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SISSEJUHATUS 

 
Käsiraamatus esitatakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) 
kvaliteedikindlustamise süsteemi kirjeldus, mis tõendab kõrgkooli võimekust tagada 
tegevuse vastavust Eesti Vabariigi ja riiklike institutsioonide poolt välja antud õigusaktides 
sätestatud nõuetele. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on riigi rakenduskõrgkool, mille tegevuse 
aluseks on: Eesti Vabariigi haridusseadus, Ülikooliseadus, Teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seadus, Kõrgharidusstandard, Rakenduskõrgkooli seadus, Kõrgharidusseadus 
(alates 1.  september 2019), Kutseõppeasutuse seadus, Kutseharidusstandard. 
 
Käsiraamat: 

 annab ülevaate organisatsiooni eesmärkidest, juhtimisest, kvaliteedisüsteemist ja 
protsesside sidususest; 

 hõlbustab süsteemi kasutamist (dokumendid on lingitud); 

 tutvustab kõrgkooli ja kvaliteedisüsteemi koostööpartneritele (on avalik dokument 
kodulehel). 

 
Kvaliteedikäsiraamat koostati 2008. aastal. Käsiraamatu haldamise ja iga-aastase 
kaasajastamise eest vastutab personali- ja kvaliteedijuht. Kvaliteedikäsiraamat on kõigile 
töötajatele kättesaadav kõrgkooli siseveebis. Iga kõrgkooli töötaja järgib kirjeldatud 
protsesse oma igapäevatöös. Käsiraamatusse muudatusettepanekute tegemise õigus on 
igal töötajal. Muudatusettepanekud koondab  kokku personali- ja kvaliteedijuht ning esitab 
need pedagoogilisse nõukogusse kinnitamiseks. Iga kalendriaasta lõpus täiendab personali- 
ja kvaliteedijuht käsiraamatu elektroonilist versiooni.  
 

LÜHIAJALUGU 

 

1811. aastal asutas professor Chr. Fr. Deutsch Tartu Ülikooli sünnitusabi kliiniku juurde 
ämmaemandate kooli – tänase kõrgkooli eelkäija Ligi 200 aasta jooksul on kõrgkool 
ühinenud erinevate koolidega, kandnud erinevaid nimesid ning andnud õpet erinevatel 
erialadel ja õppetasemetel (kõige tuntum kooli nimi on Tartu Meditsiinikool, mis tegutses 
aastatel 1960–2005). Tartu Tervishoiu Kõrgkool on tegutsenud rakenduskõrgkoolina 
juriidiliselt 2005. aastast. Muutuse eelduseks oli kõikide õppekavade ja institutsionaalse 
akrediteerimise üliedukas läbimine 2004. aastal. 2019. aastal tähistab TTHKK 208. 
aastapäeva. 
 
Kõrgkool on tegutsenud erinevates hoonetes, alates 2011.aastast on kõrgkoolil oma maja. 
2008. aastal otsustas Vabariigi Valitsus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uue õppehoone ehituse 
rahastamise ning 24.11.2010. aastal pandi nurgakivi uuele õppehoonele. 2011. aastal valmis 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli oma õppehoone Nooruse 5. Euroopa Liidu rahastuse  toel. 2011. 
aastal pälvis arhitekt Tarmo Piirmets õppehoone sisekujunduse eest Eesti Sisearhitektide 
Liidu aastapreemia. 
 
Kuni 30.06.2016. aastani oli kõrgkooli rektoriks (2005–2016) Anneli Kannus ja alates  
01.07.2016. aasta on kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Rektori valimisel oli esmakordselt 
kõrgkooli ajaloos kriteeriumiks seatud doktorikraadi olemasolu, mis võimaldaks kõrgkoolil 
liikuda magistriõppekavade loomise ja avamisena kui ühe olulise arengukavas seatud 
võtmetulemuseni. 
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Auliikmed  

 

Kõrgkooli on nimetanud 11 auliiget. 

2009. aastal nimetati kõrgkooli auliikmeteks Heldi Vatman ja Liisa Innanmaa 

2011. aastal nimetati kõrgkooli auliikmeteks Ilve-Teisi Remmel, Tiiu Jaanson, Ille Pukk, Ülle 

Lember, Helin Eelsalu, Valerie Challen 

2016. aastal nimetati kõrgkooli auliikmeteks Anneli Kannus, Arved Vain, Evi Aotäht 

 

Juhid läbi aegade 

 

1811 prof Chr. Fr. Deutsch 

1883 prof M. Runge 

1893 prof A. Muratov 

1919 prof R. Bernakoff 

1925-1928 prof V. Vadi 

1928-1941 prof A. Lüüs 

1944-1945 E. Eller 

1945-1945 V. Pärtelpoeg 

1946 aprill-juuni R. Freiman 

1946-1950 M. Eitelberg 

1950-1958 M. Boston 

1958-1959 V. Meikas 

1959-1960 L. Tammekand 

1960-1972 V. Parvet 

1972-1978 I. Vaasa 

1978-2000 H. Tedremaa 

2000-2016 A. Kannus 

2016-... U. Preeden 

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolist/ajalugu/auliikmed
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ÜLDANDMED 

 
Missioon - võimaldada innustavas keskkonnas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas 
konkurentsivõimelist, kvaliteetset, innovaatilist, rahvusvahelist, arendus- ja uurimistöödele 
baseeruvat elukestvat õpet. 
 
Visioon - tunnustatud partner terviseteadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel. 
 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse 
õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool, 
mille alaeesmärgid on: 

 konkurentsivõimelise, kvaliteetse rakenduskõrghariduse ja kutsekeskhariduse 
võimaldamine spetsialistide ettevalmistamiseks tervise ja heaolu ning teeninduse 
õppevaldkondades; 

 elanikkonna tervisekäitumise mõjutamine, tervisliku elukeskkonna kujundamisele 
kaasaaitamine; 

 õpetatavate kutse- ja erialade edendamine arendustegevuse ja rakendusuuringute 
abil; 

 elukestva õppe võimaldamine; 
 osalemine tervishoiupoliitika kujundamises. 
 

Üldandmete näitajad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Töötajate ametikohad 
struktuuris:  
 
õppe- ja teadusstruktuur 
(kuni 2016 õppeosakond) 
 
haldus- ja tugistruktuur 
(kuni 2016 
arendusosakond ja 
haldusosakond) 

 
 
 

77,5 
 
 

20,75 

 
 
 

81 
 
 

19,75 

 
 
 

82 
 
 

22,25 

 
 
 

81 
 
 

22,25 

 
 
 

81 
 
 

25,5 

 
 
 

81,5 
 
 

25,5 

Õppekavade arv 10 9 10 10 12 13 

Vastuvõtt kalendriaastas 363 340 404 402 390 505 

Õppurite arv kokku  
(seisuga 10.11. EHIS) 
 
kõrgharidus  

kutseõpe 

1164 
 
 

1092 
72 

1142 
 
 

1068 
74 

1152 
 
 

1057 
95 

1165 
 
 

1022 
143 

1121 
 
 

971 
150 

1131 
 
 

976 
155 

Lõpetajate arv 

(kalendriaastas) 

330 319 295 326 352 336 

 

Põhiväärtused 

 
Terviklikkus - vaimse, füüsilise, sotsiaalse heaolu ning keskkonna tasakaalustatud suhteid 
ja tervist väärtustav eluhoiak. 
Areng - jätkusuutlik üleminek uude kvaliteeti avatud, vabas, loomingulises ning 
innovaatilises õppe- ja töökeskkonnas. Valikuvõimalus ja vastutus. 
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Inimesekesksus - ausad, lugupidavad, väärikad, võrdsed, usaldavad ning hoolivad suhted 
õppijate, kolleegide ja iseendaga. 
Professionaalsus - teadmiste, oskuste ja hoiakute ühtsus, missioonitunne ning 
pühendumine oma kutse-ameti ja erialases töös õpilaste huvide ja heaolu järgimiseks. 

 

Õppejõu eetilised printsiibid 

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õpetaja teadvustab oma tegude ning uskumuste sügavat eetilist 

mõju õppijatele ja õpetajakutse moraalset olemust, lähtub kollektiivse missiooni kaudu 

eelnevatest väärtustest ja eetilistest printsiipidest, mis on aluseks kõrgkooli headele 

tavadele. Õpetaja lähtub arusaamast, et õppimine on iga inimese loomulik vajadus ning 

õpilane tahab õppida, süveneda ja tegutseda. Õpetaja väärtustab iga õpilase unikaalsust 

sõltumata tema soost, rassist, vanusest, keelest, religioonist ja sotsiaalsest staatusest ning 

tervislikust seisundist. Iga õppija on aktiivne, julge ja hooliv kodanik, kes annab oma 

panuse ühiskonna paremaks muutmisse. 

 
 

Juhtimine 

 

Kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on kõrgkooli nõukogu. Nõukogu liikmed 
valitakse kõrgkooli siseselt ja sinna kuuluvad 3 rektoraadi liiget, 8 õppejõudude esindajat 
ning 4 üliõpilast. Nõukogu ülesanded on reguleeritud rakenduskõrgkooli seaduses, kõrgkooli 
põhimääruses ja nõukogu töökorras. 
 
Kõrgkooli ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu on nõunike kogu, mille liikmed on 
kõrgkooliväliste huvigruppide esindajad. 2017. a uuendati laiema koostööpartnerite 
juhtimistasandi kaasamise eesmärgil nõunike kogu koosseisu. Esindatud organisatsioonid 
on: HTM, Sotsiaalministeerium, Terviseamet, Eesti Õdede Liit MTÜ, SA Tartu Ülikooli 
Kliinikum, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Viljandi Haigla, 
Tartu Linnavalitsus. 
 
Rektori nõuandva organina tegutseb vastavalt kõrgkooli põhimäärusele rektoraat, mille 
koosseisu kuuluvad rektor, õppeprorektor ning haldus- ja finantsdirektor. Rektoraadi 
ülesanne on tagada kõrgkooli eesmärkide täitmisel kõrgkooli terviklik areng, kõrgkooli 
struktuuriüksuste tegevuse kooskõlastatus ning organisatsiooni sidusus.  
 

 
 
Õppetöö korraldamine ja õppe kvaliteedi tagamine, õppekeskkonna ja õppekavade 
arendamine, õppetööalase ja üliõpilastega seonduva dokumentatsiooni ettevalmistamine ja 
töösse rakendamine ning õppetegevust puudutavate probleemide ja üksikküsimuste 
lahendamine või lahendamise korraldamine on kõrgkoolis pedagoogilise nõukogu 
vastutusalas, mille tööd juhib õppeprorektor. Pedagoogiline nõukogu on õppe- ja 

https://www.nooruse.ee/index.php/et/korgkoolist/inimesed?query=&structure_id=31&submit=otsi
https://www.nooruse.ee/index.php/et/korgkoolist/inimesed?query=&structure_id=32&submit=otsi
https://www.nooruse.ee/index.php/et/korgkoolist/inimesed?query=&structure_id=28&submit=otsi
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teadusstruktuuri kõrgeim otsustuskogu ja selle koosseisu kuuluvad lisaks õppeprorektorile 
nelja õppeosakonna ja  õppekorralduse osakonna juhatajad. 
 
