ja koigile teistele kUlalistele. Infokioski valmimisse panustas märkimisväarselt suur

Ulikoolisisene vörgustik nil akadeemilistest Uksustest kui keskteenistustest, unikaalsete lahenduste

vahjatootamisse kaasati ka Uiikoohivälised partnerid.

Suvekoohis toimub 18 kursust 320 osalejale ning talvekoohis 4 kursust 34 osalejale (Joonis 25), mis

kinnitavad suve- ja talvekoohi stabilisust, kusjuures 12% suvekooli osalejatest ohid varem juba vähemalt

korra suve- vol talvekoolis kainud. Osalejate rahulolu programmiga naitab see, et 98,4%

tagasisideankeedile vastanutest oil valmis suvekooli soovitama sopradele-tuttavatele ning Ulikoohi

kraadiOppesse astus 7 varem suve- vol talvekoohis osalenut. KoostoOs UNICA-ga oh TLU eestvedajaks

UNICA suvekoolide keskse veebilehe loomisel.
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66. Teadus-ja kultuuriüritused ning -sündmused

Tallinna Ulikooli akadeemilised Uksused korraldasid ja aitasid korraldada 2013.aastal kokku 39

rahvusvahelist ja 22 siseriiklikku konverentsi ja sUmpoosioni fling 59 siseriiklikku ja 40 rahvusvahelist

seminari vOl umarlauda, millele lisanduvad seminaride sarjade raames korraldatud teadusuritused.

Täiendavalt korraldati veel hulganisti avalikke loenguid, raamatuesitlusi ja ajakirjatutvustusi, projektide

tulemuste esitlusi, teemapaevi, avalikke diskussioone ning vestlusringe jms.

Suur osa instituute viisid labi ka regulaarseid seminaride sarju. Ajaloo Instituudis toimusid seminarid

kahes teemavaldkonnas: Keskaja Keskuse seminaride sari (2013.aastal korraldatud 5 seminari) ja

Keskkonnaajaloo Keskuse seminaride sari (8 seminari). Okoloogia Instituudis toimusid kOigile huvilistele

avatud igareedesed seminarid (2013.aastal korraldatud 26 seminari), mida on vOimalik jalgida ka

intemetist. Eesti Keele ja Kultuuriinstituudi teadusseminaride sarjas korraldati 13 seminari.

Teadusseminaride sari toimus ka Psuhholoogia Instituudil (2013 .aastal korraldati 9 seminari) fling

Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi matemaatika osakonnal “Värsketest ideedest matemaatika

opetamisel” (kokku 2 uritust). Jatkus Kasvatusteaduste Jnstituudi Haridus- ja kasvatusteaduste

doktorikooli poolt koos teadmussiirde keskusega korraldatud kohtumiste sari Hakkaja-uurija, mis kujutab

endast doktorantide ja magistrantide arutelusid ja kohtumisi oma uurimisvaldkonnas tOOtavate

ettevOtjatega. Saija eesmark on suunata noon teadlasi lähenema oma uurimiskusimustele ja uunimistOO

tulemustele nende rakendamise seisukohalt. 2013.aastal toimus selle sarja raames 3 üritust.

Doktoriseminaride sarja korraldab ka Infoteaduste Instituut info- ja kommunikatsiooniteaduste

doktoriOppekaval (2013 .aastal 3 seminari). Tallinna Ulikooli Akadeemilise Raamatukogu Vanaraamatu

keskus alustas 2013. aasta veebruaris uut loengusarja ,,Uurija baltika lugemissaalis”. Eesti
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Humanitaarinstituudi seminaride saijas ,,Inimkond” , mis koondab antropoloogia ja sellega seonduvate

alade esinej aid, toimus 14 üritust. Samuti korraidas EHI koostoos SA Eesti Semiootikavaramuga

Lomonossovi-nimelise Moskva Riikliku Ulikooli Maailmakultuuri Instituudi juhtivteadur Dr Marina

Aidmova loengusarja “Loeme ja mOtestame Vene luulet” (kokku 4 Uritust). Terviseteaduste ja Spordi

Instituudi poolt viid 2013.aastai iäbi 3 loengusarja - “Treeni teadlikult” harrastusratturile ja

harrastusjooksjaile koos praktiliste tundidega ning “Tervise ja Liikumise Ulikool”. Siaavi Keelte ja

Kultuuride Instituut korraldas Eesti kaasaegsete kirjanikega kohtumiste sarja (kokku 2 Uritust). Uue

Uksusena alustas Haridusinnovatsiooni keskus mitmete seminaride saijadega - teadusseminaride sari, kus

amtletakse nil Eesti kui maaiima haridussuundumuste ja haridusuuenduste Uie. Samuti käivitas

Haridusinnovatsiooni keskus ideelabori seminaride sarj a.

Tallinna Ulikooli kasvatusteaduste instituudi eelpedagoogika osakonna professor Marika Veisson ja

Tailinna Ulikooli konverentsikeskus palvisid Eesti Konverentsiburoo Aasta Konverentsitegu 2013

auhinnna Tallinna Ulikoolis augusti lopus korraldatud Euroopa alushariduse uurij ate 23. konverentsi

(EECERA 2013) korraldamise eest, mis tOi kokku 679 delegaati, kellest 621 olid valismaalased. Kokku

oil esindatud 4$ rilki.

Samuti tunnustati Tailinna ülikooii Uhe minuti loengute saija Eesti teaduse populariseerimise konkursii

uue algatuse kategoorias teise auhinnaga. Videoklippide saija idee autor ja konsultant on Tallinna ülikooli

Balti filmi- ja meediakooli OppejOud Indrek Treufeldt, klippide loomises löövad kaasa Tallinna Ullkooli

turundus- j a kommunikatsiooniosakond j a e-oppekeskus (produtsent Airi Iiisson-Cruz, operaatorld

Ktistjan Madalvee ja Tarmo Lehari.) Eesmargiks oh luua sari, kus selgitatakse teadusuuringute tulemusi

lihtsate faktide kaudu ning julgustatakse teaduse vastu huvi tundma luhiloengute (1-2minutit) raames.

2013. aastal valmis 12 videot (nt K. Port ,,Istumine tapab”, R. Tuvikene ,,Miks vetikat suuakse?”, M.

Vailik ,,teretutvus tahistaevaga” jne). Videod on kättesaadavad veebis ja www.vimeo.com keskkonnas

ning neid on keskmiseit vaadatud 3000 korda.

5. Konverentsikeskus

Ulikooli konverentsikeskuse toetusel toimus 2013. aastal 149 projekti, miilest 20 konverentsi oil

rahvusvaheiised fling 15 ulikooiiga seotud sundmust. KOige suurema osa korraldatud sündmustest

moodustasid Eestisisesed konverentsid (114). Suuread rahvusvahelised proj ektid olid European Early

Childhood Education Research Association 23. aastakonverents (28-31 .august 2013), Baltikumi uuringute

10. konverents Euroopas (16.-19. juuni 2013), FRAGILE? sumpoosion “Tants, kunst ja nagemisvaegus”

(20.-21. aprihl 2013), NYRIS 12: Nordic Youth Research Symposium (12.-14. juuni 2013). Lisaks

korraldati mitmeid oluhisi sUndmusi, nagu URO peasekretari vislit Eestisse, Ergonoomiakonverents,

Tahiinna Visoonipaev jne.
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6. Studia Generatia

Loengute sarja ,,Studia Generalia” raames toimus 8 loengut, neist neli valisOppejoudude poolt.

Sugissemestri loengud keskendusid 2013. aastal toimunud parandiaastaga seotud teemadele. Alguse sal

koostöö Aasia mooduliga.

• 12. veebruar Sunderlandi Ulikooli professor Philip Ellis Interaktiivsete Multisensoorsete

Keskkondade (interactive Multi-Sensory Environments, edaspidi iMUSE) lahenemise arendamisest alates

selle algusaegadest 1 990ndatel.

• 6. mai Trento ulikooli professor Massiamiano Bucchi avalik loeng teaduse trugimisest kooki

“Newton’s Chicken. Science in The Kitchen and its Metaphors” .Bñnging “Science in the Kitchen”.

• 26. september Eesti Humanitaarinstituudi vanemteadur ja parandiaasta saadik Marju KOivupuu

“Pärijata pole parandit. 2013. aasta on Eestis kultuuriparandi aasta”.

• 24. oktoober Eesti VabaOhumuuseumi teadusdirektor Heiki Prdi “See häbenemisvärne

kultuurparand ehk eestlaste hugieeniajaloost’.

• 14. november Eesti Vabaohumuuseumi maa-arhitektuuri programmi projektijuht Elo Lutsepp

“Pärandiaasta parandiralli”.

• 22. november Kolkata (Calcutta) Ulikooli ajalooprofessor Rajsekhar Basu India ja Euroopa Liidu

suhetest.

• 11. detsember Rofterdami Erasmuse Ulikooli keskkonna ja säästva arengu dotsent Bram BUscher

“Getting rich while saving nature? The politics of’neoliberal conservation”.

• 12. detsember kultuuriprandi aasta koordinaator Rim Alatalu “Kultuuriparand j a muinsuskaitse”

7. Näitused

2013. aastal eksponeeriti Tallinna Ulikoolis mitmeid ponevaid näitusi. Tallinna Ulikooli Astra Oppehoones

sal näha Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Eesti Ajaloomuuseumi koostöona valminud näitust

,,VIISASABAST OHISE RAHANI. Uhisturg 20” ning Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti

tudengite labilOiget Opingute jooksul tehtud töödest. TLU muuseumi koostas näituse “Tudengist sirgub

teadlane”, kus eksponeeriti aegade jooksul Talhinna Ulikooli muuseumi kogudesse jOudnud ülikoolis

kasutusel olnud Oppevahendeid j a teadusaparatuuri.

Mare majas Sagadi metsakeskuse tOotajate näitust “Mets laheb peale” ja näitust Søren Kierkegaardi elust

ja loomingust fling Tallinna Ulikooli kunstitudengite litograafianaitus. Terra galeriis Kunstide Instituudi

uliOpilase Tatiana Stomakhina Michel Legrand’i lauludest inspireeritud maalinaituse “Minu sudame

tuulikud” ja Eesti Spordimuuseumi koostatud näitus ,,Eesti Uliopilassport muutuvas ajas” tutvustas

uliOpilasspordi ajalugu ja arengut läbi kolme sajandi, SELLi mange ning Eesti Akadeemilise Spordiliidu

tegevust.

57



Tallinna Ulikool 2013 .a konsolideeritud majandusaasta aruanne

8. TLU loomekollektiivideja sportlaste tegevus

Tallinna Ulikooli esinduskollektiividena tegutsesid 2013. aastal Tallinna Ulikooli rahvatantsuruhm

Soveldaja (juhendaja Helen Reimand), Tallinna Ulikooli meeskoor (dirigendid Jun Rentja Indrek Vijard),

Tallinna Ulikooli naiskoor (dirigendid Killu Rikker, Sander Tamm (alates september 2013), Tallinna

Ulikooli kammerkoor (dinigendid Sander Tamm, vokaalpedagoog Karin Salumäe). Muudatused toimusid

kooride dirigentide ridades. Ligi 40 aastat Tallinna Ulikooli naiskoori juhatanud Linda Kardna ja 16

hooaega Tallinna Ulikooli kammerkoori dirigeerinud Merike Aarma andsid sugisel koorid üie Killu

Rikkerile ja Sander Tammele. UliOpilaste ja vilistlaste huvist tulenevalt alustas sugisel rahvatantsurühm

Soveldaja naisruhm, lisaks pOhi- ja nooremale rühmale.

Koostöös Eesti Sumfooniaorkestrite Liiduga loodi 2013. aasta alguses Tallhma Ulikooli

Sumfooniaorkestri, mule dirigendid on Martin Sildos ja Jüni-Ruut Kangur. Esimene proov toimus 4.

septembril. SUmfooniaorkestris mangivad ligi 40 ülikooli tudengit, vilistlast ja töötajat. Oma luhikese

tegevusega on orkester saavutanud juba tugeva kunstilise taseme, millest annavad tunnistust edukad

esinemised 2013. aasta oktoobris doktoñte promoveerimise aktusel ja detsembris Tailinna Ulikooli

jöuiukontserdil.

2013. aasta tunnustati loomekollektiive, nende j uhendajaid j a nende poolt tehtud töod. Gustav Emesaksa

Fond tunnustas koorimuusika edendaja stipendiumiga Tailinna Ulikooli meeskoori dirigenti, meestelaulu

edendajat, muusikapedagoogi, Eesti Meestelaulu Seitsi üle-eestiiise poistekoori Kalev juhti ning

laulupidude dirigenti Indrek Vijardit. Kammerkoori ja naiskoori dirigent Sander Tamm pälvis Eesti

Kooriuhingult aasta korraldaja preemia fling ka Gustav Emesaksa fond tunnustas teda kui noort ja vaga

aktiivset dirigenti oppestipendiumiga. Ulikooli loomekoilektiivide tegevuse markamist ja hindamist

kinnitab ka see, et Kooriuhingu aastapreemiate nominendid olime veel koimes kategoorias: Sander Tamm

oil nominent aasta noore dinigendi kategoonias. Eesti cross-over muusikateoste piaat TLU meeskoorilt,

politsei- ja piirivalveametiorkestnilt ja Ro:torolt oil nominent aasta kooriplaadi kategoorias fling TLU

sUmfooniaorkestni dirigent Martin Sildos oil nominent aasta kooriheiiiooja kategoonias.

Tallinna Haridusameti heategevusprogrammi ,,Marka ja aita!” raames selgitati esmakordselt välja ,,Aasta

heategu 2013” ja ,,Aasta heategija 2013”. Aasta heateo iaureaadiks valiti 1. juunii Taiiiima Ulikooli auias

toimunud kevadkontsert “Mrka ja ait&’, millega Tallinna Ulikooli meeskoor kogus

heategevusprogrammi toetuseks 750 eurot.