Õppekavade ellurakendamine, järjepidev arendamine ning juhtimine on õppeosakondade 
ning õppekorralduse tagamine õppekorralduse osakonna vastutusel.  
 

Üliõpilaskonna ja õpilaskonna vastutav ja korraldav esindusorgan on üliõpilasesindus, mis 
esindab õppureid suhetes kõrgkooliga, Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonide, 
asutuste ja isikutega. Üliõpilasesindus on kõrgkooli üliõpilaskonna demokraatlikult valitud 
vastutav ja korraldav üliõpilaste esindusorgan, kuhu kuulub maksimaalselt 21 liiget. 
Üliõpilasesinduse roll on üliõpilaskonna huvide ja õiguste kaitsmine; üliõpilaskonna 
esindamine nii kõrgkoolis, s.h kõrgkooli nõukogu töös osalemine, kui ka väljaspool kõrgkooli; 
üliõpilaskonna informeerimine oma tegevusest ning muud üliõpilaskonna eesmärkidega 
kooskõlas olevad ülesanded.  
 

 
 

Rahvatants kõrgkoolis 

 
Vastutus kõikidel juhtimistasanditel on määratletud rektori käskkirjaga. Dokumendid, mis 
kõrgkoolisiseselt reguleerivad ja kirjeldavad erinevate tasandite juhtimisega seotud 
ülesandeid on: kõrgkooli põhimäärus; õppe- ja teadusstruktuuri põhimäärus; haldus- ja 
tugistruktuuri põhimäärus; kõrgkooli juhtimissüsteem, rektori asendamine ja volitused, 
allkirjaõigus; kõrgkooli nõukogu valimise ja hääletamise kord; kõrgkooli nõukogu töökord; 
pedagoogilise nõukogu töökord; üliõpilaskonna põhikiri, asjaajamiskord. 

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/uliopilasesindus/pohiliikmed
https://www.riigiteataja.ee/akt/121032017003?leiaKehtiv
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Struktuur 

 

 
 

 

Struktruur seisuga 31.12.2018 

 

 

Lisaks seadusandlikule raamistikule on kõrgkooli tegutsemise aluseks arengukava 2015–

2020, mille juurde kuuluvad iga-aastased tegevuskavad ning kvaliteedikäsiraamat. 

https://www.nooruse.ee/application/files/4615/0289/1329/Tartu_Tervis_arengukava2015_2020_30.06.pdf
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Arengukava 2015–2020 

 

2016 (Terviklik) KOOSTÖÖ 
Kõrgkooli 205. aastapäev kannab ideed − 205 head tegu! 
2016. aasta keskendub õppekavagrupi kvaliteedihindamisele ja ühisõppekavade ettevalmistamisele. 
Õppekavade, osakondade ja välispartneritega tegevuste sidususe tõhustamine. 

2017 (Arenguline) INTEGREERIMINE 
2017. aasta pühendub õppekavade, -ainete ja moodulite igakülgsele integreerimisele, suurendades sidusust õppeainete ja 

moodulite vahel, sh hindamisprotsessis. 

2018 (Inimesekeskne) KOMPETENTS 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeval 2018. aastal tõuseb fookusesse kompetentsikeskuse tegevus patsiendi ohutuse valdkonnas. 
Keskuse eesmärk, tegevused ja areng on selged nii kõrgkooli siseselt kui väliselt, pakume tasulisi ja tasuta teenuseid. Kompetents 
avaldub lisaks magistriõppe õppekavade registreerimisel, mis omakorda põhineb magistriõppe õppekavade hindamise edukal 
läbimisel. 

2019 (Professionaalne) ELUKESTEV ÕPE 
2019. aasta sihiks on rahvusvahelisse magistriõppesse vastuvõtmine ning osakoormusega või erineva õppekorraldusega õppe 

võimaldamine kõikidel õppekavadel, et tagada paindlikumad õpivõimalused ümberõppeks. 

2020 TAIPLIKKUS ja TEADLIKKUS 
2020. aasta algab uue arengukava perioodi ettevalmistamine. Kõrgkoolis on võimalik kutse- ja rakenduskõrghariduse õppekavadel 

õppimisele lisaks omandada magistrikraad. Pakutakse täienduskoolitust nii tervishoiumeeskonnale kui ka elanikkonnale, tehakse 

rahvusvahelist koostööd erinevatel õppekavadel ning rakendusuuringutes. Kõrgkoolis on välja kujunenud kompetents 

patsiendiohutuse küsimustes ning seadusandlus toetab kõrgkooli tegevusi teenuste pakkumiseks elanikkonnale. 
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ÕPPEKAVAD 

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida kuuel rakenduskõrghariduse õppekaval: õde 

(3,5 aastat), ämmaemand (4,5 aastat), füsioterapeut (3 aastat), radioloogiatehnik (3,5 

aastat), bioanalüütik (3 aastat) ning tervisekaitse spetsialist (3 aastat). 

 

Alates 2018. aastast saab õppida terviseteaduse magistriõppekaval (1,5 aastat) 

spetsialiseerumisega neljal õenduserialal: terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise 

õendus ja intensiivõendus. 

 

Kutseõpe viiel õppekaval: hooldustöötaja (2 aastat), erakorralise meditsiini tehnik (1 aasta), 

lapsehoidja (1 aasta), tegevusjuhendaja (1 aasta) ja massöör (2 aastat, tasuline). 

 

  
 

  
 

 

HUVIPOOLED JA PARTNERID 

 
Kõrgkooli huvipooled on nii sise- kui ka väliskliendid. Siseklientideks on kõrgkool 
määratlenud personali ja õppurid. Välisklientideks on ettevõtted, asutused, institutsioonid ja 
inimesed, kellel on vajadused ja võimalused, huvid ja ootused kõrgkooli tegevuste suhtes. 
Näiteks  tööandjad, vilistlased, haridusasutused, Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium, 
Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu linn, eriala- ja kutseliidud ning karjääri- ja 
nõustamiskeskused. 
 
Kõrgkooli võtmepartneriteks on asutused/organisatsioonid, kellega kõrgkool on seotud 
igapäevases tegevuses nii sisulise arengu kui ka finantstehingute kaudu: 
 

1. Haridus- ja Teadusministeerium − kõrgkooli tegevust reguleeriva seadusandluse 
ettevalmistaja, kõrgkooli haldaja ja peamine rahastaja; 

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/rakenduskorgharidus
https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/rakenduskorgharidus
https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/kutseope
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2. Sotsiaalministeerium − tööturu nõudluse prognoosija, õppekavade 

valdkondi reguleeriva seadusandluse ettevalmistaja; 
 

3. tööandjad/praktikabaasid  − koostöö õppekavade arendamisel,  tööturu 
määratlemisel, praktikabaasidena tegutsemisel, partnerina projektides, 
rakendusuuringutes ning ekspertidena tegutsemisel; 
 

4. eriala- ja kutseliidud − koostöö õppekavade arendamisel, tööturu nõudluse 
määratlemisel, erialasel täiendamisel; 

 
5. kõrgkoolid  – koostöö õppe-, teadus- ja arendustegevuse valdkondades nii Eestis kui 

ka rahvusvaheliselt. 
 
2019 aasta kevade seisuga on kõrgkool täieõiguslikuks liikmeks 11 rahvusvahelises 

organisatsioonis ja võrgustikus, mille eesmärkideks on õppekavade arendamine,  

rahvusvahelistumine, sh välisvahetused, projektitegevus ja rahvusvaheliste 

rakendusuuringute teostamine. 

 

 

KVALITEEDIKINDLUSTAMISE SÜSTEEM 

 
Kvaliteedikindlustamise süsteemi arendamise ja juurutamisega alustati Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolis 2003. aastal juhindudes EFQM-i põhimõtetest (European Foundation for Quality 
Management, www.efqm.org), 2008. aastal valmis esmakordselt Kvaliteedikäsiraamat. 
 

 
Kõrgkooli kvaliteedijuhtimise süsteemis kasutatakse Demingi ringi põhimõtet (plan-do-check-
act). Kõrgkooli protsesside arenemisel viiakse muutused sisse koos protsessi eest 
vastutajaga, analüüsides eelnevalt juba kirjeldatud protsessi vastavust tegelikkusele.  
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Tervikliku kvaliteedijuhtimise 

põhimõtted (Total Quality 

Management, TQM) 

Seos Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevustega 

Tulemustele orienteeritus Kõrgkool on arengule ja kvaliteedi tagamisele orienteeritud. 

Kõrgkoolis arvestatakse kõikide oluliste huvipoolte 

vajadustega: personal, õppijad, tervishoiuasutused, 

gümnasistid, konkureerivad koolid, HTM ja 

Sotsiaalministeerium, välispartnerid, õppurite tööandjad, 

erialaühingud, elanikkond, riik.  

Kliendikesksus Kõrgkoolis kogutakse informatsiooni klientide ootuste, 

vajaduste ja rahulolu väljaselgitamiseks ja mõistmiseks, mille 

tulemusena täidetakse  klientide vajadused. 

Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus Juhid innustavad ja toetavad töötajaid  kõrgkooli eesmärkide 

saavutamise nimel entusiastlikult töötama ja pingutama.   

Protsessidele ja faktidele tuginev 

juhtimine 

Kõrgkoolis tehakse otsuseid kogu juhtimissüsteemi 

arendamiseks. Süsteemne kvaliteedijuhtimine toetab 

parendustegevuste elluviimist toetudes huvipooltelt saadud 

usaldusväärsele informatsioonile. 

 

Töötajate arendamine ja kaasamine Kõrgkoolis kogutakse tagasisidet ja informatsiooni töötajatelt 

ning õppuritelt, et kaasta neid organisatsiooni arendamisse 

ja  protsesside parendamisse. 

Pidev õppimine, innovatsioon ja 

parendamine  

Kõrgkoolis on võimalik mõõta ja hinnata seniste tegevuste 

tulemulikkust ning planeerida korrigeerivaid tegevusi 

püstitatud eesmärkide saavutamiseks ning protsesside 

toimivuse parendamiseks. 

Partnerluse arendamine Kõrgkoolis arendatakse usalduslikke, teadmiste 

vahendamisel ja integratsioonil põhinevad suhteid. 

Vastutus ühiskonna ees Kõrgkoolis pakutava õppe kaudu täidetakse ühiskonna 

ootusi ja vajadusi. 

 

 

Sisehindamine ja parendustegevuste elluviimine 

 
Õigete asjade ja õigesti tegemise kaudu saab kirjeldada kõrgkooli tegevuse mõjusust 
(eesmärkide saavutamise aste) ja tõhusust (väljundi ja selle saavutamiseks kulutatud 
ressursside suhe). Sisehindamine on suunatud eelkõige kõrgkooli arengule 
parendusvõimaluste väljaselgitamise ning nende elluviimise kaudu. Sisehindamise kitsam 
eesmärk on eelkõige suure osa inimeste kaasamine ja nende loovuse ning energia 
rakendamine kõrgkooli arengus. Sisehindamises osalemine annab inimestele ühise keele, 
kommunikatsioonivõimaluse, aitab kujundada ühist arusaama visioonist, missioonist, pika- ja 
lühiajalistest eesmärkidest, igaühe rollist nende saavutamisel, aitab prioriteete seada, on 
aluseks kõrgkooli väärtushinnangute kujunemisele ning eneseteadvustamisele.  
 