Taiiinna Uiikooli naiskoor osales 4. IV Viimsi JazzPopfest, kus saavutati A-kategoorias Simply the best I

koht. Tailinna Uiikooli kammerkoor osales XIII rahvusvahelisel koorifestivalil. “Tallinn 2013”, kus

saavutati kammerkooride kategoorias II koht ja X “In.. .Canto Sul Garda” rahvusvahelisei koorikonkursil

Itaalias, kus vöideti foiklooni kategoonias ja vaimuiiku muusika kategoorias kuiddiplom.
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Toimus rohkeit esinemisi üie Eesti, naiteks Viijandi taivisel tantsupeoi, Tailinna Voimiemispeol,

Vanalinna paevadei, Vöru Folkloorifestivaiii, Rock Summeril, naisiauiupäevai jm. Lisaks anti mitmeid

jOulukontserte ja osaleti koostooprojektides. Tailinna Ulikooli meeskoor esines lisaks oma

kevadkontserdiie veel kahel heategevuslikul kontserdil - kevadel Pikakannukooli toetuseks ja detsembris

Kaarii kiriku oreli restaureerimise toetuseks. TLU meeskoori, poiitsei- ja piirivaiveametiorkestri ja

ansambli Ro:toro koostOös ilmus veebruaris Eesti cross-over muusikateoste piaat.

Kevadel jagati esmakordselt valja aunimetused “TLU parim sportiane “ja “TLU parim vOistkon&’. Aasta

parima TLU sportlase tutu sal Rain Karison, UiiOpiiaste maaiimameister poksis. Parima vOistkonna tiitei

iäks TLU korvpailinaiskonnaie, kes saavutas koimanda koha Eesti meistrivOistiustel.

2012/2013 vOistlushooajai oh medaiivOitjaid korvpailis, tennises, judos, ujumises, kreeka-rooma

maadiuses ja vOrkpaiiis. TLU naiste korvpaiii vOistkond saavutas 3. koha Eesti meistrivOistiustei ja 2.

koha Eesti karikavoistiustei. Naiskonda kuulusid Ashley Wallace, Okasana Miii, Pirgit Puü, Elise Käit,

Nele Laurimaa, Kerttu Jailai, Janne Rits, Tatjana Razguljajeva, Eva-Gloria Kilu, Gerda Kirpson, Janefl

Perv. Peatreeneriks on Kersti Sirel, keda abistavad treenerid Marek Koitia ja Priit Haavapuu. Tennises

vOitis Marek Turu 1. koha Eesti Uliopilaste MeistrivOistiuste (EUMV) kOrgiiigas. Judos olid vöidukad

Taavi Bekker (EUIvW 1. koht), Julia Bezko (1. koht EUMV ja SELL mangudei 2013) ning Mait

Mikkelsaar (EUMV 1. koht). Ujumises oil edukas Polina Lutsevitsh, kes oh 1. kohal EUMV ja 2. kohal

SELL mangudel 2013, fling Egert Paat, kes oil 3. kohal EUMV. Kreeka-rooma maadluses naitasid kOrgeid

tuiemusi Jaanus Lepik (EUMV 1.koht EUMV ja SELL mngudei 2. Koht) fling Kauri Mitt (EUMV 3.

Koht).

6.7. Uhiskonnasuhete tugitegevused

2013. mai lopus wli ülikool välja uue valisveebiga. Uus veeb pakub kasutajasobralikku

administreerimiskeskkonda, tanapäevast funktsionaaisust ja vOimaiusi arendustöödeks ka ulikooli oma

j Oududega. Tehniiises mOttes siimapaistvaim uuendus puudutab uudiste j a sündmuste rubriigi

kaasajastamist. Uue veebi sisu ülesehitamisel iähtuti pOhimOttest, et veeb oleks esimeseks kontaktiks ja

toetavaks infokeskkonnaks uiikooii poole poordumisei ja ulikooiiga suhtlemisei. Uue veebi sisu ja vorm

tugineb Tallinna Ulikooli eesmärkidele, visioonile ja uuendatud brandikontseptsioonile. Uus veeb bob

Taiiinna Uiikooiist Uhtseit tajutava kuvandi, vOimaidades samai ajal fotode, videode ja sotsiaaimeedia

vahenditega iga Uksuse isikupara esiietoomise. Uue veebi loomiseie on kaasa aidanud 140 üiikooii

veebitoimetajatja Uiikooli partnerid rekiaamiagenfliuri Veivetja OU Opuse Online-i.

2013 .aasta üheks Uliopiiaskonna tähtsaks tegevuseks sai vilistiastega tihedama kontakti hoomine. Toimus

Vilistlaspaev, mis korraidati koos TLU turundus-ja kommunikatsiooniga. Tegevused jätkuvad 201 4.aastal
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Vilistlaskogu loomisega (MTU TLU Vilistlaskogu) ja uute vilistlaspaevade ja vilistlastele suvepaevade

korraldamisega.

Ulikooli nimepäeval 15. märtsil tunnustati ulikooli teenetemargiga meie koostoopartnereid.

Teenetemargid anti Astra maja ehituse juhtimise eest AS Oma Ehitaja juhatuse esimehele Kaido

fridolinileja Nova maja ehitusejuhtimise eest Skanska EMV AS valdkonnajuhile Keit ?aalile.

2014. aastal kavandatavad tegevused Uhiskonnasuhete valdkonnas:

• Välisveebi arendustegevused funktsionaalsuse ja efektiivsuse tOstmiseks ning ilmnenud vigade

parandamiseks.

• Vilistlaskogu käivitamine, vilistlastele suunatud sundmuste korraldamine koostooproj ektide

algatamine

• POhitegevuste populariseerimissusteemi sh regionaalsete ja rahvusvaheliste saadikute vorgustiku

välj atöötamine

• Ulikooli teadustulemuste avaliku levitamise ja teaduse populariseerimise koostoovOrgustiku

töölerakendamine

• SUsteemi loomine, mis aitab luua kultuurikollektiive ja mis kaasab paremini kaasata tudengeid

olemasolevatesse

7. Julitimine ja majandamine

Ulikooli prioriteet: Ulikooli finantsvahendite suurendamine

pöhineva, konkurentsivöimelise palgapoliitika kujundamine.
ja mitmekesistamine ning panusele

2010 2011 2012 2013

Ulikoolitulubaasuhetootajakohta(kogu 29440 32790 31 59$* 20633

öOtajaskond, täistöOajaarvestuses)

Kolme aasta keskmine teadus- arendus- ja 20% 18% 1 $%* 18%

loometegevuse tulude osakaal kogu eelarves

%

Kolme aasta keskmine teadus-, arendus- ja 11 300 13 027 11 499* 12 307

loometegevuse rahastuse maht ühe

akadeemilise tOOtaja kohta (taistoOaja

arvestuses)

Ulikooli siht

2014

33 000

259

13000
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EttevOteteja avaliku sektoriga sOlmitud 2,8% 2,5% 0,64% 0,62%

:eenuslepingute tulu osakaal eelarves

Täienduskoolituse tulude/kaibe osakaal 3,5% 6,1% 3,6% 3,9%

eelarves

* jima kapitaalehitustegevuseta

7.1. Ulikooli kui organisatsiooni arendus

2013. aastal algasid ettevalmistused Tallinna Ulikooli institutsionaalseks akrediteerimiseks, mis on

välishindamine, mule kaigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, Oppe- ja teadustegevuse ning

Oppe- ja uurimiskeskkonna vastavust oigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Köik

korgharidust andvad Oppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme

aasta jooksul ja vastavalt ajakavale on Tallinna Ulikool hindamisel kevadel 2014.

Akrediteerimisprotsessi esimeses etapis toimus Ulikooli pOhitegevuste eneseanaluUs vastavalt

akrediteerimisnôuetele ja indikaatoritele. Eneseanaluus toimus toöruhmades, kuhu oma panuse

andsid nil tugi- kui ka akadeemilised töötajad ja mule pöhjal valmis ülikooil

eneseanalüüsiaruanne. Aruande täiendamiseks toimusid arutelud U1ipiIaskonnas, juhtide

seminaril Pedasel ning üksuste koosolekutel. Lisaks oh taiendamisettepanekuid vôimalik esitada

siseveebis fling seda vôimalust kasutasid umbes 20 tootajat.

EneseanalUUsiaruannet tutvustati ka senati komisjonides ning 16. detsembril kiitis senat

eneseanaluUsiaruande beaks fling 2014. alguses esitati see Eesti Korghariduse Kvaliteediagentuurile.

Akrediteeñmisprotsessi olulisem osa toimub 2014. aprillis, kui Ulikooli kulastab 6-liikmeline

rahvusvaheline hindamiskomisjon.

EneseanalUüsii oh oluline roll ka ettevalmistustel järgmise perioodi Ulikooli arengukava koostamisel.

2013. aastal analüüsiti nil Ulikoohi vähis- kul ka sisekesldconna mojusid ning kaardistati peamised

väljakutsed, millega peab Ulikool oma arengutes arvestama. Uhikooli olulisemateks

parendusvaldkondadeks on see, et

1. Ulikoohi misslooni ja vislooni elluviimiseks on oluline selgem fokusseerumine konkreetsete

valdkondade eestvedamisele nh Oppetegevuses kui ka teadus-, arendus- ja loometegevuses fling

finantsressursside kasutamises.
2. mOjusam roll ühiskonnas eeldab ulikoolilt suuremat interdistsiplinaarsust ning seda toetavat oppe

j a töökorraldust.
3. ulikool peab tugevdama oma rahvusvahelist mOôdet nil oma nähtavuse suurendamiseks Eestist

vaijaspool kui ka rahvusvahelise liikmeskonna laiendamiseks Uhikoolis.

4. ulikooli peab samm-sammult joonduma järjest korgematele standarditele ja tulemuslikkusele nh

oma pohiprotsessides kui ka Oppe- ja teadustegevuse valdkondades.
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Olikooli kul organisatsiooni arengusse annab sisendit töötajate hulgas läbiviidud rahulolukusitlus, mis

toimus elektroonilise kusitlusena märtsis 2013. Tallinna Ulikooli töötajate hulgas rahulolukusitluses

osalesid pooled Ulikooli toötajatest (49%). Kusitluses osalejatest moodustasid suurema osa akadeemilised

töitajad (47% osalejatest), töotajad, kelle tööstaa oh rohkem kui 5 aastat (68,3%), todtajad, kellel on

magistrikraad vöi sellele vastav kvalifikatsioon (56,4%). Töötajate Uldine rahulolu juhtimise ja

tookeskkonnaga on 4,53. Ulikooli juhtimise ja tootingimustega on kOige rahulolevamad akadeemiliste

üksuste juhid, kes on koige enam rahul oma teadlikkusega Ulikooli eesmärkidest, rektoraadi kujundatud

arengusuundade ja oma nagemuse kooskOla, kaasatuse, enesetäiendamisvOimaluste, töOtasu, fiiusilise

toOkeskkonnaga. Ulikooli juhtimisega on rahulolu madalam akadeemilise personali ja

keskteenistuste/muude uksuste toötaj ate hulgas (Joonis 26).

akadeemiline personal 4.47

akadeemiliste uksustejuhid 5.19

akadeemiliste uksuste tugipersonal 4.77

keskteenistuste/muude uksuste juhid 4.82

keskteenistuste/muude uksuste töötajad 4.53

kôik vastajad 4.53

4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4

Joonis 26. Keskmised hinnangud 7-paul skaalal üldisele rahulolule juhtimise ja tookeskkonnaga kokku ja

töötajate gruppide lOikes.

Uhikooli juhtimisega seotud väideteks nOustuti koige enam sehlega, et ühikoohi eesmargid on teada (5,23)

fling ulikool hiigub nende suunas (4,89). Ulikooli juhtimise blokis tehtud kommentaaridest jai kOlama

arvamus, et ülikooli eesmargid on Uldjuhul teada ja mOistetavad, kuid rektoraadi kujundatavatest

arengusuundadest on informeerltus madalam. KUll tunnustati ülikooli juhtimise suuremat avatust ja

algatusi kaasamise parandamiseks. Tootingimuste osas oil kOige suurem rahulolu töömumi ja fliuslliste

tingimustega (5,03). Kommentaarides eristusid vastandhikud an’amused — kas fiiusiliste tingimustega oldi

vaga rahul vol sils tOOruum puudus üldse vOl see oil Uierahvastatud. KOige madalam oil tOotasuga rahulolu

(3,36) ning kommentaaride pohjal on sun kaks peamist pohjust — pikka aega muutumatuna pUsimine ja

Uldhariduskoohis makstavate tasudega sama tase. KOrged ohid hinnangud kusitluses osalejate huigas oma
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rahulolule toOga (5,35) ja uhkustundele Ulikoolis tOOtamise üle (5,27). Vabadest vastustest peegeldus sun

eelkoige too iseloomu meeldimine (kokkupuude Uliopilastega, eriala arendamine jne) ja see, et

tunnetatakse ulikooli arengut. Professionaalsust j a koostOovalmidust hiimatakse koige korgemalt

akadeemilise raamatukogu (vastavalt 6,16 ja 6,06) ja talendoppekeskuse toOtajate (5,82 ja 5,89) puhul.

KUsitiuses osalejate hinnangud koostOOle üksustega olid enamuses kasvanud vOneldes 2012. aastal antud

hinnangutega.