Üheskoos otsime vastuseid küsimustele - Mida me teeme? Kui hästi me seda teeme? Mida 
me saaksime paremini teha? Kuidas me saaksime seda paremini teha? 
 
Kõrgkooli sisehindamine toimub erinevatel tasanditel (kõrgkool, üksused, õppekavad):  

 aastaringselt - kolleegide tunnikülastused, väljasõidud praktikabaasidesse, 
praktikabaaside juhendajate tagasiside 
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 iga-aastaselt - personali arenguvestluste tulemuste analüüsimine, õppejõudude tööaja 
analüüsimine, atesteerimine, aasta õppejõudude ja kolleegide valimine, aastaaruannete 
koostamine, rahulolu küsitluste läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine, indikaatorite 
kogumine ja võtmetulemuste analüüsimine, auditite tulemuste analüüsimine, õppekavade 
hindamine, projektides osalemine  

 seitsme aasta järel - akrediteerimisdokumentide koostamine. 
 
Sisehindamise tulemused kuvatakse aastaaruannetes. 
 
Vastavalt erinevate töörühmade (nt kvaliteedi- ja personalitöötajate töörühmad), sisendile ja 
vajadusele tehakse võrdlevaid analüüse teiste kõrgkoolide tegevuste või näitajate põhjal. 
Kvaliteedijuhtimise kindlustamise konkurssidel osalemine (kõrgkoolide 
kvaliteedikindlustamise projekt, avaliku sektori kvaliteediauhinna konkurss) on andnud 
võimaluse kõrgkooli tegemisi hinnata vahepealsetel aastatel. 
 
Igal aastal kogutakse kõrgkoolis kvaliteedinäitajaid 4 valdkonnas: 

 Juhtimine: kvaliteedikindlustussüsteemi toimimine, personalijuhtimine, rahaliste vahendite 
ja taristu juhtimine. 

 Õppetegevus: konkurss õppekavale, õppimine ja õpetamine, õppetöö korraldus. 

 Teadus- ja arendustegevus: TAL tulemuslikkus, arendusprojektid, TAL ressursid ja 
tugiprotsessid, üliõpilastööde juhendamine. 

 Ühiskonna teenimine: TAL populariseerimine, täienduskoolitus, muu avalikkusele 
suunatud tegevus. 
 

Tagasiside kogumisel andmed töödeldakse, analüüsitakse ning esitletakse seejärel 
rektoraadis, pedagoogilises nõukogus, õppekavade nõukogudes, koolitustel või 
infopäevadel, infotundides, siseveebis või e-maili teel. Parendustegevused fikseeritakse 
otsustuskogude protokollides, planeeritakse ja räägitakse läbi konkreetse protsessi 
vastutajaga. Teemade puhul, mis läbivad mitmeid valdkondi, planeeritakse tegevused 
kõrgkooli tegevuskavasse.  

 
Parendustegevuste ülevaatamine toimub jooksvalt valdkonnajuhtide poolt ning enne järgmist 
sisehindamise protsessi või protsessi ajal teavitatakse huvipooli eelmiste parendustegevuste 
rakendamise tulemustest. Näiteks enne uue rahuloluküsitluse laiali saatmist antakse 
huvipooltele teada, mida on muudetud või tehtud eelmise küsitluse tulemusena. 
 

 

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolist/kvaliteeditagamine
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Tagasiside kogumine 

 

 

Kõrgkoolis kogutakse lisaks numbrilistele näitajatele ka andmeid protsessidega rahulolu kohta. Kõrgkool arvestab tagasiside kogumisel 

erinevate huvipooltega, on määratletud küsitluste eesmärgid, aeg, vastutaja ja tulemuste avalikustamise viis ning koht.  

Huvipooled 

 

Tagasiside 
küsitluse pealkiri 

Küsitluse eesmärk  Küsitluse aeg, meetod ja 
valim 

Vastutaja andmete kogumise 
ja töötlemise eest 

Tulemuste 
avalikustamine 

aastaaruannetes 

Õppurid Tagasiside 
õppimisele ja 
õpetamisele  

Õppimise ja õpetamise 
kvaliteedi parendamine.  

Õppeaine ja/või mooduli 
lõpus, igal semestril, ÕIS-
is.  

Andmed kogub ja analüüsib 
õppekorralduse osakond. 
Vastutab õppekorralduse 
osakonna juhataja, 
õppeosakonna juhatajad  
analüüsivad  tulemusi ja 
planeerivad 
parendustegevused, mis 
viiakse ellu koostöös 
õppejõududega.    

Tulemused arutatakse ja 
avalikustatakse 
Pedagoogilises 
Nõukogus ja personali ja 
õppurite infotundides. 
Vastutab õppekorralduse 
osakonna juhataja. 
 

Õppurite rahulolu 
sisseastumisega 
 
 

Kõrgkooli turunduskanalite 
ja vastuvõtuprotsessi 
parendamine; võrdlus 
teiste kõrgkoolidega. 

Kaks korda õppeaastas, 
semestri alguses, 
septembris ja veebruaris, 
1. kursusele, Connect. 
 

Andmed kogub ja analüüsib 
õppekorralduse osakond. 
Tulemusi analüüsivad ja 
parendustegevusi planeerivad 
õppeosakonna töötajad koos 
õppeosakonna juhatajatega.   

Tulemused  arutatakse ja 
avalikustatakse 
Pedagoogilises 
Nõukogus, personali ja 
õppurite infotundides. 
Vastutab õppekorralduse 
osakonna juhataja. 

Rahulolu 
õpikeskkonnaga  
 

Õpikeskkonna 
parendamine. 
Õpikeskkond toetab 
õppimist. 

Üks kord õppeaastas,  
sügissemestri lõpus, 
ülekooliline, Connect. 
 
 

Andmed kogub ja analüüsib 
õppekorralduse osakond.  
Tulemusi analüüsivad ja 
parendustegevusi planeerivad 
õppeosakonna töötajad koos 
õppeosakonna juhatajatega.   

Tulemused  arutatakse ja 
avalikustatakse 
Pedagoogilises 
Nõukogus, personali ja 
õppurite infotundides. 
Vastutab õppekorralduse 
osakonna juhataja. 



 

15 

 

Lõpetajate 
tagasiside 
õppekavale 

Õppekava arendamine Kaks korda õppeaastas 
jaanuaris ja juunis, 
lõpetajatele, Connect. 

Andmed kogub ja analüüsib 
õppekorralduse osakond.  
Tulemusi analüüsivad ja 
parendustegevusi planeerivad 
õppeosakonna töötajad koos 
õppeosakonna juhatajatega.   

Tulemused  arutatakse ja 
avalikustatakse 
Pedagoogilises 
Nõukogus, õppekavade 
koosolekutel. 
Vastutab õppekorralduse 
osakonna juhataja. 

Tagasiside 
õpingute 
katkestamise kohta  

Õppijate juhendamise ja 
nõustamise parendamine. 
Väljalangevuse 
vähendamine. 

Andmeid kogutakse 
vahetult katkestamisega 
seotud protseduuri käigus. 
 

Andmed koguvad õppetöö 
spetsialistid, analüüsib 
õppekorralduse osakond koos 
õppeosakonna juhatajatega.  
 

Tulemused arutatakse ja 
esitatakse õppekavade 
meeskondade 
koosolekutel, 
Pedagoogilises 
Nõukogus, personali 
infotunnis. 
Vastutavad 
õppeosakondade 
juhatajad. 

Vilistlased 
 

Vilistlasuuring Õppekavade arendamine 
ja vilistlaste 
jätkusuutlikkuse jälgimine 
tööturul. 
 

Iga kahe aasta järel, 
tugineme HTM vilistlaste 
küsitlustele, eraldi 
kõrgkoolis vilistlasi ei 
küsitle (viimati küsitleti 
2014). 

Andmed kogub ja analüüsib 
õppekorralduse osakonna 
juhataja või õppeprorektor 

Tulemused  arutatakse ja 
esitatakse  
Pedagoogilises 
Nõukogus, rektoraadis,  
üldistatult kodulehel ja 
personali infotunnis. 

Tööandjad Tööandjate 
rahulolu 
õppekavade 
ülesehituse, sisu, 
tööturu ootustega 
 
 
Kõrgkooli 
arenguprotsessis 
tööandjate 
tagasiside ja 
rahulolu 
eesmärkide ja 
tegevustega 

Õppekavade arendamine, 
tööandjate ja õppejõudude 
hoiakute ja õpiväljundite 
ühtlustamine 

Õppekavade nõukogudes 
 
 
 
 
 
 
Arengukava perioodiga 
seotud, Nõunike Kogus 

Andmed koguvad ja 
analüüsivad 
osakonnajuhatajad 
   
 
 
 
Andmed koguvad ja 
analüüsivad 
osakonnajuhatajad ja rektoraat 

Tulemused 
avalikustatakse 
õppekavade 
koosolekutel, 
Pedagoogilises 
Nõukogus, Kõrgkooli 
Nõukogus, Nõunike 
Kogus, 
arengukava koosolekutel. 
Dokumenteeritud 
protokollid ja valminud 
iga-aastased 
tegevuskavad ning iga 
viie aasta järel uus 
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arengukava. 

Täienduskoolituse 
kursustel osalejad 

Tagasiside 
täienduskoolituse 
kursusele ja 
kursuse läbiviijale 

Kursuste kvaliteet ja 
kursuse sisu ning 
korralduslik arendamine 

Iga kursuse lõpus viiakse 
läbi küsitlus. 

Andmed kogub ja analüüsib 
täienduskoolituse spetsialist 

Täienduskoolituse 
spetsialist koondab 
tulemused: 
individuaalselt esitab 
koolitajale, kokkuvõte 
esitab Pedagoogilisele 
Nõukogule 1 kord aastas.  
 

Maine  

 

 

Maine küsimused  
(ühe osana 
sisseastumis- 
küsimustikust ning 
personali 
töökeskkonnaga 
rahulolu 
küsimustikust). 

Jälgida kõrgkooli kuvandit 
huvipoolte seas ning hoida 
kõrgkooli mainet jätkuvalt 
kõrge 

Kord aastas 
sisseastujatelt, kord kahe 
aasta jooksul personalilt. 
Tööandjatelt, vilistlastelt ja 
teistelt huvipooltelt 
arengukava koostamise 
käigus. 

Andmed koguvad ja 
analüüsivad: õppekorralduse 
osakonna juhataja ning 
personali- ja kvaliteedijuht 

Tulemused arutatakse ja 
esitatakse 
Pedagoogilises 
Nõukogus, personali 
infotunnis. 
Vastutavad 
õppekorralduse 
osakonna juhataja ning 
personali- ja 
kvaliteedijuht. 

Töötajad Töökeskkonnaga 
rahulolu-uuring 

Töötajate rahulolu 
hoidmine ja suurendamine 
töökeskkonnaga.  

Iga kahe aasta järel 
juunis, kõik kõrgkooli 
töötajad.  

Andmed kogub ja analüüsib 
personali- ja kvaliteedijuht. 
 