9. Arengu-ja koostoofond

2013. aastal oil TLU arengu- ja koostOOfondi eelarve 95 846 eurot ja see eraidati ulikooli kesksetest
vahenditest. Fondist toetati ulikooli rahvusvahelistumisele ja rahvusvahelisele koostOOle suunatud
tegevusi, ulikooli arendusprojekte ja Ulikooli kui organisatsiooni arengut toetavaid tegevusi. Teatava
erandina toetati fondist TLU spordikiubi tegevust 27 760 euro mahus.
Rahvusvaheliste vOrgustike liikmemaksude tasumiseks kulus 7300 eurot. Ulikooli esindajate osalemist
vOrgustike aastakonverentsidel ja tOOruhmade koosolekutel toetati kokku 770$ euroga. Ulikooli esindaj ate
visiitideks partnerulikoolidesse ja partnerUlikooiide esindajate vastuvOtmiseks TLUs kulus 2034 eurot.
Ulikooli kUlalise taotlusvoorus toetuse saanud akadeemilistele uksustele (Balti Filmi- ja Meediakool;
Germaani-Romaani Keeite ja Kultuuride Jnstituut, Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituut, Slaavi
Keelte ja Kultuuride Instituut (2), Kasvatusteaduste Instituut, Kunstide Instituut), eraldati 6371 eurot,
partnerulikoolidega koostoO taotlusvoorus toetuse saanud akadeemilistele uksustele (Balti Filmi- ja
Meediakool; Psuhholoogia Instituut, Slaavi Keelte ja Kultuuride thstituut) eraldati 4752 eurot. Neijale
akadeemilisele uksusele maksti arengupreemiat kokku 4000 eurot:

• Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituudi kaitstud doktorikraadide arvu pOhjal;
• Psuhhoioogia Instituut korgetasemeiiste teaduspubiikatsioonide arvu pOhj al;
• Eesti Humanitaariinstituut valjaminevate BA uiiOpuiaste osakaalu pOhjai;
• Kommunikatsiooni Instituut väijaminevate MA uliopilaste osakaaiu pohjal.

Ulikooli uue vaiisveebi loomist toetati 22 737 euroga ning uliopiiaste ja oppejoudude rahvusvahelisi
mobiiisusvOimaiusi tutvustava interaktiivse infokioski Touch the Exchange loomist 10 900 euroga.
VaiisuliOpiiasteie suunatud tegevuste arendamiseks sal Erasmus Student Network toetust 1500 eurot. TLU
Veel toetati uiikooli 2012 aastaaruande tOlkimis-, toimetamis- ja trtilddmiskuiusid ning
fookusvaidkondade seminaride korraldamist.

7.2. Finantstegevus

2013. aastai oil kinnitatud uiikooii eeiarve maht 3 0,08 mm eurot, miliest akadeemiliste Uksuste eeiarve oil

66,8%, sh instituutide eeiarve 40,7% (2012. aastai 43,4%), koiiedite eeiarve 17,7% (2012.aastal 15,4%),

Akadeemlilse Raamatukogu eeiarve 4,8% (2012. aastal 4,7%) ning akadeemiiiste aiiuksuste eeiarve 2,4%

(2012. aastal 1,2%) Uiikooii eeiarve mahust. VOrreides eeimise aastaga on akadeemiiiste uksuste eeiarve

mahud kogu eeiarves vähenenud. Suurenenud on keskteenistuse eeiarve, mis moodustab 2013. aastai 22%

ülikooli eeiaiwest (2012. aastal 20,7%). Vt joonis 27. Jargnevait esitatud tulude ja kulude juures el ole

arvestatud Ulikooli kapitaalehitustegevusega seonduvat.
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Ulikooli tulubaasist moodustab 67,9% taseme- ja taiendOppeteenuste osutamisest saadav tulu. Teadus

arendustegevuse tulud moodustavad 20,2% kogu tulubaasist.

2%_.\0%

• Instituudidl Institutes

• Kolledid

• Akadeemiline Raamatukogu

• Keskteenistused

• Muud uksused

• Akadeemilised allüksused

• Sihtotstarbelised eraldiseds

I fondid

Spinno

Joonis 27. Eelarve struktuur 2013

Vtjoonis 28 jajoonis 29.

Joonis 28. Tulude struktuur 2013
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Joonis 29. Ulikooli tulude dunaamika 2011-2013 (tuhandetes eurodes)
* tulud on jima kapitaalehitustegevuseta

40 000 000

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

•Muud tulud

Sihtotstarbelised eraldised

• Teadus-arendustegevus

• Oppetegevus

Aruandeaastal suurenes keskteenistuste eelarve, mule suurus on 6,5 mm eurot (suurenemine

ligikaudu 320 000 tuhat eurot vörreldes 2012. aastaga). $uurema osa keskteenistuse eelarvest

moodustavad personalikulud (52,0%) j a halduskulud (32,0%). Vt j oonis 30.

• Personal ikuluds

• Halduskulud

IT kulud

• Majandamiskulud

Joonis 30. Keskteenistuse kulude j aotus 2013.
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Joonis 31. Ulikooli kulude dunaamika 2011-2013 (tuhandetes eurodes).

VOrreldes eelmise aastaga on suurenenud amortisatsioonikulud, seisuga 31.12.2012 lisandus kaks uut

hoonet: Balti Filmi- ja Meediakooli uus oppehoone NOVA ja Tallinna Ulikooli teadusmaja ASTRA.

Vtjoonis 31

Joonis 32. Ulikooli tulude ja kuludejaotus 2011-2013
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7.2.1. Oppetegevuse rahastamine

013

Tabel 3. Tähtsamad flnantsnaitajad (tuhandetes eurodes)

Fnantsnäitajad

(korrigeeritud)

Tegevustulud 31177 50 177 36 849

Tegevuskulud 31160 36255 36018

POhivara kulum 1 $47 4 449 3 900

Tegevuskulud kokku 33 007 40 704 39 90$

Aruandeaastatulem -1 $45 9 363 -3 185

Bilansimaht 47221 63311 58601

Kaibevarad 9 950 9 730 6 057

POhivarad 37 272 53 581 52 545

Kohustusedja eraldised 7 522 19 $27 18 302

sh pangalaenud 6 474 11 076 11 282

Kapital 34 054 43 484 40 300

SUHTARVUD (%)

Tegevuskuludeja tegevustulude 100,00% 72,25% 97,74%

suhe

Laenudeja tegevustulude suhe 20,76% 22,07% 30,61%

POhivara osakaal bilansis 78,93% 84,63% 89,66%

Kapitali osakaal bilansis 72,12% 68,68% 68,77%

Laenude osakaal bilansis 13,71% 17,49% 19,25%

Ôppetegevuse 2013. aasta eelaiwe maht oh 20,4 mm eurot, millest riikliku koolitusetellimuse raha osakaal

on 68% . Tasemeoppe Oppeteenustasude eelarve oil 5,5 mm eurot, mis on 26,9% Oppetegevuse eelarve

mahust. TasemeOppe tulud on vhenenud, kuna seoses korgharidusreformiga muutus ülikoolide tegevuse
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rahastamine. Riigieelarvest hUvitatakse eestikeelsei Oppekaval taiskoormusega Oppiva uiiOpiiase

oppekulud (Joonis 33).

14000

12 000

10. öppefond

Ôppefondi kasutamise pohimotteid uuendati 2013. aastai, mu muudeti oppefondi pOhimaarust eesmargiga

tuua sisse uued toetamist vajavad tegevused (näiteks projektide omaflnantseering) ja märat1eda tapsemalt

fondi vahendite tekklmise ja kasutamise printsiibid.

Oppefondi raha kasutamise üle 50% ulatuses teeb otsuseid akadeemiline prorektor ja 50% ulatuses

oppekomisjon, kes otsustab raha eraldamise Ule Oppekavade iiitmisel ja uhisOppekavade loomisel. Selleks

oil 2013. aastal ette nähtud 7000 eurot j a vastavalt Oppekomisjoni otsuseie eraldati Oppekavade

arendamise eest Slaavi Keelte ja Kultuuride lnstituudiie 800 eurot, Matemaatika ja Loodusteaduste

Instituudile 640 eurot, Infoteaduste Instituudiie 960 eurot, SotsiaaltOö Instituudiie 1140 eurot,

Kasvatusteaduste Instituudiie 500 eurot, Pedagoogiliseie Seminariie 1000 eurot, Kommunikatsioni

Instituudiie 1460 eurot, Eesti Keeie ja Kultuuri lnstituudiie 500 eurot.

Lisaks rahastati konkursi alusel rahvusvahelistumisega seotud tegevusi (7000 eurot) ja muid

arendustegevusi (4978 eurot).
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Joonis 33. Oppetegevuse tulubaasi dünaamika 2011- 2013
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7.2.2. Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

2013.aastal toimus Tallinna Ulikooli teadus- ja arendustegevuse rahastamises jrsk suurenemine, mis oh

uhtlasi jätkuks viimastel aastatet pusivalt limnenud kasvutrendile, samal ajal kul kesksete riiklike

rahastamisinstrumentide vahendusel j agatava rahastuse maht j ai enam-vähem samaks. Alates 2013.

aastast enam uusi sihtfinantseerimisteemasid ja ETF grante ei avatud, toimus ainult SF jätkutaotiuste

vastuvOtt fling seniseid ETF grante rahastatakse samadel tingimustel kuni rahastamispeñoodi löpuni.

Sihtfinantseerimist asendasid uue rahastamismehhanismina institutsionaaised uurimistoetused (JUT) ning

Elf grante personaalsed uurimistoetused (PUT).

Suur kasv on toimunud riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 rakenduskavade

elluviimise erinevate meetmete rakendamiseks rahastatud projektide arvel, millest vaärivad eraldi ra

mainimist kompetentsikeskuste meede, tippkeskuste meede fling meetme “RakenduskOrgharldusOppe ja

opetajakoolituse Oppeinftastruktuuri kaasajastamineT’ alameede ‘Opetajakoolituse oppelaborid”.

Markimisväärseks teadusrahastuse kasvu allikaks oil ka teadusasutuste teadusaparatuurl kaasajastamise

programm ning osalus Eesti teaduse inftastruktuuride teekaardi objektide arendamisel, samuti margatavalt

suurem Euroopa Lildu projektide rahastus, seda nh raamprogrammi kul muude Euroopa Liidu

programmide projektide arvel.

Teadus-ja arendustegevuse tulud onjargnevait esitatud reaalseid laekumisi arvestades.
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Joonis 34. Teadus-ja arendustegevuse projektide rahastamine 2011 - 2013

* Summeeritud ETF jareldoktori grandid, Mobilitas jre1doktori grandid, ERMOS järeldoktori grandid ja

Mobilitas tippteadlase grandid;

* * SF proj ektide j a IUT rahastuse maht on koos nendega seotud teadusaparatuuri toetusega.

11. Sihtfinantseerimineja institutsionaalsed uurimistoetused

2013. aastal sihtfinantseeriti 10 teadusteemat. 2012. aastal loppes kuus sihtfinantseeritavat teadusteemat

ning 2013 .aastal samuti 6 teemat ,,Muutused Eesti elanike holakutes ja elustiilides aastatel 1985 - 2013:

horisontaalne kihistumine” (RASI, teemajuht Afri-Mina Allaste), ,,Eesti tekst vene kultuuris. Vene tekst

eesti kultuuris” (SKKI, teemajuht frina Belobrovtseva), ,,Hajutatud arhitektuuriga e-Oppe keskkonnad,

nende koostalitlus ja rakendusmudelid” (WI, teemajuht Peeter Normak), ,,Inimuhiskonna arengu

kajastumine looduskeskkonnas, muinastehnoloogias ja arheobioloogilises materjalis ning selle jalgitavus

interdistsiplinaarsete meetoditega” (Al, teemajuht Lembi LOugas), ,,Kristianiseerimine, koloniseerimine

ja kultuurivahetus: Eesti Euroopa-identiteedi ajaloolised lätted (13.—17. sajand)” (Al, teemajuht Mu
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Mänd) fling ,,MajandusUksus, kodu ja pere Eesti arheoloogilises aineses. Sotsiaalne, majanduslik ja

ruumiline käsitlus Eesti linna- ja maauhiskonnast” (AT, teemajuht Erki Russow). Sihtfinantseerimist

asendava institutsionaalse uurimistoetuse proj ektidest rahastati 2013 .aastal kahte teadusteemat kestusega

2013 -20 18:

1. ,,Indiviidi akadeemiline ja isiksuslik areng formaatharidussusteemis” (PSI, teemajuht Aaro

Toomela)
2. ,,Kultuuñmuutused: tahendusloome teoreetilised valjad ja mehhanismid” (EHI, teemajuht Hannes

Palang).
Sihtfinantseeritavate teadusteemade kogumaht 2013. aastal oh 800 689,97 eurot (2012. aastal 1184390

eurot). Sihtfinantseeritavate teadusteemade rahastamiseks vaidkonniti eraidati humanitaarteaduste

projektideie 451500 eurot, haridusteaduste projektideie 70 400 eurot, loodusteaduste projektideie 69 710

eurot j a sotsiaaiteaduste projektideie 209 080 eurot. Institutsionaaise uurimistoetuse kogumaht 2013 .aastal

oh 213 000 eurot, seilest 106 500 eurot sotsiaaiteaduste vaidkonnas fling 106500 eurot humanitaarteaduste

vaidkonnas. Sihtfinantseeritavate projektide ja institutsionaaise uuñmistoetuse saanud projektide

kogumaht moodustab 7,3% kogu TA projektide mahust, mis on margatavait vaiksem 201 2.aastaga

vOrreides, mis peamiseit on tingitud ülikooii TA kogutulude marklmisvaärsest kasvust 201 3.aastal, mitte

niivOrd nende rahastusinstrumentide mahu olulisest vähenemisest. Teaduse infrastruktuuri jaoks eraldati

2013. aastai 236 895 eurot (2012. aastai 357 391 eurot). Seega vähenes TLU teaduse infrastruktuuri

eraidis 2013. aastai 120 496 eurot vOrra, mis on otseseit seotud sihtfinantseeritavate teadusteemade arvu j a

mahu vahenemisega.

Aastai 2013 eraidati sihtfinantseeritavate teadusteemade vaikesemahuhise teaduse infrastruktuuri

kaasajastamiseks lisaraha Euroopa Liidu struktuuritoetuste “Majanduskeskkonna arendamise

rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivöime tugevdamine

teadusprogrammide ja korgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme ‘Teadusaparatuuri

ja -seadmete kaasajastamine” alameetme kaudu. Toetuse eesmargiks oil teadus- ja arendusasutuste

konkurentsivoime edenemine ja teadustöod toetava aparatuuri uuendamine. Tallinna Ulikoolile eraldati

väikesemahuiise inftastruktuuri kaasajastamiseks kahe sihtfinantseeritava teadusteema raames 108 317

eurot.

12. Eesti Teadusagentuuri grandidja personaalsed uurimistoetused

Eesti Teadusagentuuri grantide iepingute maht 2013. aastai oil 255 689,78 eurot (2012.aastai 358 290

eurot). Grantide toetuseks eraldati humanitaarteaduste projektidele 133 569 eurot, sotsiaaiteaduste

projektideie 59 414 eurot € ja ioodusteaduste projektidele 62 707 eurot. Kuna 2013.aastai uusi grante

enam ei jagatud, oil nende arv 2012.aastaga vOrreldes 7 vOrra ning maht 102 600 euro vOrra väiksem.

Aastah 2013 rahastati kokku 25 granti, neist 6 iOppes 2013.aastai. Aastai 2012 oii Eesti Teadusagentuuri

grante 32. Samuti oil väiksem uhe rahastatud grandi keskmine maht eeimise aastaga vOrreides (vastavait

10 228 eurot ja 1 1197 eurot). Samas grantideja personaalsete uurimistoetuste kogumaht 2013.aastai oh

2012.aastaga vOrreldes 15 560 eurot vörra suurem.
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2013. aastaks eraldati raha ElF grante asendava personaalse uurimistoetuse kolmele projektile 118 160
eurot kestusega 20 13-2016:

1. ,,Alternatiivsed kaijaarid ja tOokorraidus: postkommunistiike riikide paindiikkus” (RASI, projekti
juht Trim Roosalu),

2. ,,Juri Lotmani elumaailm II maailmasOjajargses Eestis rahvusUiese ajaioouurimuse vaatepunktist
(tuginedes Jun Lotmani ja Zara Mintsi arhiivide mateijalidele)” (EHI, projekti juht Tatjana
Kuzovkina)

3. ,,Life in the Sacrifice Zone: Biopower, Territoriality and Ruination” (EHI, projekti juht Hugo
Reinert).

Teadusvaldkonniti on PUT toetuste suurus 74400 eurot humanitaarteaduste projektidele ja 43760 eurot
sotsiaaiteaduste proj ektiie.

13. JJretdoktoriteja tippteadlaste grandid

Jareldoktori grante oil 2013. aastal 10 kogumahus 283 314 eurot. Neist 6 teadiasmoblilsuse programmi
Mobilitas j reidoktoni granti (kokku 162 354 eurot, seaihulgas kaks 201 2.aastal loppenud grandi rahastus
10 460 eurot) fling neil 7. raamprogrammi NIMESED programmi COFUND meetme kaasabil
rahastatavat ERMOS programmi jareidoktori granti (kokku 120960 eurot). Uusi järeidoktoni grante oil
2013 .aastal uks. 2013 .aastai j ätkus ka kahe Mobilitas tippteadiase grandi rahastamine (kogumahus 14
4916 eurot jima omaosaiuseta).

14. Baasfinantseerimine

Haridus- ja teadusministeerlumi poolse teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise kogumaht Taiiinna
Ulikooiile oil 2013. aastai 547400 eurot, sh 69 830 eurot rahvusteaduste täiendavaks toetuseks (2012.
aastai 533 440 eurot sh 75 480 eurot rahvusteadusteie). Baasfinantseenimise kogumahust eraidati 3,5%
TLU Akadeemilise Raamatukogu tegevuskuludeks (19 159 eurot) fling rahvusteaduste toetamiseks
eraidatud summast 33 693 eurot Aj aioo Instituudi teadustöö toetamiseks. Ulejäänud summa j aguries TLU
uuringufondi (264 121 eurot) j a Uksuste vahel (230 428 eurot). Baasfinantseerimise eraldisest kasutati
19,8% asutuse poolt finantseenitud teadusteemadele, 27.2% TA projektide ja iepingute
kaasfinantseerimiseks, 17,7% infrastruktuuri ajakohastamiseks, 3 5,3% muudeks teadustööd toetavateks
tegevusteks.

15. Muud eraldised

Jätkus kahe Euroopa Lildu struktuunitoetuste ,,Maj anduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioniteetse
suuna ,,Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivOime tugevdamine teadusprognammide ja
kOrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme ,,Teadusapanatuuri ja -seadmete
kaasajastamine” aiameetme ,,Teadus- j a arendusasutuste teadusaparatuuri kaasaj astamine” raames
rahastamine 2011 .aastal alanud projektile: ,,Eesti 20. sajandi rahvastikuloo tuumikandmebaasid:
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pereregister” (TLU Eesti Demograafia Instituut) ning ,,Orgaaniiise aine endo- ja eksogeenne

modifikatsioon indikaatorina looduslike protsesside dUnaamikas: rakendused okoioogias, bioorgaanilises

keemias ja arheoloogias” (TLU Okoloogia Instituut). finantseerimise kogumaht Teadusasutuste

teadusaparatuuri kaasajastamise alameetme raames oil 2013.aastai 619 230 eurot. Samuti eraidati TLUie

vahendeid kokku 605 477 euro mahus kaheie ulikooii osaiusega Eesti teadustaristu teekaardi objekti

arendamiseks, see summa on 558 339 euro vOrra suurem 20 12.aasta vastavast mahust.

Riikiike programmide raames rahastati ülikooli teadustegevust 199 184 euro ulatuses (2012. aastai 18$

518 eurot). Kokku 12 proj ekti oiid rahastatud riiklike programmide Eesti keel j a kultuurimaiu,

Rahvuskaaslaste programm 2009-2013, Eestikeelse terminoloogia programm 2013—2017, Eestikeelsed

korgkooliöpikud 2013-2017 fling Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduskollektsioonide finantseerimine

raames. Mahu kasv 2013.aastal (10 666 eurot vörra suurem 2012.aastaga vOrreides) toimus peamiselt uute

programmide raames rahastatud projektide ilsandumise arvel.

16. Ulikooli uuringufond

TLU uuringufondi tulu 2013. aastal oil 406 374 eurot, mule moodustasid suuremas osas

baasfinantseerimise tuiu 264 115 eurot, proj ektide ja teenuslepingute uldlOiv 14 553 eurot j a doktorioppe

vahendite tulu 120 782 eurot. Aasta 2013 kulutused oil mahus 51$ 206 eurot, mis tehti iisaks eelmiste

perloodide jaagi arvelt. Uuringufondi vahenditest kaeti DoRa ja Mobilitas programmi omafinantseeringuid

117 505 euro mahus, kahe taotiusvoom kaigus toetati teadusproj ekte 116 185 euro mahus. Lisaks j ätkus

eelmistest perioodidest rahastatud pikaajaiiste projektide rahastamine ning doktorantide toetamine.

Uuringufondist rahastati igakuiselt keskmiselt 20 doktorandi stipendiumit vOl toetust, mis moodustas

79 171 eurot. Uieüiikooiiiiste konkursside ja tunnustamiste maht oil 2013. aastai 30 854 eurot.

Uuringufondis rahastati ka teadusrahastuse andmebaasi Research Professional.

17. Muud teadus- ja arendustegevuse projektid

Ulikooii 2013. aasta TA projektide kogumahust moodustasid EL raamprogrammi (RP) projektid 4,7%

kogusummas 647 388 eurot (2012. aastai — 6,7% kogusummas 570 933 eurot). Raamprogranmii

projektide osakaai TA tuiude osas on mOnevOrra vahenenud, ehkki rahastamise maht on samai ajai

kasvanud. 2013.aastal laekus raha Uheksale 7. RP projektiie (neist 4 alles käivitunud projektid) ning Uhele

6. RP projektile, millest 3 oiid iOppenud enne 2013.aastat. Suurema rahastusega oiid 2013.aastal samai

aastal alanud 7. RP Marie Curie projekti ,,Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet

Affairs for Eariy Career Researchers” — 243 020 eurot ja ,,PSDEV - Imagining Deveiopment: A

multidisciplinary and muitiievei anaiysis of deveiopment poiicies and their effect in the post-sociaiist

world” -140 800 eurot (projekti partneriks mOlemal puhul TLU Riigiteaduste Instituut).
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Kokku vhdl 2013. aastal ellu 11 7. RP projekti, millest üks loppes ja kuus aigasid 2013.aastal. 7. RP

projektidest kolmel oil eiluviijaks Riigiteaduste lnstituut, kahes projektis osalesid Tnformaatika Instituut,

RASI, ja Eesti Humanitaarinstituut. Uldse on EL raamprogrammi projektides osalevate ja taotlusele

vastust ootavate instituutide ring 2013 .aastal oluliselt laienenud.

Teiste EL ja Euroopa Komisjoni (edaspidi EK) programmide projektide kogumaht 2013. aastai oil 3 019

017 eurot, mis moodustab 21,7% kogu TA projektide mahust (2012. aastal $41 202 eurot ja 6,6% ).
Seliine järsk töus on tingitud eelkoige kahe vaga mahuka projekti rahade iaekumistest: Erasmus Munduse

programmi raames rahastatava arendusprojekti ,,HUMERIA - Cooperation on Humanities, Education,

Research, International Relations and Arts (EU/ENPI East)” aigamisest 2013 .aastal, milles TLU rahastuse

maht 2013.aastal oil 1 632 313 eurot ning Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic LNTERREG

IVA Programme 2007-20 13 rahastatud projekti ,,Innovative solutions in care of elderly citizens living at

home” tuludest, mis 2013.aastai moodustasid 402 947 eurot. Viimase projekti puhul on Tallinna Ulikool

juhtpartneriks. Lisaks kasvas margatavalt muude EL ja EK programmide raames rahastatud projektide arv

— 31 projektiit 2012.aastai 43 projektile 2013.aastai. 2013.aastai laekus muuhulgas projektide

elluvilmisega seotud tulusid 11 Interreg programmi projektile, 4 Erasmus Mundus programmi projektiie

ja 4 Tempus programmi projektile ning jätkati kahe Euroopa Teadusfondi poolt rahastatava

EuroCORECODE/Cure programmi projektiga.

Muude TA projektide rahastamise maht 2013.aastal oil 7 765 285 eurot, mis moodustab 55,8% TA

projektide üldmahust (2012. aastal olid vastavad näitajad 3 380 051 eurot ja 39,8%), samuti oh neid

arvuliselt mönevOrra rohkem kui 2012.aastai (vastavalt 162 ja 154 projekti, millele lisanduvad

teadmusteenuste lepingud). Muude TA projektide rahastamise maht suurenes 2013 .aastal eelkOige

Euroopa Liidu struktuuritoetustest ,,Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013’ ja

sellest tulenevate valdkondlike rakenduskava erinevate meetmete raames (lisaks teadusaparatuuri

kaasajastamise ja teadustaristu teekaardi projektidele) rahastatud projektide arvel, moodustades

2013.aastai 4 962 554 eurot (2012.aastai 2 327 $02 eurot), seaihulgas uiikooli kui institutsiooni

arendamisele suunatud projektid 737 220 eurot, doktorikoolide rahastamine 277 627 eurot, teaduse

tippkeskuste projektid 267 957 eurot. Eraldi väärivad esiletoomist meetme “RakenduskOrgharidusOppe ja

Opetajakoolituse oppeinftastruktuuri kaasaj astamine” alameetme “Opetajakoolituse Oppelaborid” projekt

,,Talhinna Uhikoohi Opetajakoohituse oppeiaborite arendamine” 210 443 eurot rahastuse mahuga

2013 .aastal, mille abil ehitati välj a Haridusinnovatsiooni Keskuse infrastruktuur j a meetme

“Kompetentsikeskuste arendamine” raames rahastatud Tervisedenduse ja Rehabihitatsiooni

Kompetentsikeskuse proj ekt, mille juhtpartneriks on TLU Haapsaiu Koiied. 2013 .aastai rahastati seda

projekti, eeskätt kompetentsikeskuse inftastruktuuri arendamist, 1 999 612 euro ulatuses.

7.3. Kinnisvara haldamine

Kinnisvara arendamise seisukohast oil 2013. aasta eelkoige sisseeiamise periood uutesse hoonetesse, mis

valmisid eelnenud aastal. Nil on ruumide Umberjaotus ja sehlega kaasnenud kohimised lopetatud,

ruumiandmed andmebaasi sisestatud fling kaardistatud Opperuumide tehniline varustus.
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BFMis asub kino ,.SuperNova”, mule ametlik avamine toimus 14. aprillil 2013. 105-kohaline kinosaal on

varustatud kaasaegseima projektsiooni ja helitehnikaga. Saalis on kasutusel Eestis esimene 4K

resolutsioonis digitaalne kinoproj ektor. Sony SRX-R5 15 proj ektor vOimaldab esimesena Eestis

kinoekraanile luua 4K resolutsioonis kujutise (4096x2160 pikslit). Projektor vöimaldab fUme naidata nh

2K kui 4K resolutsioonis DCI nOuetele vastavalt DCP-koopialt labi integreeritud SONY XCT-S10 serveñ.

Projektori HDMI sisenditesse saab pilti saata ka Apple iMac awutist fling Sony BDP-S790 Blu-ray

mängijast. Kinosaali saab kasutada ka loengu auditooriumi ning konverentsisaalina. VOimalik on kasutada

raadiomikrofone ja muud vajalikku helitehnikat. Saalis toimuvast Uritusest saab teha ka mitmekaamera

salvestuse ning interneti otseulekande. “SuperNova” kinosaal on tudengifilmifestivali “Sleepwalkers”

toimumiskohaks ning sun leiavad regulaarselt aset filmide esilinastused ja kohtumisOhtud autoritega.

Käivitunud on ka tipptasemel kinoelamust pakkuvad iganadalased kinoseansid.