Tulemused arutatakse ja 
esitatakse 
Pedagoogilises 
Nõukogus, rektoraadis, 
personali infotunnis. 
Vastutab personali- ja 
kvaliteedijuht. 

 Juhtidega rahulolu-
uuring 

Rektoraadi liikmete ja 
osakondade juhatajate 
töökorralduse ja 
juhtimisprotsessi 
parendamine. 
 

Iga kahe aasta järel, kõik 
kõrgkooli töötajad.  

Küsitluse saadab laiali 
personali- ja kvaliteedijuht, 
tulemused analüüsib ja 
kokkuvõtted teeb rektoraat. 
 

Rektor koondab, saadab 
tulemused individuaalselt 
osapooltele. 
Koondkokkuvõte 
tulemustest personali 
infotunnis. 
Vastutab rektor.  
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PROTSESSID 

 
Kõrgkool on kirjeldanud oma tegevusvaldkonnad protsessidena, dokumenteerinud, 
rakendanud ja hoiab ajakohasena kvaliteedikindlustamise süsteemi ning tõstab pidevalt selle 
tõhusust. 
 
Kõrgkooli põhiprotsess on õppetegevus. 
 
Kõrgkooli tugiprotsessid on: haridustehnoloogia, teadus- ja arendusprojektide, 
täienduskoolituste, teenused kogukonnale, raamatukoguteenus, välisvahetus ja suhted, 
majutusteenus, personalijuhtimine, kommunikatsioonijuhtimine, finantsjuhtimine, 
haldusjuhtimine, kvaliteedijuhtimine, infotehnoloogia, üliõpilasesinduse tegevus.  
 
Iga protsess algab sisendiga ja lõpeb väljundiga (millest me midagi teeme ja miks?). Iga 
protsessi sees on määratud eesmärgid, tegevused, vastutajad, näitajad, mõõdikud ja 
dokumendiviited tagamaks protsesside mõjus ja tõhus toimimine ja ohje; 
 
eesmärgid      – kuhu me tahame jõuda, mis on meie eesmärk? 
tegevused      – mida ja kuidas me teeme? 
vastutaja       – kes on selle protsessiosa vastutaja? 
näitaja       – kuidas me seda teeme? 
mõõdik       – millisel viisil me mõõdame oma tegevust? 
Regulaarsus      – kui sageli me midagi mõõdame? 
dokumendi viide  – mis reguleerib meie tegevusi? 
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Õppetegevus 

 

Eesmärk: kaasaegses õpikeskkonnas tervishoiu  ja sotsiaalse koolituse pakkumine 
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Protsessiosad Õppekava arendamine Vastuvõtu läbiviimine Õppetöö korraldamine Õpetamine, õppimine, 

hindamine 

Tegevused 1.õ/k idee esitamine 

tööandjate tagasiside, 

statistika analüüs, 

tegevuskava ja arengukava 

analüüs 

2.õ/k koostamine ja 

analüüsimine 

rahvusvaheliste suuniste ja 

kutsestandardiga tutvumine, 

töörühma ja õppekava 

nõukogu moodustamine, 

õpimoodulite moodustamine 

ja väljundite sõnastamine, 

väljundite saavutamisse 

protsessi toetavate tegevuste 

ja hindamiskriteeriumite 

sõnastamine, kutsehariduses 

kooli õppekava vastavusse 

viimine riikliku õppekavaga, 

ressursside planeerimine 

3.õ/k avamise planeerimine 

4.õ/k kinnitamine KN ja 

EHIS 

5.õ/k arendamine 

arengukava koostamine, 

tööandjate tagasiside, 

Euroopas erialaühingute 

baasdokumentide analüüs, 

õppurite ja õppejõudude 

välisvahetuse analüüs, 

projektide analüüs, 

õppejõudude täiend- ja 

1.Vastuvõtu planeerimine 

(tööturu prognoosimine, 

läbirääkimine tööandjatega) 

2.Vastuvõtust teavitamine ja 

PR tegevus: värbamisstrateegia 

välja töötamine, värbamise 

läbiviimine, kokkuvõtete 

tegemine, analüüs 

3.Vastuvõtu korraldamine 

kandideerimine SAIS, vastuvõtu 

dokumentatsiooni haldamine, 

vastuvõtukatsete läbiviimine, 

pingeridade avalikustamine, 

õppimissoovi kinnitamine SAIS, 

uute õppurite immatrikuleerimine 

4.Uute õppurite kinnitamine 

analüüs ja aruandlus 

5.Vastuvõtu korralduse 

rahulolu uuring 

õppurite teavitamine küsitlusest, 

küsitluse avamine, õppurite 

motiveerimine, tagasiside 

saamine ja analüüsimine, 

parendustegevuste algatamine, 

õppurite teavitamine tulemustest 

1.Akadeemilise kalendri koostamine 

õppekava, astronoomilise kalendriga 

arvestamine, kõrgkooli tegevuskava ja 

sündmustega arvestamine, 

õppesemestrite planeerimine 

2.Õppetöö graafiku koostamine 

õppekava ja õppetöö graafiku analüüs, 

teooria- ja praktikatsüklite 

õppekavajärgne planeerimine, 

õppetööd puudutavate olulisemate 

tähtaegade planeerimine, õppurite 

praktikakohtade soovide analüüsimine 

3.Praktika graafiku koostamine ja 

praktika korraldamine 

info jagamine õppuritele ja õppetöö 

spetsialistile, praktikabaaside poolt 

saadetud andmete kinnitamine 

õppurite arvu kohta, õppekava graafik 

on aluseks individuaalsele lepingule 

õppuritega 

4.Auditoorse koormuse ja töö 

planeerimine; õppejõudude leidmine 

ja vajadusel nende koolitamine  

arengukava, tegevuskavade 

analüüsimine, õ/k töömahu arvutused, 

analüüsimine, õppejõudude töö 

analüüsimine, arutelu õppejõududega, 

koormuste planeerimine, ainekavade 

analüüsimine, uute ametikohtade 

vajaduse analüüsimine, koormuste 

korrigeerimine 

5.Tunniplaani koostamine  

1.Ainekava koostamine 

vastavalt juhendile ja selle 

esitamine õppuritele 

2.Õppemetoodika valimine 

3.Õppematerjalide ja 

õpikeskkonna tagamine 

4.Auditoorse töö läbiviimine 

5.Praktika planeerimine ja 

saatmine, vaheseminari 

korraldamine 

koostöös praktikabaasidega 

6.Iseseisva töö korraldamine 

juhendi koostamine 

7.Õpitulemuste hindamine, 

hinnangu andmine 

praktikabaasis, lõpphinnangu 

andmine 

8.Õppurite nõustamine, 

õppetöö alane, 

karjäärinõustamine ja 

psühholoogiline nõustamine 

9.Aruandlus, analüüs- 

protokollide esitamine 
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tasemeõppe analüüs, 

töökogemuse põhjal, 

arengukavajärgse 

tegevuskava koostamine, 

tegevuskava 

ellurakendamine, 

arendusprojektides 

osalemine 

aluseks õppekava, ainekavad, 

läbirääkimine õppejõududega, 

töökoosolekud meeskondadega, 

tunniplaanide koostamine vastavalt 

õppekavale ja ainekavadele, ruumide 

planeerimine vastavalt võimalustele, 

ainekavade kogumine 

Vastutaja õppeprorektor ja 

osakonnajuhatajad 

1. osakonnajuhatajad, 

õppeprorektor 

2.teenuste ja koostöö 

koordinaator, õppetöö 

spetsialistid 

3.õppetöö spetsialistid, 

õppekorralduse peaspetsialist 

4. õppekorralduse 

peaspetsialist, õppeprorektor 

5.õppekorralduse osakonna 

juhataja 

1.õppeprorektor, osakonnajuhatajad 

2.õppeprorektor, osakonnajuhatajad 

õppetöö spetsialistid 

3.õppetöö spetsialistid, 

osakonnajuhatajad, jurist-juhiabi 

4. osakonnajuhatajad  

5.õppetöö spetsialistid, 

osakonnajuhatajad 

Õppejõud ja 

osakonnajuhatajad 

 

Näitajad ja 

mõõdikud 

tööturu nõudluse olemasolu, 

koolitusluba, õppekava 

registreerimine, moodulite 

eesmärkide ja õpiväljundite 

vastavus õppekava 

eesmärkidele; 

hindamiskriteeriumite 

valiidsus; 

tööandjate rahulolu; 

õppekava tugevused ja 

nõrkused; valikainete 

piisavus ja kättesaadavus- 

rahulolu 

rahulolu vastuvõtuga ja selle 

korraldusega, 

õppekohtade täituvus, konkurss 

 

ainekavade vastavus mooduli 

eesmärkidele, sobivus õppetöö 

graafikutega, õppejõudude ja õppurite 

rahulolu õpikeskkonnaga, 

tunniplaanide vastavus ainekavadele, 

tunniplaanide, ruumiplaanide ja z-

lehtede omavaheline vastavus, 

tunniplaanide kättesaadavus 2 nädalat 

enne semestri algust, lepinguliste 

praktikabaaside arv, kohtade arv, 

õppurite arv 

õppurite väljalangevuse arv, 

rahulolu õpikeskkonnaga, 

praktika korraldusega, 

ainekursustega; testide, 

arvestuste, eksamite 

tulemused, 

protokollide laekumine,  

lõpetanute arv õppekavati,  

rahulolu tugipersoali tööga 

 

Regulaarsus õ/k üle vaatamine 1 kord 

aastas, arendamine pidevalt 

2 korda aastas planeerimine, 1 

kord aastas kokkuvõte 

1 kord aastas aruandlus, pidev 

jälgimine 

ainekursuste lõpus rahulolu 

hindamine, kokkuvõtted 1 kord  
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Dokumendid ja 

tõendid 

Kõrgharidusstandard, kutseharidusstandard, kõrgharidusseadus (01.09.2019), arengu- ja tegevuskava, koolitusload, ministri ja 

õppeprorektori käskkirjad, õppe- ja teadusstruktuuri põhimäärus, õppekava nõukogu töökord ja protokollid, õppekava statuut, 

õppekorralduseeskiri,  KN protokollid, vastuvõtueeskiri, õppekavad, rakenduskavad ja ainekavad, kvaliteedilepped,  koostöölepingud, 

õppepraktika korraldamise lepingud, õppepraktika kord, akadeemiline kalender, arenguvestluste protokollid, õppejõudude koormuslehed, 

ruumiplaanid, praktikapäevikud, protokollid  
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Kvaliteedijuhtimine 

 

Eesmärk: protsesside juhtimise tagamine inimressursi kaasamise ja infoliikumise kaudu 
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Protsessiosad Eestvedamine Inimressursi kaasamine 
 

Protsessijuhtimine Infojuhtimine Tulemustele 
orienteerumine 

Tegevused Missiooni, visooni ja 
põhiväärtuste kirjeldamine, 
org. eesmärkide, -poliitika ja 
strateegia kirjeldamine,  
org. struktuuri ja selle 
toimimise hindamine ja 
tagamine, 
igapäevase töö hindamine 
ja juhtimine 
 
 

Hariduse ja koolituse 
võimaldamine 
(teadmusjuhtimine- koolituste 
eesmärgistatus ja 
tagasiside),  
õige koha leidmine org-s, 
õppijate ja töötajate, 
partnerite usalduslike suhete 
loomine, hoidmine, 
meeskonnatöö oskuste 
arendamine,  
tagasiside kogumine 
rahulolu, ootuste, vajaduste 
väljaselgitamiseks 

Põhi- ja tugiprotsesside 
kirjeldamine, 
kvaliteedinäitajate ja 
mõõdikute kirjeldamine,  
protsessiohje, 
uute teenuste/ 
protsesside 
arendamine 

Vajalike IT vahendite ja 
infosüsteemide 
tagamine,  
riist- ja tarkvara 
tagamine, toimivuse 
mõõtmine/tegevuste 
tulemuslikkuse 
mõõtmine, analüüside 
tegemine, 
kvaliteedi hindamine,  
korrigeerivate 
tegevuste planeerimine 

Klientidele suunatud 
tulemuste avaldamine, 
finantsidega seotud 
tulemuste avaldamine, 
inimressurssidega 
seotud tulemuste 
avaldamine (personal, 
õppurid, 
tervishoiuasutused, 
konkureerivad koolid, 
HTM, välispartnerid, 
tööandjad, 
erialaühingud, 
elanikkond, riik), 
org. mõjususega seotud 
tulemuste avaldamine, 
ühiskonna ootuste 
täitmine 

Vastutaja rektoraat 
personali- ja kvaliteedijuht 
osakonnajuhatajad 

rektoraat 
personali- ja kvaliteedijuht 
osakonnajuhatajad 

personali- ja 
kvaliteedijuht, 
protsessi vastutaja 

Personali- ja 
kvaliteedijuht, IT 
koordinaator, 
protsessi vastutaja 

personali- ja 
kvaliteedijuht, 
protsessi vastutaja 

Näitajad ja 
mõõdikud 

kirjeldatud valdkonnad, 
teadlikkus ja rahulolu,  
enesehindamise tulemus, 
arengukava täitmine 
 

teadlikkus ja rahulolu 
enesehindamise tulemus, 
arenguvestlused, tööanalüüs, 
küsimustikud, ümarlauad, 
koolitused, seminarid 

kirjeldatud valdkonnad,  
teadlikkus ja rahulolu 
protsessiohje arv, 
enesehindamise 
tulemus, eneseanalüüs,  
küsimustikud 

infosüsteemidega 
rahulolu, analüüside 
arv,  
parendamisvaldkondad
e arv, enesehindamise 
tulemus, 
eneseanalüüs,  
küsimustikud, 
ümarlauad 

avaldatud tulemuste arv 
rahulolu  
enesehindamise 
tulemus, eneseanalüüs,  
küsimustikud, 
ümarlauad 

Regulaarsus 1 kord aastas 1 kord aastas 1 kord aastas ülevaade 1 kord aastas 1 kord aastas 

Dokumendid ja 

tõendid 

arengukava, tegevuskavad, kvaliteedikäsiraamat, aastaaruanne, eneseanalüüsid ja tagasiside 
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Kommunikatsioonijuhtimine 

 

Eesmärk: kommunikatsiooni ühendamine personalipoliitika ja otsustamistasandiga nii, et organisatsioonis saavutatakse olukord, kus 

iga töötaja ja õppija teadvustab end osana kõrgkooli identiteedist ning on kõrgkooli hea sõnumi saadikuks   
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Protsessiosad Sündmuste korraldamine ja 
turundamine (messid, 
infopäevad, 
terviseedenduslikud 
sündmused, aktused, 
kõrgkooli sünnipäev, 
tervisnäitajate testimised, 
muud sündmused) 

Koostööpartnerite 
leidmine ja hoidmine 
 

Sihtrühmade 
teavitamine õppimis- ja 
arenemisvõimalusest 
kõrgkoolis ja tööl 
 

Avalikud suhted   

Tegevused Sündmuste  planeerimine, 
koostööpartnerite ja vahendite 
leidmine, eesmärgi ja 
võimaluste analüüsimine, 
meeskonna kokku panemine, 
vastutuse ja töö jaotamine 
meeskonnas, korraldustöö ja 
sündmuse toimumine, 
tagasiside kogumine ja 
analüüsimine.  
*Üliõpilasesinduse töö 
juhendamine 
korraldusküsimustes. 

Olemasolevate 
võimaluste 
kaardistamine, 
vajaduste (sh 
õppekavade 
vajaduste) 
väljaselgitamine, 
suhete hoidmine 
seniste partneritega, 
võimaluste pakkumine 
uutele partneritele, 
tegevuste 
analüüsimine.  

Sihtrühmade 
määratlemine ja eripära 
analüüsimine, 
teavitusvõimaluste 
selgitamine, info 
kogumine osapooltelt, 
sotsiaalmeedias 
suhtlemine, info 
edastamine erinevate 
infokanalite abil, 
tagasiside kogumine ja 
analüüsimine. Koostöö 
üliõpilasesindusega. 

Kommunikatsioonistrateegia kaasajastamine ja 
järgimine, taristu võimaluste ja inimpotentsiaali 
hindamine ja rakendamine, ajaplaneerimine, 
rakenduskava koostamine, tegevuste toimumise 
tagamine, tagasiside analüüsimine. 
Otseturunduse kanalite leidmine ja kasutamine. 
Meediakajastuse tagamine. Sisekommunikatsiooni 
edendamine õppekavade ja osakondade üleselt. IT-
alaste teadmiste täiendamine ja uute  oskuste 
omandamine,  info kogumine ja sorteerimine, sise- ja 
välisklientide vajaduste selgitamine, kodulehe  ja 
siseveebi päevakajalisuse tagamine teadete ja 
uudiste rubriigis, tabloodel oleva teabe uuendamine. 

Vastutaja Teenuste ja koostöö 
koordinaator, sündmuse 
korraldaja 
*Õppekorralduse osakonna 
juhataja 

Kommunikatsioonijuht, 
teenuste ja koostöö 
koordinaator, 
osakonnajuhatajad 

Kommunikatsioonijuht, 
teenuste ja koostöö 
koordinaator 

Kommunikatsioonijuht, 
personali- ja kvaliteedijuht 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Sündmuste ja 
koostööpartnerite arv, 
sündmuste kavad, 
meeskonnaliikmete ja 
osalejate rahulolu, korraldajate 
isiklikud märkmed. 
Üliõpilasesinduse korraldatud 
sündmuste arv 

Püsivate 
koostööpartnerite arv; 
Aasta jooksul leitud 
uute koostööpartnerite 
arv 

Tagasiside põhjal 
kokkuvõte, 
teavituste arv aasta lõikes  

Siseveebi info vastavus sündmuste kavale 
Meediakajastuste arv ja regulaarsus  
Kodulehel on info uuendatud 
 

Regulaarsus Regulaarne, aruandlus 2 
korda aastas 

Regulaarne  Regulaarne Regulaarne  

Dokumendid ja 
tõendid 

Aastaaruanne, kodulehe uudistevoog, siseveebi sündmuste kalender, listide nimekirjad, FB, Instagram 
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Personalijuhtimine 

 

Eesmärk: personalitöö korraldamine kooskõlas reguleerivate dokumentidega 
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Protsessiosad Personali 
planeerimine 

Personali 
värbamine 
 
 

Personali 
kaasamine ja 
toetamine 

Personali 
arendamine 

Õppejõudude 
atesteerimine 

Personali 
hindamine ja 
motiveerimine, 
tunnustamine 

Töösuhte 
lõpetamine 

Tegevused Struktuuri 
kirjeldamine, 
eelarveliste 
võimaluste läbi 
vaatamine, 
personali 
vajaduse 
hindamine, 
ametikohtade 
täitmine, uute 
ametikohtade 
loomine, 
õppejõudude 
koormuse 
analüüsimine 

1.Konkursi või 
vabade 
ametikohtade 
väljakuulutamine 
või 
käsunduslepingut
ega õppejõudude 
otsimine ja 
kokkulepete 
tegemine 
2.töötajate 
valimine 
3.tulemustest 
teavitamine 
4.töösuhete 
alustamine, 
lepingute 
sõlmimine, 
5.vajadusel 
ametijuhendi 
koostamine või 
muutmine 

Mentorluse 
tagamine uutele 
töötajatele, 
uute töötajate 
kaasamine 
infopäevale, 
nende 
tutvustamine 
personalile.  
Töökeskkonna 
loomine ja töö 
planeerimine,  
töötervishoiu 
korraldamine,  
töörühmades  ja 
otsustuskogudes 
osalemise 
võimaldamine. 

Arengutingimuste 
loomine seoses 
tööaja 
planeerimisega. 
Arenguvestluste 
läbiviimine ja 
tagasisidesta-
mine. 
Täiendus-
koolituste 
võimaldamine 
Eestis  ja 
välismaal, 
välisvahetustes 
osalemine. 
 

Õppejõudude 
atesteerimiseks 
ajaplaani, 
komisjonitöö, 
dokumentide 
ettevalmistamine. 
Atesteerimisele 
minevate 
õppejõudude 
teavitamine ja 
dokumentide 
koostamisel abi 
osutamine. 
Dokumentide 
esitamine ja/ või 
vestlus. 
Komisjoni otsus.  

Tööajaanalüüside 
koostamine 
õppeaasta lõpus,  
töötajate 
tunnustamine, 
preemiasüsteemi 
rakendamine. 
 

Töölepingu 
lõpetamine 
tähtajaliste 
lepingute puhul 
või töötaja omal 
soovil (avaldus 
rektori nimele), 
tööülesannete üle 
andmine. 
 

Vastutaja Rektoraat (rektor, 
õppeprorektor, 
haldus- ja 
finantsdirektor), 
osakonna-
juhatajad 

1.personali- ja 
kvaliteedijuht, 
asjaajamise 
peaspetsialist; 
osakonna-
juhatajad  
2. ja 3.osakonna-
juhatajad 
4. personali- ja 
kvaliteedijuht, 
jurist-juhiabi, 
rektor 
5. osakonna- 

Personali- ja 
kvaliteedijuht 
ning kõrgkooli 
mentorid, 
töökeskkonna 
spetsialist, 
osakonna-
juhatajad 

Osakonna 
juhatajad, 
personali- ja 
kvaliteedijuht 
 

Personali- ja 
kvaliteedijuht, 
jurist-juhiabi, 
osakonna-
juhatajad, 
atesteerimis-
komisjoni otsus 

Osakonna-
juhatajad ja 
rektoraat 
 

Rektor  
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juhatajad 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Personali arv, 
ametikohtade 
arv, õppejõudude 
arv ja koormus 
õppekavati 
struktuuri 
kirjeldus, 
õppejõudude 
(töötajate) tööaja 
ja tegevuste 
analüüsid 

Kandideerijate 
arv ühe 
ametikoha kohta, 
täitmata 
ametikohad, 
töölepingute arv,  
personali 
voolavus, 
käsunduslepingut
e arv, 
töötajate 
kvalifikatsioon ja 
vanus 
 

mentorite ja 
menteede arv ja 
rahulolu, 
töörühmades 
osalejate arv, 
töötajate hinnang 
juhtkonnale, 
töökeskkonnaga 
rahulolu 

enesetäiendustel 
osalenute arv ja 
rahulolu, 
enesetäienduste 
tunnid ja 
valdkonnad,   
välislähetustes 
osalenute arv, 
väliskoolituste 
memod 

atesteeritud 
õppejõud 

käskkirjadena 
preemiad, 
rahulolu 
tunnustamisega, 
motivatsiooniga 

lõpetatud 
töölepingute arv 

Regulaarsus Akadeemilise 
personali 
planeerimine-1 
kord aastas 
(veebruar-märts); 
tugipersonal- 
vastavalt 
vajadusele. 
Aruandlus 1 kord 
aastas 