13. septembril toimus Tallinna Ulikooli Terra maja IV korrusel Haridusinnovatsiooni keskuse avamine,

kus osales UliOpilasi, ulikooli toötajaid, ministeeriumi esindajaid ning koostoopartnereid väljastpoolt

Ulikooli. Haridusinnovatsioonikeskuse loomist toetas proj ekt “Tallinna Ulikooli Opetaj akoolituse

öppelaborite arendamine”, mille eesmärgiks on kvaliteetseks opetajakoolituse ainedidaktikaalasteks

Opinguteks ning teadus- ja arendustegevuseks vajalike oppelaborite loomine. Projekti kaigus loodi ja

sisustati tanapaeva nouetele vastavad Oppekiassid fling rahvusvahelisel tipptasemel ainedidaktika

kabinetid. Haridusinnovatsioonikeskuses nüUd vOimalus kasutada jargmisi tehnilisi lahendusi:

• Promethean interaktiivse tahvli lahendus - ActivBoard

• Promethean tagasisidelahendus - ActiVote

• Promethean tagasisidelahendus - ActivExpression

• Promethean Interaktiivse tahvli lisataud - ActivSlate

• Promethean interaktiivse laua lahendus - ActivTable

• ELMO dokumendikaamera - TI- 12

Suurem osa tegevustest on lOpetatud ning 2014. aastal toimub projekti kokkuvOtmine ning vajalike

muudatuste tegemine Oppekiassides ja kabinettides. Projekti kogu eelarve on $04 979 eurot, millest 2013.

aasta lOpuks on ra kasutatud 702 52 1,94 eurot.

Ursa Oppehoone endisesse peeglisaali rajati teater ,,Stella”. Teatrisaali sisustamise kaigus paigaldati hell

ja valgustehnika, ehitati Umber elektrisusteemid. Teatrisaali rajamist finatseeris 10 000 euro mahus

Kunstitide Instituut ja sponsorid fling 10 000 euro mahus tuli finantseering ulikooli kesksetest vahenditest.

Valminud saali saab Kunstide Instituudi koreograafia osakond kasutada treeninguteks ja seal toimuvad

avalikud tantsuetendused.
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2013. aastal toimus TLU Pedagoogilise Seminari renoveerimine, mule kaigus ehitati valja automaatne

tuiekahjusignalisatsioonisusteem. fling ventilatsioonisUsteem. Kooli Umbrus aifalteeriti osaliselt uuesti.

Samuti renoveeriti osaliselt kuttesusteem. EhitustOöd lOpevad planeeritult juunis 2014. Renoveerimist

rahastab SA Archimdes. Projekti kogumaksumus on 680 000 eurot. Renoveeritud ruumidesse kolis

oppeaasta alguses Kunstide Instituudi kunstiteraapiate osakond.

2013. aasta suvel vhdl läbi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt audit jargnevates hoonetes: Terra

maja; Ursa maja; Silva ja Astra; Mare maja; Nova maja; Karu Uhiselamu; Akadeemiline Raamatukogu.

Auditeerimise tulemuseks oh aruanne, mis sisaidas seletuskirja ja soovitusi keskkonna parandamiseks

ratastooliga liikujatele ja nagemispuudega inimestele. Auditeeritud hoonete kohta läks info

iigipaasuportaali http://www.iiikumisvabadus.invainfo.ee/.

7.4. ITjuhtimine

Märtsis 2013 vOeti ülikooli sisese infovahetuse sustematiseerimiseks ja tugimaterjalide jagamiseks

kasutusele siseveeb. Esimesed kuud kulusid siseveebi kaivitamisele, mule suurimaks kitsaskohaks oil

infovoogude sUsteemne esitamine. Siseveebi näol on tegemist agiuise tarkvaraarendusega, kus

olemasolevat pidevalt taiendatakse koos kasutajatega ja töotatakse jooksvalt välja uut funktsionaalsust.

Mitmeid algselt valmis tehtud funktsionaalsusi on hhljem parendatud ning taiendatud (nt siseveebi avalik

esileht, uudishistid. kontakthinfo jm). Siseveebi arendamisel lähtutakse pohimottest, et kul arendus el ole

paris see, mida kasutajad vajavad, shis nileb leida lahendus selle kohandamiseks.

IT-osakond töötas välja töotaja tööfflevaate keskkonna tehnhlise kirjelduse. Tööulevaatekeskkonna

lähteulesande pUstitamises osalesid Oppeosakond, teadusosakond, personaliosakond, akadeemiline

audhltor, rektoraadi bUroo fling teadus- j a arendusprorektor. Tööülevaade seob endas info erinevatest

andmebaasidest — WD, Virosofi, OIS, ETIS. Esmast tehnilist lahendust esitleti toötajatele 2013 sugisel,

seej are! andsid Uksuste juhid tagasisidet, mUle pOhjal arendusi jatkati.

2013. aastal jätkusid tööd akadeemhlise Uks use aruandekeskkonna tarkvaralise lahendusega. Esmane

versioon vOeti kasutusele 2013. aasta alguses, kuid pärast esimest kasutamist on selgunud

parendamisvajadused. Nil on muudetud mitmeid parlnguid, täiendatud algandmeid ning töötatud vaija

sUsteeme algandmete kvaliteedi parandamiseks. TOO tulemusel on valminud 2014. aasta aruande

esitamiseks oluliseit täiendatud versioon tarkvarast, mis automatiseerib toOprotsesse, vahendab ebakOlasid

uhikooli aruandlustsuklis.
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2014. aastal kavandatavad tegevused juhtimiseja majandamise valdkonnas
• Ulikooli arengukava 2015 — 2020 koostamine fling EL stmktuurifondide 20 14-2020
perioodi ettevalmistamine, selle kohta info edastamine ja Ulikooli institutsionaalse grandi
koostamine

Akadeemiliste Uksuste struktuuri korrastamise kava ja juhtimise pöhimötete esitamine
Ulikoolisiseseks aruteluks ja kokkulepete sOlmimine aastaks 2015.
• Kampusevaliste Uksuste kampusesse koondamise ettevalmistamine ning ulikooli ruumide
jaotuse analüüs ja efektiivse ruumikasutuse kava koostamine
• Kôikide üksuste koondamine finants-, personaliarvestuse ja dokumendihalduses ülikooli
kesksetesse andmebaasidesse
• Uue Microsoft Dynamics NAV 2013 versioonist ülikooli juhtimiseks vajalike
finantsaruannete ja analüüside välj atöötamine
• Oppekavade maksumuse arvestuse metoodikaja analUüsi koostamine
• Koostöös IT osakonnaga eelarve koostamise keskkonna loomine
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

Lisa nr 31.12.2013 31.12.2012

PASSWA (KOHUSTUSED JA NETOVARA)

Luhiajalised kohustused

Laenukohustused

Voladja ettemaksed

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaaj alised kohustused

Muud pikaajalised vOlad

Pikaaj alised laenukohustused

Pikaajalised kohustused kokku

Kohustused kokku

Netovara

Ulikooli kapital

Eelmiste perioodide tulem

Aruandeaasta tulem

Netovara kokku
PASSWA (KOHUSTUSED JA NETOVARA
KOKKU

Lisad lehekulgedel 82 kuni 99 on raamatupidamise aastaamande lahutamatud osad.
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AKTIVA (VARAD)

Kaibevara
Raha

Nöuded ostjatele

Muud nOuded j a ettemaksed

Maksude eftemaksed ja tagasinouded

Varud

Käibevara kokku

POhivara

Vaartpaberid

Pikaaj alised nOuded j a ettemaksed

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalne pOhivara

Immateriaalne pOhivara
POhivara kokku
AKTIVA (VARAD) KOKKU

2 1 288 661 1 135 346

3 393050 516551

4 4 229 488 7 779 205

5 21048 222615

6 124256 76763

6 056 503 9 730 480

1981 1981

17 0

7 1908000 0

8 50470735 53423234

9 164 179 155 709

52544912 53580924
58601415 63311404

11 9756083 9247152

5,12 7018834 8750253

16774917 17997405

12 1002 1002

11 1 525 818 1 828 633

1 526 820 1 829 635

18301737 19827040

2 168 450 2 168 450

41 315 914 31 953 362

-3 184 686 9 362 552

40299678 43484364

58 601 415 63 311 404

initsialiseeritud ainuft identifltseerimiseks
Initialled for the purp,sf identification only
tnitsiaalidlinitials \)

Kuuäev/date kk.O€ Lk
PricewatethousecoOpers, Tallinn
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Konsolideeritud tulemiaruanne
(eurodes)

Lisa nr 2013 2012

Tegevustulud

Tuludrilgi eelarvest 14 17967038 15 051 94$

Tulud majandustegevusest 15 8 670 831 9254492

Tulud pohivara sihtfinantseerimisest 16 1 847 122 16 099 213

Tulud tegevuskulude sihtfinantseerimisest 16 7 445 950 6 581 462

Muudtuludjatoetused 16 912 264 3 190 157

Tegevustulud kokku 36 849 205 50 177 272

Tegevuskulud

Antudtoetused 17 3400811 3023532

Mitmesugused tegevuskulud 17 10 035 353 12 292 695

TööjOukulud 18 22307686 20936554

POhivara kulum ja väärtuse langus 7,8,9 3 889 585 4 449 221

Muud pohitegevusega mitteseotud kulud 274 700 1 780

Tegevuskuludkokku 39908135 40703782

Tegevustulem -3 058 930 9 473 490

Finantstulud ja -kulud

Intressituludja- kulud -124 758 -109 397

Muud flnantstulud ja -kulud -998 -1 541

Finantstulud ja -kulud kokku -125 756 -110 938

Aruandeaasta tulem -3 184 686 9 362 552

Lisad lehekulgedel $2 kuni 99 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

Lisa nr 2013 2012

Rahavood majandustegevusest
Tegevustulem -3 058 930 9 473 490

Korrigeerimised:

POhivara kulumjavaärtuse langus 8,9 3 889 585 2 557 672
Kasum!kahjum pohivara muugist ja
mahakandmisest 8,9 329 085 1 $71 549

Tasuta saadud pohivara 8,9 -468 115 -3 224 112
Majandustegevusega seotud nOuete ja ettemaksete
muutus 3 874 784 -6 109 985

Varudemuutus 6 -47493 -19485
Majandustegevusega seotud kohusmste ja
ettemaksete
muutus -1 731 422 2 125 909

Makstudintressid -129597 -136014

finantstulud (+), -kulud (-) -99$ -1 541

Kokku rahavood äritegevusest 2 656 900 6 557 483

Rahavood investeerimistegevusest

Kinnisvarainvesteeringute soetus 7 -1 908 000 0

Mateñaalseja immateriaalse pOhivara soetus 8,9 -2 276 309 -17 548 537

Materiaalse pOhivara müük 16 1 469 769 11 630

Saadudintressid 4839 26616

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 709 701 -17 510 291

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud ja muud pikaajalised kohustused 11 498 052 4 964 992

Saadud laenude tagasimaksed 11 -291 936 -361 152

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 206 116 4 603 840

Rahavoodkokku 153315 -6348968

Rahaja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 1135 346 7 484 284

Raha ja raha ekvivalentide muutus 153 315 -6 348 96$

Valuutakursi muutuste mOju 0 30

Rahaja raha ekvivalendid perioodi löpus 2 1 288 661 1135 346

Lisad lehekulgedel 82 kuni 99 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Ulikooli E&miste Aruandeaasta Kokku
kapital aastate tulem

tulem

Konsolideeritud netovara seisuga
01.01.2012 (korrigeeritud) 2 16$ 450 33 798 932 -1 $45 570 34 121 $12

Tulemi kandmine eelmistele
perioodidele 0 -1 $45 570 1 845 570 0

Aruandeperioodi tulem 0 0 9 362 552 9 362 552

Konsolideeritud netovara seisuga
31.12.2012 2 16$ 450 31 953 362 9 362 552 43 484 364

Tulemi kandmine eelmistele
perloodidele 0 9 362 552 -9 362 552 0

Aniandeperioodi tulem 0 0 -3184 686 -3 184 686

Konsolideeritud netovara seisuga
31.12.2013 2168450 41315914 -3184686 40299678

Lisad Iehekulgedel 82 kuni 99 on raamatupidamise aastaaniande lahutamatud osad.
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Konsotideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Konsotideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiset kasutatud

arvestusmeetodidja hindamisalused

Tallinna Ulikooli (edaspidi ka ,,Ulikool”, ,,TLU”) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2013.

aasta kohta on koostatud kooskOlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava pOhinöuded

on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida taiendavad riigi raamatupidamise

uldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna poolt valja antud juhendid (RTJ). Riigi raamatupidamise

Uldeeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist v.a teatud kauplemise

eesmargil hoitavad vaärtpaberid ning edasimuugi eesmargil soetatud finantsvarad ja kohustused.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes, valja arvatud kui el ole nimetatud teisiti.

Konsolideeritud raamatupidamiise aastaaruandes kajastatavad andmed sisaldavad Tallinna Ulikooli fling

tema eraldiseisvaid allasutusi:
Allasutus Registrikood

Okoloogia Instituut 74001050

Eesti Demograafia Instituut 74001044

Ajaloo Instituut 74002026

Alates 2011. aastast esitab Tallinna Ulikool konsolideeritud majandusaasta aruande koos ülikooli 100%-

lise kontrolli all oleva mittetulundusuhinguga Dormitorium. MTU Dormitorium loodi Uhiselamute

haldamiseks 200$. aastal. Ulejaanud osalused tutar- vôi sidusettevOtetes on loetud Tallinna Ulikooli poolt

ebaoluliseks ning nende finantsnaitajaid ei konsolideerita. KOik Tallinna Ulikooli tütar- ning

sidusettevOtted tegutsevad Eestis.