Akadeemiline 
personal- 1 kord 
aastas (aprillis) 
tugipersonal- 
vastavalt 
vajadusele 
Aruandlus 1 kord 
aastas 
Jälgimine pidev 

Mentorite ja 
menteede 
kokkuviimine 
augustis. 
Aruandlus 1 kord 
aastas 
 

Aruandlus 1 kord 
aastas  

Aruandlus 1 kord 
aastas 

Aruandlus 1 kord 
aastas 
(novembris) 

Aruandlus 1 kord 
aastas 
Jälgimine pidev 

Dokumendid ja 
tõendid 

arengukava ja tegevuskava, kõrgkooli struktuur, kõrgkooli ametikohtade täitmine, kokkuvõte personali töökoormuse planeerimisest ja 
kasutamisest, akadeemilise personali ametikohtadele esitatavad nõuded, mitteakadeemilisele personalile esitatavad nõuded, 
ametijuhendid, käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimise kord, töökorralduse reeglid, uue töötaja teatmik, mentorluse abimaterjalid, tööaja 
analüüsid, arenguvestluse vorm, koolituste kulu eelarves, koolituse planeerimise ja hüvitise maksmise kord,  töölähetuse eeskiri ja 
aruandlus, ühiskoolituste ja –seminaride kava, enesetäienduste taotlused ja tagasiside, välisvahetuste aruanded, eelarve eeskiri, 
palgajuhend, ametikohtade töötasu astmed ja töötasu miinimummäärad, tulemustasu maksmise käskkiri, motivatsioonisüsteem, 
atesteerimise tingimused ja kord  
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Haridustehnoloogia 

 

Eesmärk: haridustehnoloogilise toe pakkumine õppeprotsessis 
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Protsessiosad Teavitustöö Sisutootmine Koolitus-, õpetamis- ja 

nõustamistegevus 

Arendustegevus ja koostöö 

Tegevused 
 

E-õppe ja õppemetoodikaalase 
informatsiooni kogumine ja 
levitamine kõrgkooli töötajatele 
(konverentsid, koolitused, 
projektid, uued tehnoloogilised 
vahendid ja meetodid) 
 

Tehnoloogia- ja 
metoodikaalane nõustamine 
õppeprotsessi planeerimisel ja 
läbiviimisel;  
e-kursuste, õpiobjektide ja 
videoloengute loomise 
nõustamine; 
loodud õppevara kvaliteedi 
parendamine 

Individuaalne õppejõudude ja 
õppijate nõustamine, 
õppejõudude koolitamine 
haridustehnoloogiliste ja 
õppemetoodiliste pädevuste 
tõstmiseks; tehnoloogiaalaste 
juhendmaterjalid koostamine 
õppejõududele iseseisvaks 
õppimiseks; 
esmakursuslastele ülekoolilise 
valikaine ”Õppimine digiajastul” 
läbiviimine 

E-õppe võimaluste,  tegevuste ja 
õppemeetodite planeerimine ja 
arendamine; õppejõududele 
haridustehnoloogiline toe tagamine 
osalemisel erinevates 
arendusprojektides; veebipõhiste 
õpikeskkondade haldamine ja 
administreerimine 

Vastutajad 
 

õppedisainer Õppedisainer, õppejõud, 
IT spetsialistid 

õppedisainer, osakonnajuhatajad osakonnajuhatajad, õppejõud, 
õppedisainer 

Näitajad ja 
mõõdikud 
 

Info e-õppe võimaluste ja 
õppemetoodikate arenduse 
osas on kättesaadav 
õppejõududele ja töötajatele 

Õppejõudude ja õppijate 
rahololu; e-kursused, e-tugi 
õppeainetel, õppematerjalid 
(õpiobjektid ja videoloengud); 
e-kursuste kvaliteedimärgi 
taotlusprotsess ja e-kursuse 
kvaliteedimärk 

Küsitlus õppejõududele 
haridustehnoloogiliste pädevuste 
väljaselgitamiseks, õppejõudude 
ja õppijate rahulolu, koolituste ja 
osalejate arv, valikaines läbinute 
arv, koolitus- ja juhendmaterjalide 
kättesaadavus 

Tehnoloogia ja õppemetoodika 
kasutamine õppeprotsessis, 
projektides valminud e-õppe 
materjalid (õpiobjektid, e-
kursused), õpikeskkondade 
uuenenud võimaluste kasutamine 
 

Regulaarsus 
 

pidev pidev, 1 kord aastas kvaliteedi 
hindamine 

Pidev, 1 kord aastas 1 kord aastas 

Dokumendid ja 
tõendid 

tegevuskava, siseveeb, veebipõhine õpikeskkond (Moodle), ainekavad, aastaaruanded 
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Infotehnoloogia 

 

Eesmärk: IT toe pakkumine kõrgkooli erinevates protsessides 
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Protsessiosad Riistvara / tehnika toimimine Tarkvara haldamine Elektrooniliste 
lahenduste tagamine 
(SAIS, siseveeb, e-post, 
videokonverents) 

 
Klienditeenindus 

Tegevused Probleemide ennetamine ja  
korrashoid, 
probleemide kaardistamine ja  
haldamine (seire, kontrollimine, 
siseneva info põhjal analüüs) 
probleemide lahendamine, 
arendustegevus (analüüsi põhjal 
vajaduste väljaselgitamine) 
analüüsimine, aruandluse  
esitamine, tagasisidestamine 

Arvutiprogrammide vajaduste  
väljaselgitamine,  
testimine, 
hankimine (hanked),  
legaalsuse tagamine, 
analüüsimine, aruandluse 
esitamine, tagasisidestamine 

Vajaduste väljaselgitamine, 
haldamine ja korrashoid 
(lepingud ja haldus),  
arendamine (lepingud ja 
tööplaan), 
analüüsimine, aruandluse 
esitamine, 
tagasisidestamine 

Teavitamine, informeerimine 
muudatuste osas, 
reageerimine - probleemide 
ilmnemisel, lahendamisel; 
tagasiside andmine probleemi 
püstitajale; probleemi püstitaja 
nõustamine; analüüsimine, 
aruandluse esitamine, 
tagasisidestamine 

Vastutaja IT tugi, IT koordinaator IT tugi, IT koordinaator IT tugi, IT koordinaator IT tugi, IT koordinaator 

Näitajad ja 
mõõdikud 

 Visuaalne vaatlus, teabe saamine 
rikke/probleemi kohta,  
registreeritud probleemid 

Sisendid kasutajatelt ja nõuded 
tarkvarale, hanke vajadused  

Kõrgkooli arenguvajadused, 
nõuded tarkvarale 

Lahendusvajaduse kiirus, probleemi  
Lahendamise protsess, regulaarsus,  
tüüplahendused 

Regulaarsus Probleemide tekkimisel koheselt,  
arendustegevus 4 korda aastas,  
tagasisidestamine vähemalt 1  
kord kuus 

Jooksvalt, 1 kord aastas Jooksvalt Jooksvalt, tekkepõhiselt 
arendamine 4 korda aastas 

Dokumendid ja 
tõendid 

Tegevuskava, eelarve strateegia, IT tööplaan, IT toe kaardistus 
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Projektitegevus 

 

Eesmärk: projektide kaudu õpikeskkonna ja õppekavade arendamine, elukestva õppe läbiviimine ning rahvusvahelistumise 

edendamine 
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Protsessiosad Vajaduse määratlemine, projektitaotluse 
ettevalmistamine ja esitamine 

Projekti elluviimine  Projekti lõpetamine ja 
lõpparuandlus  

Tegevused Vajaduste kaardistamine projektideks ja partneritelt 
laekunud ettepanekute analüüsimine. Avatud 
taotlusvoorude sobivuse jälgimine ja tutvustamine 
PN-is. 
Projektijuht loob projektikausta, kuhu koondab kõik 
projektiga seotud dokumendid. 
Enne kõrgkoolipoolse nõusoleku andmist projektis 
osaleda, kooskõlastab projektijuht projekti idee 
rektoraadi ja arendusspetsialistiga. 
Õppekavadeülene projektiidee kooskõlastamine 
eelnevalt PN-is. Projekti kinnituskirja projektis 
osalemise kohta allkirjastab rektoraadi 
allkirjaõiguslik isik. Projektijuht saadab 
arendusspetsialistile projektitaotluse koos lisadega, 
vajadusel nõustab arendusspetsialist 
projektitaotluse koostamisel; esitab projektitaotluse. 
Arendusspetsialist arhiveerib projektitaotluse ja 
lisad ja lisab projektide ülevaate tabelisse. 
Arendusspetsialist saadab asjaajamise 
peaspetsialistile projektitaotluse koos lisadega 
dokumendihaldussüsteemi salvestamiseks. 
Arhiveeritakse ka kõik projektitaotlusega seotud 
otsused, järelepäringud ja vastuskirjad. 

Määratakse projektis osalejate vastutusalad projektis. 
Allkirjastatakse projekti- ja käsunduslepingud.  
Projektijuht: jälgib projekti elluviimise käigus, et lepingutele 
saaks projekti puudutav info, esitab dokumendid 
raamatupidamisele: grandi koodi taotlus; sildfinantseeringu 
taotlus; saadab projekti andmed personali- ja 
kvaliteedijuhile, kes lisab projekti andmed RTIP-i; saadab 
info projekti kohta arendusspetsialistile, kes lisab selle 
kodulehele, jälgib logo(de) asjakohast kasutamist ja projekti 
juhendmaterjalist tulenevaid nõudeid; koordineerib 
tegevuste elluviimist ja jälgib eelarvet vastavalt projekti 
tegevuskavale ja eesmärkidele; korraldab (riigi)hankeid 
koostöös haldus- ja finantsdirektoriga; korraldab 
teavitustegevust koostöös kommunikatsioonijuhiga; teavitab 
kommunikatsioonijuhti tellitavatest meenetest ja 
infomaterjalidest (kogus ja jagamise aeg); esitab 
väljamaksetaotlusi ja seirearuandeid ning suhtleb rahastaja 
kontaktisikuga; saadab vahearuanded arendusspetsialistile; 
analüüsib jooksvalt projekti käiku ja vajadusel muudab 
tegevuskava, kooskõlastades selle eelnevalt rahastajaga; 
annab kord kvartalis ülevaate arendusspetsialistile, kes 
teeb kõigist elluviidavatest projektidest ülevaate 
rektoraadile. 

Projektijuht esitab 
lõpparuande rahastajale 
ja arendusspetsialistile.  
Lõpparuanne jt olulised 
projekti dokumendid 
arhiveeritakse 
dokumendihaldussüstee
mis. 
Ehitusprojektide puhul 
toimub objekti 
üleandmine-
vastuvõtmine, 
kasutuslubade 
taotlemine. 
Projekti tulem võetakse 
kasutusse ja projekti 
raames valminud 
materjale jagatakse 
kõrgkooli personaliga. 
Projekti tulemuslikkuse 
analüüs/hinnang ja 
projekti võimalik 
edasiarendus. 