Konsotideerimise pöhimotted

Konsolideeritud raamatupidamise aruandes on rida-realt konsolideeritud kOik emaettevOtte kontrolli all

olevate oluliste tUtarettevötete finantsnaitajad. Konsolideeritud aastaaruandes on elimineeñtud

kontsernisisesed nOuded ja kohustused, kontsemi uksuste vahelised tehingud ning nende tulemusena

tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Kui realiseerumata kahjumit ei saa katta, ei elimineerita

seda aastaaruandest. Vaj adusel on tütarettevOtete arvestuspohimOtteid muudetud vastavaks kontsemi

arvestuspOhimotetele.

Tutarettevotted
Tutarettevotteks loetakse ettevOtet, mille üle Tallinna Ulikoolil on kontroll. Tütarettevotet loetakse

emaettevötte kontrolli all olevaks, kui kontsem omab kas otseselt vOl kaudselt ule 50% tutarettevOfte

haaleOiguslikest aktsiatest vOl osadest vOl on muul moel vOimeline kontrollima ttitarettevOtte tegevus- ja

finantspoliitikat. TutarettevOtte definitsioonile vastavad ka mitteariUhingud (sihtasutused ja

mittetulundusuhingud). Kontrolli ja olulise moju maäramisel mitteriuhingutes arvestatakse asjaolu, kas

kontsemile lahevad tile mitteariuhingu varad selle likvideerimisel. Kui kontsem omab sihtasutuses vOl

mittetulundusuhingus valitsevat mOju (üldjuhul tile 50% haffleOigusest) kajastatakse osalust 100%-na.

TütarettevOtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud Uhise kontrolli all toimuvad

äriuhendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile vöetakse omandatud

tUtarettevötte varad, kohustused j a tingimuslikud kohustused (so omandatud netovara) arvele nende
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Oiglases varmses fling omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara oiglase väärtuse vahe

kaj astatakse positiivse vOi negatiivse fu-mavaärtusena.

Alates omandamise kuupaevast kajastatakse omandatud tUtarettevötte varad, kohustused ja tingimuslikud

kohustused fling tekkinud positiivne firmavaärtus konsolideeritud bilansis fling osalust omandatud

tütarettevOtte tuludes ja kuludes kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes. Negatiivne firmaväartus

kaj astatakse koheselt tuluna.

Juhul, kui tütarettevöte muUakse aruandeperioodi jooksul, kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes

mUudud tUtarettevOtte tulusid ja kulusid kuni muugikuupaevani. Vahet mUugihinna ja tUtarettevötte

netovara bilansilise vaärtuse vahel kontsemi bilansis (kaasa arvatud firmaväartus) muugikuupaeva seisuga

kajastatakse kasumi/kahjumina tGtarettevötte mUugist. Juhul, kui tütarettevOtte osalisel muugil vheneb

kontsemi kontroll ettevOtte üle alla 50%, kuid mOju ettevOtte üle ei kao taielikult, löpetatakse alates

mUUgikuupaevast uksuse konsolideerimine fling kajastatakse järelejaänud osa tütareflevOtte varades,

kohustustes ning firmaväärtuses kas sidusettevOttena vOi muu finantsinvesteeringuna. Allesjäava

investeeringu osa bilansilist väärtust muugikuupaeval loetakse tema uueks soetusmaksumuseks.

SidusettevOtted
SidusettevOte on ettevOte, mule Ule Tallinna Ulikool omab olulist mOju, kuid mida ta ei kontrolli. Uldjuhul

eeldatakse olulise mOju olemasolu juhul, kui kontsem omab ettevOttes 20% kuni 50% haaleoiguslikest

aktsiatest vOi osadest. Kui kontsem omab sihtasutustes vOi miftetulundusuhingutes olulist mOju (Uldjuhul

20-50% haaleoigusest), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajastata, vaid need kantakse

vastavalt riigi raamatupidamise uldeeskirj ale nende tekidmisel kuludesse. Juhtkonna hinnangul on

Tallinna Ulikooli osalused sidusettevOtetes ebaolulised, arvestades nende väikest tegevuse mahtu ja

kontrolli puudumist nende äriliste otsuste Ule.

Osalused sihtasutustes Ia miftetulundusUhingutes
Osalusi valitseva ja olulise möju all olevates uksustes (sh sihtasutustes ja mittetulundusuhingutes)

kajastatakse jargmiselt:
(a) kui Tallinna Ulikool omab sihtasutuses voi mittetulundusUhingus valitsevat moju (üldjuhul Ule 50%

haaleoigusest), kajastatakse osalust 100%-na;
(b) kui Tallinna Ulikool omab sihtasutuses vOi mittetulundusuhingus olulist moju (üldjuhul 20-50%

haaleOigusest), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajastata (sissemaksed osaluse objekti

sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna).
Kontrolli ja olulise mOju maäramisel mitteariuhingutes arvestatakse ka asjaolu, kas Ulikoolile lähevad üle

mitteariUhingu varad selle likvideerimisel.

Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud EmaettevOtte konsolideeñmata aruanded.

Vastavalt raamatupidamise seadusele ning raamatupidamise toimkonna juhenditele tuleb konsolideeritud

raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva Uksuse (Tallinna Ulikool) eraldiseisvad

konsolideeñmata pOhiaruanded: bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude amanne ja netovara muutuste

amanne. Ulikooli konsolideerimata aruannete koostamisel on jrgitud samu arvesnispOhimOtteid, mida on

rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Rahaja raha ekvivatendid

Bilansi real ,,Raha” kajastatakse kassaja arvelduskontodejaagid ning kuni kolmekuulise tahtajaga

tahtajalised hoiused.
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Varadeja kohustustejaotus tühi-ja pikaajatisteks

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lUhi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara vOl kohustuse

eeldatav valdamine kestab kuni üks aasta vOl kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Nöudedja ettemaksed

NOuetena ostjate vastu kajastatakse TLU tavapärase tegevuse kaigus tekkinud luhiajalisi nOudeid. NOudeid
ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalvaartus miinus vajadusel tehtud

allahindlused). Nöuete laekumise tOenosust hinnatakse ligikaudsel meetodil kuna nOuete maht on suur ja

ei ole otstarbekas hinnata iga nOuet eraldi. NOuded, mule maksetahtaeg on uletatud 90-180 päeva,

hinnatakse alla 50% ulatuses, tile 180 päeva 100% ulatuses. Varem alla hinnatud ebatOenäoliste nOuete
laekumist kajastatakse ebatoenäoliselt laekuvate nOuete kulu vähendamisena. NOue loetakse lootusetuks,

kui juhtkonna hinnangul puuduvad vOimalused nOude kogumiseks. Lootusetuks hinnatud nOuded

kajastatakse bilansiväliselt.
KOiki teisi noudeid (viitlaekumised, muud nöuded ning tasutud ettemaksed) kajastatakse korrigeeritud

soetusmaksumuses. Lühiajaliste nOuete korrigeeritud soetusmaksumus on Uldjuhul vOrdne nende

nominaalvaartusega (miinus vöimalikud allahindlused), mistOttu luhiajalisi nöudeid kajastatakse bilansis
tOenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud vOetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud
otsestest kulutustest. Varude kuludes kajastamisel j a varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse

fif0 meetodit.

Materiaatne pJhivara

Materiaalne pOhivara on vara, mule kasulik tOolga on rohkem kui uks aasta ning mida Ulikool kasutab
pohitegevuseks teenuse osutamisel fling halduseesmarkidel ja mule soetusmaksumus on alates 2 000

eurost, välja arvatud maa, mis vöetakse arvele soetusmaksumuses, olenemata tema maksumusest.

Varad, mille kasulik tOOiga on küll üle uhe aasta, kuid mule soetusmaksumus on alla 2 000 euro,
kajastatakse kasutusele vOtmisel kuludes.

Materiaalne pohivara vOetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast j a otseselt

soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara vilmiseks tema tOOseisundisse ja -asukohta.
Materiaalset pohivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja voimaiikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile voetud
materiaalse pOhivara arvestus toimub samaselt ostetud pOhivaraga.

Parendustega seotud kulutused lisatakse mateñaalse pOhivara soetusmaksumusele ainult juhul, hi need
vastavad materiaaise pohivara mOistele (RTJ 5 tähenduses) ja vara bilansis kajastamise kriteeñumitele

ning kulutuse maksumus on vähemalt rilgi raamatupidamise uldeeskirj a § 41 löikes 1 esitatud pohivara

kapitaliseeñmise alamplirina (jima käibemaksuta) satestatud summa. Jooksva hoolduse ja remondiga
kaasnevad kulutused kajastatakse tulemiaruandes perioodilise kuluna.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodi.
Amortisatsiooni ma.rade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus pOhivara töOea ja

kasutamisega. Olulise loppvaartusega varaobj ektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse
ainuit soetusmaksumuse ja lOppvaartuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kul vara löppvaartus uietab

tema bilansilist jaakmaksumust, iOpetatakse vara amortiseerimine.
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Juhul, kui materiaalse pohivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on

erinevad kasulikud eluead, vöetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena

ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsioonimaärad.

Materiaalse pöhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse kontsemis jargmisi

amortisatsioonimaarasid

POhivara grupp Amortisatsiooni määr
aruandeaastal

Hoonedja rajatised 2%-10%
Masinadja seadmed 20%-25%
Arvutustehnika 20%-30%
Transpordivahendid 1 4%-20%
Inventar, moobel, kontoritehnika 20%-30%

Maadja kunstiväärtusi, mule väartus ajajooksul ei vahene, ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestust alustatakse pohivara kasumsvalmis saamise hetkest, seda tehakse kuni täieliku

amortiseerumiseni vol vara löpliku eemaldamiseni kasutusest. LOpetamata ehituse objekte ei amortiseerita.

Igal bilansipaeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi fling

loppvaartuse pOhjendatust. Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga vOl loppvaartus on oluliselt

muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises. POhivara väärtuse languse korral (osaline vOl

täielik demonteerimine, lammutamine, hävimine, kahjustumine, kadumine) viiakse läbi allahindlus.

Varade allahindlust kajastatakse koos amortisatsiooniga (vaata ka arvestuspohimote ,,Varade väärtuse

langus”.

Immateriaatne pöhivara

Immateriaalset pohivarana kajastatakse fiiUsilise substantsita vara kasuliku tooaega tile uhe aasta ja

soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Immateriaalset pohivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vOimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse pohivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Ostetud patentide, litsentside ja

tarkvara aastane amortisatsioonimäar on 20%. Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga vOi lOppvaartus

on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt (vt ka arvestuspohimOte

Varade väärtuse langus”).

Varade väärtuse tangus
Piiramata kasutuseaga mateñaalse pohivara (maa, kunstiväärtused) ja amortiseeritavate varade puhul

hinnatakse vara väärtuse vOimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise

korral hinnatakse vara kaetavat väirtust ning vOrreldakse seda bilansilise maksumusega.

Väärtuse langusest tekkinud kulu kajastatakse summas, mule vörra vara bilansiline maksumus tiletab selle

kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara Oiglane vaärtus, millest on maha lahutatud muugikulutused,

vOl selle kasutusvaartus, vastavalt sellele, kumb on kOrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmargil

hinnatakse kaetavat värtust kas üksiku varaobjekti vOi väikseima vöimaliku varade grupi kohta, mule

jaoks on vOimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperloodi kuluna.

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal jargmisel bilansikuupaeval, kas vOib olla toenaoline, et

vara kaetav väärtus on vahepeal tOusnud (Va firmavaärtus, mule allahindlusi ei tuhistata). Kul väärtuse

testictulemusena selgub, et vara vOl varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tOusnud üle

bilansilise jääkmaksumuse, tuhistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist
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j aäkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset
amortisatsiooni. Allahindluse tuhistamist kaj astatakse amandeaasta tulemiaruandes pohivara allahindluse
kulude vahendamisena.

finantsinvesteeringud aktsiatesseja teistesse omakapitatiinstrumentidesse
LUhi- ja pikaajalised flnantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse. mule
Oiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav kajastatakse soetusmaksumuses, millest on vajadusel maha
aiwatud väärtuse langusega seotud allahindlus. Tallinna Ulikool omab 7,69% osalust uhes ettevöttes -

Reproduktiivmeditsiini TAK AS, mis konsolideeritud bilansis kajastub real ,,vaärtpaberid”.

finantskohustused

KOik finantskohustused (vOlad hankijatele, vOetud laenud, emiteeritud vOlakirjad, viitvölad ning muud
lUhi- ja pikaajalised vOlakohustused) voetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
köiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetus
maksumuse meetodil.

Luhiajaliste flnantskohustuste korrigeeñtud soetusmaksumus on üldjuhul vördne nende nominaal
vaartustega, mistOttu luhiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Pikaaj aliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise
intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse luhiajaliseks, kui selle tasumise tahtaeg on kaheteist kuu jooksul alates
bilansikuupaevast; voi kul kontsemil pole tingimusteta Oigust kohustuse tasumist edasi lUkata rohkem kui
12 kuud pärast bilansikuupaeva vOi kui laenuandjal oh öigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda
laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise töttu. finantskohustuse kajastamine löpetatakse siis, kui see
on tasutud, tuhistatud vol aegunud.

Rendid

Utikoot kui rentnik
Renditehingud on kajastatud kapitalirendina. kui kOik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved
kanduvad ule rentnikule. Ulikool on kajastanud kapitalirendina kOik lepingud, kus on täidetud vähemalt
uks jargnevatest tingimustest:

• renditava vara omandiOigus laheb rendiperioodi lOpuks Ule rentnikule;
• rentnikul on optsioon osta renditavat vara hinna eest, mis on eeldatavasti oluliselt madalam selle

vara oiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda öigust kasutab;
• lepinguperiood katab Ule 75% renditava vara majanduslikust elueast;
• rendi jöustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nuUdisväartus Ule 90% renditava vara

Oiglasest värtusest.

Kapitalirenti kaj astatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara Oiglase väärtuse summas vOi
rendimaksete miinimumsumma nUUdisväartuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel
renditud varasid amortiseeritakse samaselt omandatud pohivaraga, valja aiwatud juhul, kui ei eksisteeri
piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lOpuks vara omandiOiguse — sellisel juhul amortisee
ritakse vara kas rendiperioodi jooksul vol kasuliku tOOea jooksul, olenevalt sehlest, kumb on lUhem.
Kapitalirendi maksed j agatakse kohustust vähendavateks pohiosa tagasimakseteks fling intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperloodi j ooksul.
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Utikoot kid rendlleandja
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, samaselt teistele Ulikooli
bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperloodi jooksul lineaarselt tuluna.

Saadud ettemaksed

Antud bilansireal kajastatakse jargmise aruandeaasta eest ettelaekunud oppemaksud, koolituskursuste
tasud, lepingulised tasud, rendi ettemaksed fling muud aruandeaastal Iaekunud tulevaste perioodide tulud
(sh sihtfinantseerimisega seonduvad ettemaksed), mis ci ole kantud aruandeaasta tuludesse.
Oppeaasta 2013/2014 sugissemestri eest tasutud oppeteenustasudena laekunud summadest on 80%
arvestatud aruandeaasta tuludesse, 20% kajastatakse aastavahetuse bitansis saadud ettemaksetena ja
kantakse tuludesse 2014. aastal.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mule
korral sihtflnantseerimise andja kontrollib toetuste sihiparast kasutamist. Sihtfinantseerimine jaotatakse
tegevuskulude j a pohivara sihtfinantseerimiseks.
$ihtflnantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise vol pOhivara soetamise perioodil, kul
sihtfinantseerimise tingimustega ci kaasne sisuline tagasinOude vol laekumata jäamise risk. Kui
sihtfinantseerimine on kull laekunud, kuid selle arvel ci ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud
vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline
toetuse laekumata j äämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna j a
nOudena.
Tegevuskulude katteks saadud sihffinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist.

Maksude arvestus

POhivara vOl varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lOivud (naiteks käibemaks, juhul kui
ostja ci ole käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning seda ci kajastata varade
soetusmaksumuse koosseisus.

Eraldisedja tingimustikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipaeva tekkinud kohustused, millel on seaduslik vOi
lepinguline alus vöi mis tulenevad amandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nOuavad varast
loobumist fling mule suurust saab usaldusvaarselt hinnata, kuid mille loplik maksumus vOl maksethtaeg
ci ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel lähtutakse juhflconna hinnangust, kogemustest ning
vajadusel sOltumatute ekspertide hinnangutest. Eraldis kajaastatakse kui kohustuse realiseerumine on
tOenaoline.

Lubadused, garantild ja muud kohustused, mis teatud tingimustel vOivad tulevikus muutuda kohustusteks
vOi millega kaasnevate kulutuste suurust ci ole voimalik piisava usaldusvaarsusega hinnata. on
avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tutude arvestus
Tulude j a kulude arvestamisel lahtutakse tekkepOhisuse prints iibist. Tulud j a kulud kaj astatakse nende
tekkimise momendil. Tulu kajastatakse saadud vOi saadaoleva tasu Oiglases väärtuses. Tulu kaupade
mflügist kajastatakse sils, kui kOik olulised omandiga seotud riskid on läinud ule muujalt ostjale,
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muugitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvaärselt mä.ratav ning tehingust saadava tasu laekumine on
tOenäoline. Tulu teenuse muUgist kajastatakse teenuse osutamise järel, vOl juhul, kui teenus osutatakse
pikema ajaperioodi jooksul, sils lahtudes valmidusastme meetodist.

Tulud jagunevad viide gruppi; tulud riigieelarvest, tulud majandustegevusest, tulud sihtfinantseerimisest
pOhivara soetamiseks, tulud sihtfinantseerimisest tegevuskuludeks ja muud tulud tegevusest.

Tuludena riigieelarvest kajastatakse ñikliku koolitustellimuse lepingu alusel eraldatud vahendid, teaduse
riiklik sihtfinantseerimine, doktorantide teadustOode toetus ja teavikute ostuks eraldatud vahendid.

Tuludena majandustegevusest kajastatakse Oppeteenustasud, täiendkoolituse kursuste tasud, rendi- ja
Uuritulud, hosteli- ja majutusteenused, lepingulised uurimistOOde ja muude teenuste tulud. Tulu
kajastatakse sellel perloodil, millal teenus osutati. Kui oppeteenuse osutamine kandub üle järgmisse
majandusaastasse, kajastatakse saadud tasud bilansis saadud ettemaksuna (Vt arvestuspOhimote ,,Saadud
ettemaksed”.

Tuludena pOhivara sihtfinaritseerimisest kajastatakse aruandeperioodil saadud toetusi, mule eest soetati
samas perioodis pOhivara. Sihtfinantseerimise tuludena tegevuskulude katteks kajastatakse
aruandeperioodil saadud toetusi, mule arvel on tehtud kulutusi samas perioodis (vt arvestuspOhimote
,,Sihtfinantseerimine”.

Muude tuludena kajastatakse toetusi juriidilistelt ja fuusilistelt isikutelt, teadus- ja arenduslepingute tulud,
grandilepingute tulud, tulu pOhivara muugist fling muud tulud.

Intressitulu
Intressitulu kajastatakse siis, kui selle laekumine on tOenäoline ja tulu suurust on vOimalik usaldusvaärselt
hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäAra.

Vätisvatuutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutadeks on loetud kOik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Eesti arvestusvaluuta on euro.
Välisvaluutas toimunud tehingute kaj astamisel on aluseks vOetud tehingu toimumise paeval ametlikult
kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Valuutakursside osas, mida Euroopa Keskpank ei fikseeri,
vOetakse aluseks konkreetse rilgi keskpanga noteering euro suhtes. Välisvaluutas fikseeritud nouded ja
kohustused hinnatakse Umber bilansipaeval kehtinud Euroopa Keskpank valuutakursside alusel.
Valisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes perioodi tulu vOi
kuluna.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed kajastatud nende eesmärgl jargi
maj andustegevuse, investeerimistegevuse j a finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse
rahavood on koostatud kaudsel meetodil, mule puhul on majandustegevuse rahavoogude leidmiseks
korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste maj andustehingute moju, maj andustegevusega
seotud varade ning kohustuste saldode muutused fling investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud
tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Bilansipaevajargsed sundmused

Raamatupidamise aastaamandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mOjutavad asjaolud,
mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamise kuupaeva vahemikul, kuid on seotud
aruandeperioodil vol varasematel peñoodidel toiminud tehingutega.

8$

_________________________________________
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Bilansipaevajargsed sUndmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvese vöetud, kuid mis
oluliselt mojutavad aruandeaasta tulemust avalikustatakse aastaaruande lisades.

Lisa 2. Raha
(eurodes)

Kassa

Pangakontod

Tähtajalised hoiused

Raha kokku

31.12.2013 31.12.2012
2519 3662

1 166 142 639 563
120000 492121

1288661 1135346

Lisa 3. Nöuded ostjate vastu
(eurodes)

NOuded ostjate vastu

EbatOenäoliselt laekuvad arved

NOuded ostjate vastu kokku

Lisa 4. Muud nöudedja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

393 050 516 551

Saamata sihtflnantseerimise nOuded
Makstud tagatisdeposiidid

Muud luhiajalised nOuded

Muud nOuded ja ettemaksed kokku

Lisa 5. Maksunöudedja —kohustused
Lisast 12
(eurodes)

31.12.2013
Ettemaks

31.12.2012
VOig Ettemaks Voig

89
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584 489 830 858

-191439 -314307

31.12.2013 31.12.2012

3961524 7617727

1393 18028

266 571 143 450

4229488 7779205

Käibemaks 0 40 830 79 012 12 429
EttevOtte tulumaks 76 5 978 80 $ 748
Uksikisiku tulumaks 0 285 620 0 324 543
Sotsiaalmaks 0 51$ 703 0 581 276
Kohustuslik kogumispension 0 20 715 0 23 469
Töotuskindlustusmaks 0 41 851 0 66 535
Muud maksunOuded ja kohustused 0 188 0 368
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Ettemaksukontode saldod
Kokku

20 972
21 048 913 885

0 - 143523 0
222615 1017368

Lisa 6. Varud
(eurodes)

Ostetud kantseleikaup oma tarbeks
laos

Varuosad laos

Raamatud j a meened muugiks

Varud kokku

Aruandeperioodilja vördlusperioodil varusid alla ei hinnatud.

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Saldo seisuga 31.12.2012

Soetusmaksumus

Akumuleeritud kulum

Maa

Kinnisvarainvesteeringu maa on rendil sOiduautode parklana, 2013. aastal teenis Tallinna Ulikool

renditulu 31 368 eurot.

90
lnltslalise.tltud &nult Identifitseenmiseks
InitIalled for the purpose of Identification only
lnitsiaalidlinltials ).

Kuupaev/date k .O . i1i
PricewaterhouseCoopers, Tallinn —

31.12.2013 31.12.2012

18428 4569

16471 0

89357 72194

124256 76763

0
0

Jääkmaksumus 0

2013. a toimunud muutused

Ostudja parendused perioodijooksul 1 902 000

Saldo seisuga 31.12.2013

Soetusmaksumus 1 908 000

Akumuleeritud kulum 0

Jaäkmaksumus 1 908 000
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Lisa 9. Immateriaalne pöhivara
(eurodes)

Ostetud
litsentsid Ettemaksed KOKKU

Saldo seisuga 31.12.2012

Soetusmaksumus 479 424 0 479 424

Akumuleeritudkulum -323 715 0 -323 715

Jääkmaksumus 155 709 0 155 709

2013. a. toimunud muutused
Ostudja parendused perioodi

jooksul 74 938 6 782 81 720
Amortisatsioonikuiu -73 250 0 -73 250

Saldo seisuga 31.12.2013 554 362 6 782 561 144

Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum -396 965 0 -396 965

Jääkmaksumus 157 397 6 782 164 179

Lisa 10. Kasutusrent
(eurodes)

Ulikool kui rentnik

Oppetegevuse läbiviimiseks rendib Ulikooi hooneid, ruume ja sprodirajatisi, 2013. aastai maksti üuri ja
rendi eest 577 935 eurot, 2012. aastai 602 623 eurot.

Kasutusrendi tingimustel rendib üiikooi 5 sOiduautot.

Makstud kasutusrendimakseid peñoodi jooksul 15 668

Utikool kui rendileandia

Ulikool rendib kasutusrendi tingimustel välja mitmeid hooneid ja ruume.
2013. aasta renditulu hoonetestja ruumidest oil 325 550 eurot, 2012. aastal 90$ 378 eurot. (vt. Lisa 15).
Lisaks rendib ulikooi maad, mis on kajastatud kinnisvarainvesteeringuna (Vt. Lisa 7).

31.12.2013 31.12.2012

27 889

92 Initsialiseeritud ainult Identifitseerimiseks
Initialled for the purpo,se of Identification only
lnitsiaalidlinitials . V
Kuupuev/date

PricewatethouseCoopets Tallinn
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Lisa 12. Völadja ettemaksed
(eurodes)

VOlad tamij atele
Volad toövOtjatele
MaksuvOlad (lisa 5)

Muud vOlad
Saadud ettemaksed (lisa 13)
VOlad ja ettemaksed kokku

Muud pikaajalised vOlad
Muud pikaajalised kohustused

31.12.2013 31.12.2012

618299 4096803

612583 728487

913 825 1 017 368
229 346 208 446

4644721 2699149

7018834 8750253

1002 1002

1 002 1 002

Vola kasv tamij atele seisuga 31.12.2012 oh tingitud poolehiolevast ehitustegevusest.

Lisa 13. Saadud eftemaksed
Lisast 12
(eurodes)

Toetusteks saadud ettemaksed
(sihtfinantseerimine)
Ôppe-ja muud edasiantavad toetused
Muud saadud ettemaksed
Oppemaksu ettemaksed
Khientide ettemaksed

Saadud ettemaksed kokku

Lisa 14. Tulud riigieelarvest
(eurodes)

Riikhik koohitustehlimus

s. h. Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseum

Akadeemiline Raamatukogu

Humanitaarlooduslikud kogud

Teadusteemade sihtfrnantseerimine
s. h. Sihijmnantseerimine

Jnfrastruktuuri kutud

Baasfinantseerimine

Oppetoetused
Muud sihtfinantseerimised:

Kokku tulud riigieelarvest

31.12.2013 31.12.2012

3 534 972 1 677 383
541 800 160 140

19685 144935

475 037 687 133
73 227 29 558

4644721 2699149

2013 2012

14184068 11080480

81238 55278

937356 903306

135328 135235

1896531 2480824
1112236 1589993

236895 35739]

547400 533440

935 221 1 038 666

951 21$ 451 978

17 967 03$ 15 051 948
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Tallinna Olikool 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Lisa 15. Tuludmajandustegevusest
(eurodes)

Koolitusteenus

Rendi- ja Uüritulud

Publikatsioonide müük

Lepingulised uurimistöOd

Muude teenuste tulud

Tulud tegevusest kokku

2013 2012

6 664 493 7 769 878

325 550 90$ 378
43 702 14 888

240 304 262 375

1 396 782 29$ 973

8 670 831 9 254 492

Koolitusteenuse tuluna on kajastatud bakalaureuse-, magistri-, doktoriOppe Oppeteenustasud ja tulud
taiendkoolituselt.