Vastutaja Projektijuht, arendusspetsialist,  
Rektoraat, osakonnajuhatajad, asjaajamise 
peaspetsialist 

Projektijuht, arendusspetsialist, jurist-juhiabi, rektoraat Projektijuht, 
arendusspetsialist, 
asjaajamise 
peaspetsialist 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Esitatud projektitaotluste ning rahastuse saanud 
projektide arv 
Sõlmitud partnerluslepingute arv   

Rahastaja poolt aktsepteeritud väljamaksetaotluste arv, 
abikõlbamatute kulude osakaal, projekti eelarve  täitmise 
maht ning projektitegevuste täitmine 
Projektitegevustega rahulolu määr 

Juhitud projektide arv, 
osaletud partnerina 
Kasusaava sihtgrupi 
suurus,projektivahendite 
osakaal kõrgkooli 
eelarves  

Regulaarsus 
 

Projektipõhiselt, jooksvalt Projektipõhiselt, jooksvalt Projektipõhiselt, jooksvalt 

Dokumendid ja 
tõendid 

Arengu- ja tegevuskava, asjaajamiskord, registreerimislehed, esildised, rektoraadi protokoll, lepingud, päevakavad, RTIP, BO raamatupidamise  
aruanded, ametikohtade töötasu astmed ja töötasu miinimummäärad ja isikliku sõiduauto hüvitise eeskiri 
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Välisvahetus ja –suhted 

Eesmärk: välispraktikate ja -vahetuste tagamine, välispartneritega suhete loomine ja hoidmine  

Õppurite välisvahetus  

Meie õppurid välisvahetusse.  

Eesmärk: õppe-eesmärkide täitmise võimaluste pakkumine rahvusvahelises keskkonnas 
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Protsessiosad Õppurite 
teavitamine  

Konkursi 
korraldamine ja 
stipendiaatide 
selgitamine 

Väliskõrgkoolide  ja 
õppuritega  
suhtlemine ning 
lepingute sõlmimine  

Õppurite 
ettevalmistamine/ 
toetamine ning  
õppetöös 
osalemine 

Sooritatud aine 
arvestamine meie 
kõrgkoolis 

Tagasiside kogumine 
ja aruandluse 
esitamine 

Tegevused Infotundide 
korraldamine, 
reklaamimine 
kodulehel, 
siseveebis, FB-s, 
blogis; tuutorite 
kaasamine, 
õppurite 
kaasamine 

Avalduste 
kogumine, 
läbivaatamine 
vastavalt 
kriteeriumitele ja 
hindamine, PN-s 
kinnitamine, 
stipendiaatide 
avalikustamine 
siseveebis 

Väliskõrgkoolidega 
läbirääkimine, 
lepingute 
ettevalmistamine ja  
sõlmimine, 
dokumentatsiooni 
(aluseks Erasmuse 
koordinaatori poolt 
saadetud tabel) 
koostamine, sisaldab 
väliskõrgkoli ametlikku 
nimetust,  erinevate 
võimaluste leidmine, 
õppurite nõustamine  

Täpsustava  info 
jagamine sihtriigi 
kohta (võimalused, 
kohustused), 
kaastudengitega 
suhtlemine 
(tuutorlus) 

Tunnistuse esitamine 
Erasmus 
koordinaatorile, 
koolipoolse 
praktikajuhendaja 
poole pöördumine 
(praktikapäeviku 
analüüsimine, 
väljundite 
kontrollimine), 
protokolli 
koostamine, aine 
ÕIS-i sissekandmine 
õppetöö spetsialisti 
poolt 

Õppuritelt  aruande ja 
eduloo esitamine, 
tunnistuse ja aruande 
edastamine 
raamatupidamisele 
Erasmuse 
kooordinaatori poolt  

Vastutaja Rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, 
programmide 
koordinaatorid 

Rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, 
programmide 
koordinaatorid 

Rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, 
programmide 
koordinaatorid  

Rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, 
programmide 
koordinaatorid, 
juhendav õppejõud 

Rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, 
õppetöö spetsialistid, 
praktikajuhendajad 

Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist, 
programmide 
koordinaatorid, 
juhendav õppejõud 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Infotunnis 
osalejate arv, 
reklaam on 
ilmunud 

Avalduste arv, 
stipendiumite arv 

Lepingute arv Praktika eesmärgid 
on määratletud ja 
kinnitatud 

Sooritatud ainete arv 
ja maht 

Õppurite rahulolu, 
edulood, 
praktikadokumentide 
esitamine, praktika 
arvestuse saamine, 
koondaruanne  

Regulaarsus Sügisel  1 kord 
kuus, jooksvalt 
õppeaasta jooksul 

1 kord aastas jooksvalt jooksvalt 1 kord aastas Jooksvalt, 3 korda 
aastas koondaruanne 

Dokumendid ja 
tõendid 

Välisvahetuse regulatsioon, Erasmus Harta, lepingud partneritega, õppijatega lepingud, esitatud avaldused, stipendiaatide koondtabel, PN 
otsused,  praktikapäevik, tagasiside, tunnistused, väljavõte õppeperioodist, edulood, infopäeva edulugu, koondaruanded, eelleping 
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Välisõppurite vastuvõtmine 

Eesmärk: õppe-eesmärkide täitmise võimaluste pakkumine rahvusvahelises keskkonnas   
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Protsessiosad Väliskõrgkoolidega 
suhtlemine 

Väliskõrgkoolidelt 
sooviavalduste 
saamine 

Avalduste 
kinnitamine 

Välisõppurite vastuvõtmine 
ja õppetöös osalemine 

Tagasiside kogumine ja 
aruandlus 

Tegevused Praktikavõimalustest, 
tähtaegadest, 
dokumentatsioonist 
teavitamine, õppurite 
vastuvõtmise võimalusest 
teavitamine (sisend 
osakonnajuhatajat ja 
programmi 
koordinaatoritelt) 

Meili teel 
sooviavalduse, 
dokumentide saamine, 
avalduste 
fikseerimine, 
osakonnajuhatajale ja 
õppetöö spetsialistile 
info edastamine, 
praktikabaasidega 
suhtlemine 

Tagasiside 
saamine 
osakonna- 
juhatajatelt  ja 
õppepraktika 
korraldajalt, 
avalduste 
allkirjastamine,   
kirjalik kinnitamine 
väliskõrgkoolile 

Tuutorite andmete edastamine 
välisõppurile, lisaandmete 
täpsustamine, vajadusel 
majutuse broneerimine ja 
nõustamine, õppuri 
vastuvõtmine, 
praktikabaasidesse viimine ja 
nõustamine, 
praktikajuhendajaga 
suhtlemine, ettevalmistaval e-
kursusel osalemine 

Tagasiside kogumine 
õppuritelt e-kursuse kaudu, 
õppuritega videointervjuude 
tegemine ja analüüsimine,  
aruandluse koostamine ja 
esitamine kõrgkoolis  

Vastutaja Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist, programmi 
koordinaator 

Rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, 
osakonnajuhatajad,  
programmi 
koordinaator 

Rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, 
osakonnajuhatajad 

Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist, praktikajuhendaja 

Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist, e-kursuse 
õppejõud, praktikajuhendaja 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Info avalikustatud 
kodulehel 

Avalduste arv Kinnitatud 
avalduse arv 

e-kursusel osalevate õppurite 
arv, saabunud õppurite arv, 
praktikajuhendajate arv 

Õppurite arv ja rahulolu, 
praktika eesmärkide 
täitmine  

Regulaarsus Iga aasta kevadel Kevadel ja sügisel Kevadel ja sügisel 1 kord aastas  
info kodulehel, siseveebis 

1 kord aastas  

Dokumendid ja 
tõendid 

Välisvahetuse regulatsioon, praktikabaasidega lepingud, avaldus (taotlusvorm), praktikaplaan või õppeleping, kodulehel info, tunnistused 
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Raamatukoguteenus 

 

Eesmärk: fondide komplekteerimine, haldamine ja teavikute laenutamine ning töökeskkonna edendamine 
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Protsessiosad Fondi komplekteerimine Fondi haldamine Teavikute laenutamine Töökeskkonna 
edendamine 

Tegevused vajaduse välja selgitamine 
(õppekavade vajadused/ õppejõudude 
soovid), sobiva kirjanduse välja 
valimine, tellimuste sisse andmine, PN 
kinnitab, koostöö kirjastusega 

e-raamatukogu haldamine 
(teavikute sisestamine, 
tutvustamine, töötlemine), fondi 
korrashoid, bibliokirjete 
koostamine 

Konsultatsioonid, 
laenutuskirje tegemine 
võlglaste väljaselgitamine, 
informeerimine 

raamatukogu eelarve 
koostamine, meeldiva 
keskkonna loomine 
lugejatele 

Vastutaja raamatukoguhoidja, 
õppejõud 

raamatukoguhoidja raamatukoguhoidja raamatukoguhoidja, 
õppeprorektor 

Näitajad ja 
mõõdikud 

vajaduse rahuldatus (%), 
nimetused, eksemplarid, tellimuste 
analüüs 

teavikutesse investeeritud 
summa, eelarvest %, 
elektrooniliste andmebaaside, 
elektroonsete ajakirjade arv,  

teavikute laenutamise arv 
õpilase kohta/õppejõu kohta, 
laenutuste statistika 

töötajate ja õppurite 
rahulolu, lugemissaali 
kohtade/arvutite arv suhtes 
õppuritega 

Regulaarsus 1 kord aastas 1 kord aastas 1 kord aastas 1 kord aastas 

Dokumendid 
ja tõendid 

kooli raamatukogude töökorralduse alused, raamatukogu kasutamise eeskiri, RAKS, aastaaruanne, eelarve, ÕKE, rahulolu-uuringud 
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Kompetentsikeskus 

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Kompetentsikeskusesse (edaspidi Kompetentsikeskusesse) on koondunud  teenused kogukonnale, 

täienduskoolitused (Avatud Kõrgkool) ning  teadus- ja arendustegevus. Kompetentsikeskuse visiooniks on olla üliõpilastele kvaliteetne 

kogemusõppekeskus, töötavatele spetsialistidele elukestva õppe keskus ja laiemale üldsusele kogemuspõhine arvamusliider. 

 

 

Eesmärgid:  

 Pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus 
konkureerimaks tööturul; 

 Pakkuda töötavatele spetsialistidele formaalset ja mitteformaalset erialast täienduskoolitust, mis toetaks professionaalset arengut 
elukestva õppe kontekstis. 

 Pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest 
terviseprobleemidest ning nende ennetamisest. 

 Arendada ja laiendada koostöös ettevõtetega erinevate kompetentsivaldkondadega seotud rakendusuuringu teostamise võimalusi 
ning olla potentsiaalne ettevõtlusega tegelemise kasvulava noortele spetsialistidele. 