Lisa 16. Muud tulud tegevusest
(eurodes)

Tulu sihtfinantseerimisest pOhivara
soetamiseks
Tulu sihtfinantseerimisest
tegevuskulude katteks

Teadus- j a grandilepingute tulud

Muud tulud ja toetused asutustelt
Kasum pohivara müügist

Muud tulud tegevusest kokku

Suuremad rahastajad

Sihthnantseerimine pöhivara
soetamiseks

SA Archimedes

Rahandusministeerium

EttevOtluse Arendamise SA

Eesti Teadusagentuur
Haridus- ja Teadusministeerium (TPS
pohivara)

Haridus- ja Teadusministeerium

Sihffinantseerimine tegevuskuludeks

SA Archimedes

Eesti Teadusagentuur

Ettevötluse Arendamise SA

Rahandusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Muud toetused

2013 2012

1 $47 122 16 099 213

7445950 6581462

693 328 1 127 160

219 682 1 991 367
5254 11630

10211336 25 870 832

Kuupäev!date
— PncewaterhouseCoopers, Tallinn

2013

1126405

0

248 903

0

0

471 814

2 756 053

225 255

500 787

0

474 539

3 489 316

2012
9 733 185

1 882 989

1164 063

27 265

3 229 210

62 500

4 866 261

421 950

352 448

376 598

564 204

3 190 157
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Tallinna Ulikool 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Lisa 17. Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013 2012

Antud toetused 3 400 811 3 023 532

Administreerimiskulud 970 491 1 056 295

Uuñmis-ja arendustööd 242 637 361 123

Lähetuskulud 692 806 729 372

Koolituskulud 112347 123018

Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 2 996 607 2 622 814

SOidukite majandamiskulud 116 396 151 331

Info-j a kommunikatsioonitehnoloogia
kulud 717 967 778 984

Inventari majandamiskulud 345 405 281 048
Teavikuteja kunstiesemete kulud 283 775 323 367

Oppevahenditeja koolituse kulud 1 475 590 1 082 533

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba
ajasisustamisekulud 481010 414555

Mitmesugused majandamiskulud 70 797 190 399

Majandamiskulud kokku 8 505 828 $ 114 839

Muud kulud

Maksu-, lOivu- ja trahvikulud 1 220 072 1 418 335
Pöhivara soetamisega seotud
käibemaksukulu 309453 2759521

Muud kulud kokku 1 529 525 4 177 856

Mitmesugused tegevuskulud kokku 10 035 353 12 292 695

Antud toetused on oppetoetusfondi stipendiumid, ERASMUS ja hOimurahvaste programmide
stipendiumid j a muud toetused. Kaibemaksukulu on seoses ehitustegevusega.
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Tallinna Ulikool 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Lisa 18. Tööjöukulu
(eurodes)

2013 2012

Töötasukulud

Töotajate töotasud 14 715 106 13 679 767
Lepinguliste toOtajate toötasud 1 847 454 1 764 781

Töötasukulud kokku 16 562 560 15 444 548

Muud tööjOukulud

Erisoodustused 56 292 6$ 339
Sotsiaalkindlustusmaks 5 423 045 5 083 971
TöOtuskindlustusmaks 162 58$ 212 $39
Tulumaks erisoodustustelt 30 534 33 074
Sotsiaalmaks erisoodustustelt 40 708 49 949
Oppelaenude kustutamine 31 959 43 834

Mund tööjOukulud kokku 5 745 126 5 492 006

TööjOukulud kokku 22 307 686 20 936 554

Keskmine töötajate arv (inimest taandatuna täistööajale)

Juhid 61,13 62,89
Tippspetsialistid 690,83 711,14
Keskastme spetsialistid 274,38 285,33
Toolised ja abiteenistujad 61,12 75,37

Koosseisuvalised töötajad 476,3 3 44 1,00
Keskmine töötajate arv kokku 1 563,79 1 575,73

Lisa 19. Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on Oigus kontrollida kontsemi maksuarvestust kuni viie aastajooksul maksudeldaratsiooni
esitamise tähtajast. Vigade tuvastamisel on maksuhalduril öigus määrata täiendav maksusumma, intressid
fling trahv. Ulikooli juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mule tulemusena vOiks maksuhaldur määrata
Ulikoolile olulise täiendava maksusumma.
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Tallinna Ulikool 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Lisa 20. Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui Uhel osapoolel on kontroll teise osapoole üle vöi oluline mOju teise osapoole
ärilistele otsustele. Ulikool käsitleb seotud osapooltena:

a) mittetulundusUhinguidja sihtasutusi, mis ei kuulu Tallinna Ulikooli konsolideerimisgruppi.
b) Ulikooli senati liikmeid, senati liikmete Iahisugulasi ning nendega seotud ettevötteid.
c) KOild organisatsioone, kus nigh on kontroll vOi valltsev moju.

Ulaltoodud loetelus käsitletud isikute juhtorganites osalemise eest tasusid ei ole arvestatud.
Senat moodustatakse ulikooli erinevate allUksuste juhtidest.
Senatisse kuuluvad rektor, prorektorid, kantslerja senati liikmed, kes on saanud tasusid 2013. aastal
toolepingute alusel summas 939 110,52 eurot (2012. aastal summas 901 853,14 eurot).

Tehingud seotud osapoottega

(eurodes) MTU Tallinna Ulikooli Spordikiubi

Asukoht Eesti
Pohitegevusala Sporditeenuse pakkumine
Osaluse % aasta alguses 100%

2013
Käive seotud ettevotetega Ost Müük
MTU Tallinna Ulikooli Spordiklubi 38 780 700

31.12.2013

Saldod seotud ettevOtetega Nöue Kohustus
MTU Tallinna Ulikooli Spordikiubi 132 0

2012
Käive seotud ettevOtetega Ost Müük
MTU Tallinna Ulikooli Spordiklubi 29 994 420

31.12.2012
Saldod seotud ettevotetega NOne Kohustus
MTU Tallinna Ulikooli Spordikiubi 211 0

Lisa 21. Bilansivälised varad

Bilansivaliselt peetakse rahalist arvestust vähevaärtuslike varade (arvutus-, kontoritehnika ja multimeedia
seadmed) kohta, mille soetusmaksumus on 320 kuni 2 000 eurot. Vähevartuslike varade soetusmaksumus
seisuga 3 1.12.2013 oh 9 191 321 eurot, raamatukogu fond 7 393 462 eurot.
Seisuga 3 1.12.2012 oh väheväärtuslike varade soetusmaksumus 7 692 034 eurot, millest 6 57$ 796 eurot
oh raamatukogu fond.
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Tallinna Olikool 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Lisa 22. Majandustegevusejätkuvus

Tallinna Ulikooli luhiajalised kohustused ületavad käibevara 10 718 414 euro vörra, mis on tingitud
investeeringute rahastamisest 201 2.aastal.

Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne kaibekapital Ulikoolile maj anduslikke raskusi 201 4.aastal ega ka
edaspidi. Ulikool on kuulutanud välja hanke olemasolevate vOlakirjade refinantseerimiseks fling kavatseb
bilansis luhiaj alisena kajastatud kohustuse refinantseerida.
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Tallinna Olikool 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Konsolideerimata bllanss
(eurodes)

31.12.2013 31.12.2012
AKTWA (VARAD)
Käibevara
Raha 640 102 546 271
NOuded ostjatele 346 702 483 276
Muud nOuded ja ettemaksed 4 208 955 7 752 608

Maksude ettemaksed ja tagasinOuded 20 983 221 170
Varud 124256 76763
Käibevara kokku 5 340 998 9 080 088
Pöhivara

Vaärtpaberid 1 981 1 981
Kinnisvarainvesteeringud 1 90$ 000 0
MateriaalnepOhivara 50190467 53104952
Immateriaalne pOhivara 152 096 142 536
POhivara kokku 52 252 544 53 249 469
AKTIVA (VARAD) KOKKU 57 593 542 62 329 557

Luhiajalised kohustused

Laenukohustused 9 756 083 9 247 152
VOladjaeflemaksed 6891 $10 8635423
Lühiajalised kohustused kokku 16 647 893 17 882 575
Pikaaj alised kohustused

Muud pikaajalised völad 1 002 1002
Pikaajalised Iaenukohustused 1 525 818 1 828 633
Pikaajalised kohustused kokku 1 526 820 1 $29 635
Kohustused kokku 1$ 174 713 19 712 210
Netovara

Ulikooli kapital 2 168 440 2 168 440
Eelmiste perioodide tulem 40 448 907 31125 625
Aruandeaastatulem -3 19$ 518 9323282
Netovara kokku 39 41$ 829 42 617 347
PASSWA (KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 57593542 62329557
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Tallinna Ulikool 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Konsolideerimata tulemiaruanne
(eurodes)

Tegevustulud

Tulud riigi eelarvest

Tulud maj andustegevusest

Muud tulud tegevusest

Tegevustulud kokku

Tegevuskulud

Antud toetused

Mitmesugused tegevuskulud

TooJ Oukulud

Pöhivara kulum ja väärtuse langus

Muud ärikulud

Tegevuskulud kokku

Tegevustulem

Finantstulud ja -kulud
Intressituludja - kulud

Kasum valuutalcursi muutustest

Muud finantstulud ja -kulud

Finantstulud ja -kulud kokku

Aruandeaasta tulem

Initsialiseeritud alnult identifitseerimiseks
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2013 2012

17 967 038

7 875 445
10208891

36051374

3400811

9 559 945

22 047 363

3 $40 485

274 700

39 123 304

15051 948

$ 544 508

25 $66 787

49 463 243

3 023 532
11881384

20 721 997

4 397 557
1 779

40026249

-3 071 930 9 436 994

-124 758

0

-1 830

-126 588

-112 145

14

-1 581

-113 712

-3 198 518 9 323 282
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Taltinna Olikool 2013. a majandusaasta konsoltdeentud aruanne

Konsolideerimata rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013 2012

Rahavood äritegevusest
Tegevustulem -3 071 930 9 436 994
Korrigeerimised:

Pohivara kulumja väärtuse langus 3 $40 425 2 530 362
Kasum pohivara muUgistja mahakandmisest 329 085 1 $67 195

Tasuta saadud pohivara - 46$ 115 -3 224 112
Majandustegevusega seotud nöuete ja ettemaksete
muutus 3880414 -6091572
Varude muutus -47 493 -19 486
Aritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete
muutus -1 750 377 2 105 875
Makstud intressid -129 597 -131 128
Finantstulud (+), -kulud (-) -1 830 -1 567
Kokku rahavood aritegevusest 2 580 642 6 472 561

Rahavood investeerimistegevusest
Kinnisvarainvesteeringute soetus -1 908 000 0
Materiaalseja immateriaalse pöhivara soetus -2 259 535 -17 552 260
Materiaalse pOhivara müuk 1 469 769 11 630
Saadudintressid 4839 26618
Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 692 927 -17 514 012

Rahavood finantseerimistegevusest
$aadud laenudja muud pikaajalised kohustused 49$ 052 4 962 992
Saadud laenude tagasimaksed -291 936 -361 152
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 206 116 4 603 840

Rahavood kokku 93 831 -6 437 611

Rahaja raha ekvivalendid perioodi alguses 546 271 6 983 $82
Raha ja raha ekvivalentide muutus 93 831 - 6 437 611
Rahaja raha ekvivalendid perioodi lOpus 640 102 546 271
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Tallinna Ulikool 2013.a majandusaasta konsolideeritud aruanne

Konsolldeerimata netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Ulikooli Eelmiste Aruandeaasta Kokku
kapital aastate tulem tulem

Konsolideerimata netovara
seisuga 31.12.2012 2 168 440 31 125 625 9 323 282 42 617 347

Tulemi kandmine eelmistele
perioodidele 0 9 323 282 -9 323 282 0
Aruandeperioodi tulem 0 0 -3 198 51$ -3 198 518
Konsolideerimata netovara
seisuga 31. 12.2013 2 168 440 40 448 907 -3 198 518 39 41$ 829

Konsolideerimata netovara aruanne

31.12.2013 31.12.2012

TLU konsolideerimata netovara 39 41$ $29 42 617 347
MTU Dormitorium netovara 880 849 867 017
Kokku konsolideeritud netovara 40 299 678 43 484 364
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tallinna Ulikooli senatile

Oleme auditeerinud kaasnevat Tallinna Ulikooli ja selle tütarettevôtte konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2013,

konsolideeritud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud
kuupäeval löppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestuspôhimötete kokkuvötetja muud selgitavat informatsiooni.

Rektoraadi kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas

Rektoraat vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja öiglase esitamise
eest kooskölas Eesti hea raamatupidamistavaga fling sellise sisekontrolli eest, nagu rektoraat peab
vajalikuks, et vâimaldada kas pettusest vol yeast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi pOhjal arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime auditi läbi kooskOlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid
nOuavad, et me oleme vastavuses eetikanOuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi
omandamaks pOhjendatud kindlustunnet, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda
olulisi väärkajastamisi.

Audit hOlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitaj ate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi tOendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende
protseduuride hulkja sisu sOltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne vOib sisaldada pettustest vOl vigadest tulenevaid
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks vOtab audiltor nende
riskihinnangute tegemisel arvesse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
Olgiaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hOlmab ka kasutatud arvestuspOhimOtete asjakohasuse,
rektoraadi poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pOhjendatuse ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tOendusmateijal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kOigis olulistes osades Oiglaselt
Tallinna Ulikooli ja selle tütareftevOtte flnantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 fling nende sellel
kuupäeval lOppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskOlas
Eesti hea raamatupidamistavaga.

AS PricewaterhouseCoopers

Tiit Raimla
Vandeaudiitor, litsents nr 287

11.jUUni 2014

AS FricewaterhouseCoopers, POrnu mnt 15, 10141 Thttinn; tegevuslubu nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 i8oo, F: 6141900, www.pwc.ee

Janno Hermanson
Vandeaudiltor, litsents nr 570



Tallinna OIikooI 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruanne

AIIkirjad 2013. aasta majandusaasta aruandele

Tal linna UI ikooli 31 . 12.2013 Iöppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja
raamatupidarn ise aastaaruandest.
Tal Ii nna Oh kool ij uhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Aruande
juurde kuulub soltumatu vandeaudiitori aruanne.
Tallinna Olikooli rektor on majandusaasta arciande Iäbi vaadanud ja senatile esitamiseks beaks kiitnud.

Tiit Land
Rektor, r fessor

Peep Jona Hee urnanov
Kantsler Pearaamatupidaja

11.06.2014
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