 

 

Vaata kogukonnateenuseid SIIT. 

https://www.nooruse.ee/teenused
https://www.nooruse.ee/et/koolitused/taienduskoolitus
https://www.nooruse.ee/et/teadus-ja-arendustegevus/rakendusuuringud
https://www.nooruse.ee/teenused
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Teadus- ja arendusprojektide läbiviimine 

 

Eesmärk: kutsealade ja õppeprotsessi arendamine tõenduspõhiste uuringute kaudu 
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Protsessiosad Teadus- ja 
arendusprojektide 
algatamine 

Teadus- ja arendusprojektide 
ideekavandite esitamine ja 
menetlemine  

Teadus- ja arendusprojektide 
teostamine ja tulemuste 
avaldamine 

Teadus- ja arendusprojektide 
protsessi hindamine ja 
aruandlus 

Tegevused Teadus- või arendusprojekti  
ideekavandi koostamine 
tuginedes: 
kõrgkooli arengukavale, 
asutuste tellimusele, 
ühiskonnas aktuaalsetele 
tervisega seotud teemadele 

Ideekavandi kinnitamine 
osakonnajuhataja poolt 
Ideekavandi esitamine ja 
menetlemine teadus- ja 
arendustegevuse kolleegiumis 
(edaspidi TAK)  
Ideekavandi heakskiitmine 
osakonnajuhataja poolt 

Heakskiidetud teadus- või 
arendusprojekti elluviimine: 
uuringu või arendusmeeskonna 
moodustamine; 
uuringu- või arenduskava 
koostamine; 
üliõpilaste juhendamine; 
tulemuste avalikustamine 
(publikatsioonid, ettekanded) 
 

*Vahearuande kirjutamine ja 
esitamine TAKi 
*Lõpparuande kirjutamine ja 
esitamine TAKi 
**Teadus- või arendusprojektide 
koondaruande koostamine  

Vastutaja  Vastutav uurija või projektijuht Vastutav uurija või projektijuht, 
osakonnajuhatajad ja TAK  

Vastutav uurija või projektijuht *Vastutav uurija või projektijuht 
**TAK esimees 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Kõrgkooli arengukava ja 
tegevuskavad 
Asutuste tellimused 
Uuringus või arendusprojektis 
osalevate õppejõudude 
arenguvestluste protokollid ja 
koormuslehed  

TAKi esitatud teadus- ja 
arendusprojektide 
ideekavandid 

Realiseerunud teadus- ja 
arendusprojektid  
Teadus- ja arendusprojektidesse 
kaasatud õppejõud, üliõpilased ja 
partnerid  
Kaitstud lõputööd 
Publikatsioonid ja konverentside 
ettekanded 
Õppejõudude koormuslehed 
Kõrgkooli eelarve 
Partnerite kaasfinantseeringud  

Teadus- ja arendusprojektide 
vahe-, lõpp- ja koondaruanded 

Regulaarsus 2 kord aastas  2 korda aastas  1 korda aastas  1 korda aastas 

Dokumendid ja 
tõendid 

Arengukava, rakendusuuringute rakenduskava, eelarve, arenguvestluste protokollid, õppejõudude  koormuslehed, Teadus- ja Arendustegevuse Kolleegiumi  
töökord,  sõlmitud koostöölepingud,  teadus- ja arendusprojektide vahe-  ja lõpparuanne, ETIS-e sissekanded, aastaaruanded 
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Teenuste pakkumine  

Eesmärk: mainekujundamine ja integratsioon õppetöösse 
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Protsessiosad Ideede kogumine Kokkulepete sõlmimine, 
ressursside leidmine 

Ürituse korraldamine ja 
läbiviimine 

Tagasiside kogumine ja 
analüüsimine 

Tegevused Huvipooled kutsuvad meid mõnda 
üritust korraldama või meil tekib 
vajadus ja soov korraldada (nt 
südamenädala raames). 
Võetakse ühendust teenuste ja 
koostöö koordinaatoriga.  

Info vahetamine osapoolte 
vahel, läbirääkimine 
ressursside osas, projekti juhi 
ja lepingusse koordineerija  
määramine. Eelarve 
koostamine ja kinnitamine. 

Ürituse korraldamine, 
inimeste ja tegevuste 
planeerimine. 
Info avalikustamine 
kodulehel, siseveebis. 
Ürituste läbiviimine. 

Tagasiside kogumine suuliselt 
või e-kirja teel. Tagasisidega 
arvestamine järgnevate 
ürituste planeerimisel. 

Vastutaja teenuste ja koostöö koordinaator teenuste ja koostöö 
koordinaator,  
projekti juht (majasisene 
vastutaja) 

projekti juht, 
kommunikatsioonijuht 

teenuste ja koostöö 
koordinaator, 
projekti juht (majasisene 
vastutaja) 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Ideede arv, ettepanekute arv Kokkulepete ja lepingute arv, 
kinnitatud eelarve 

Ürituste ja osalejate arv, 
meediakajastuste arv 

Osalejate arv ja rahulolu 

Regulaarsus Järjepidev, 1 kord aastas aruandlus Järjepidev, 1 kord aastas 
aruandlus 

Järjepidev, 1 kord aastas 
aruandlus 

Järjepidev, 1 kord aastas 
aruandlus 

Dokumendid ja 
tõendid 

Arengukava, tegevuskava, AK eeskiri, kommunikatsioonistrateegia, lepingud, aastaaruanne, projekti aruandlus, e-kirjad, 
meediakajastused, suulise tagasiside kokkuvõte 
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Teenuste pakkumine õppetöö raames  

 

Eesmärk: õppeprotsessi käigus teenuste pakkumine elanikkonnale  
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Protsessiosad Info kogumine, vajaduste 
väljaselgitamine 

Info vahetamine, kokkulepete 
sõlmimine, tegevuste 
planeerimine 

Tegevuste/teenuste 
avalikustamine ja 
läbiviimine 

Tagasiside kogumine 

Tegevused Teenuste väljaselgitamine 
õppeaine ja -kava raames. Info 
koondamine osakonnajahatajatelt 
arenguvestluste järgselt enne uue 
õppeaasta algust. Koondinfo 
jõudmine vanemlaborandile 
(registreerimise haldamine) ning 
teenuste ja koostöö koordinaatorile. 

Info vahetus osakonna-
juhatajatega, lektorite ja 
õppejõududega. Läbirääkimine 
õppeainete, tegevuste, 
vastutajate ja ajakava osas. 
Ressursside planeerimine ehk 
eelarve koostamine ja 
kinnitamine. Õppijate kaasamine. 
Vastutaja määramine. 

Info avalikustamine 
siseveebis, kodulehel. 
Tegevuste/teenuste 
läbiviimine vastavalt 
kokkulepetele ja õppeainele. 

Tagasiside kogumine 
õppejõult, lektorilt, õppijatelt; 
teenuste saajalt. 
Koondkokkuvõtte tegemine 
ja avalikustamine siseveebis. 

Vastutaja teenuste ja koostöö koordinaator, 
osakonnajuhatajad, lektorid 

teenuste ja koostöö koordinaator info avalikustamine- 
arendusspetsialist ja 
vanemlaborant , tegevuste ja 
teenuste läbiviimine- 
vastutav lektor/töötaja 

vastutav lektor/töötaja 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Vajaduste ja ettepanekute arv, 
valdkonnad 

Planeeritavate teenuste arv Teenuste ja osalejate arv Osalejate arv ja lektori, 
õppijate  rahulolu, teenuse 
saajate rahulolu 

Regulaarsus Kevadsemester info kogumine,  
augustis koondinfo, 1 kord aastas 
aruandlus 

Kevadsemester info kogumine,  
augustis koondinfo, 1 kord aastas 
aruandlus 

Järjepidev õppeaasta 
jooksul, 1 kord aastas 
aruandlus 

Järjepidev õppeaasta 
jooksul, 1 kord aastas 
aruandlus 

Dokumendid ja 
tõendid 

Tunniplaan, õppekava, ainekava, arenguvestluste protokollid ja koormusleht, aastaaruanne, tagasisidelehed ja kokkuvõte 
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Täienduskoolituste läbiviimine  

(Avatud Kõrgkool - koolitused, seminarid, infopäevad, konverentsid) 

 

Eesmärk: kõrgetasemelise  täienduskoolituse pakkumine lähtudes erinevate sihtgruppide vajadustest 
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Protsessiosad Vajaduse 
väljaselgitamine 

Tööplaani koostamine 
ja eelarve planeerimine 

Koolituste planeerimine 
ja koolituskalendri 
koostamine 

Koolituste korraldamine ja 
läbiviimine 

Tagasiside 
kogumine 

Tegevused Sihtgrupi ja teemade 
väljaselgitamine: riiklik 
koolitustellimus, tasuline 
koolitus, tellimuskoolitus 
või põhi- ja tasemeõppe 
koolitused. Koostöö 
Töötukassa, 
gümnaasiumite ja teiste 
huvipooltega. Info 
kogumine, koolituste, 
seminaride, konverentside, 
infopäevade ja vajaduste 
väljaselgitamine 
otsesuhtluse kaudu. 

Vajadustest lähtuvalt 
tööplaani koostamine 
(eesmärgid, teemad, 
lektorid, mahud, hinnad). 
Eelarve planeerimine igal 
kursusel eraldi. 
Õppeprorektoriga 
kooskõlastamine. 
KN-s kinnitamine. 

Kokkulepete sõlmimine 
lektoritega, ainekavade 
koostamine.  
Koolituskalendri 
avalikustamine 
kodulehel. Koolitusinfo 
jagamine töötukassa 
kodulehel ja FB-s. 
elektroonilise 
registreerumise 
võimaldamine, grupi 
sulgemine 

EKIS käskkirjad, 
lepingute sõlmimine, 
ruumide broneerimine, 
kohvipauside 
organiseerimine, 
materjalide 
ettevalmistamine, 
osalejatele meeldetuletuse 
saatmine, 
eelarve jälgimine, 
kursuste läbiviimine lektorite 
poolt 

Tagasiside 
kogumine tellijalt (e-
kirja teel), 
osalejatelt, 
koondaruande 
tegemine (tellijale, 
lektorile ja 
kõrgkoolile),  
tunnistuste 
väljastamine  

Vastutaja Täienduskoolituse 
spetsialist 

Täienduskoolituse 
spetsialist, 
õppeprorektor, jurist-
juhiabi 

Täienduskoolituse 
spetsialist 

Lektorid ja täienduskoolituse 
spetsialist, jurist-juhiabi 

Täienduskoolituse 
spetsialist 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Soovitud valdkonnad, 
koolituste, seminaride, 
konverentside, 
infopäevade arv 

Valmis tööplaan,  
suuliste kokkulepete arv, 
KN-s kinnitatud 
koolitused 

Koolituskalender 
kättesaadav, 
registreerunute arv 

Kirjalike kokkulepete, 
lektorite, läbiviidud kursuste 
ja tundide, osalejate ning 
planeeritud ja ärajäänud 
kursuste arv 

Tagasiside andnud 
inimeste arv ja 
rahulolu  

Regulaarsus 
 

Ülevaatamine 2 korda 
aastas (jaanuaris ja 
augustis) 
1 kord aastas aruandlus 

Ülevaatamine 2 korda 
aastas (jaanuaris ja 
augustis), 1 kord aastas 
aruandlus 

Ülevaatamine 2 korda 
aastas (jaanuaris ja 
augustis) ), 1 kord aastas 
aruandlus 

Järjepidev tegevus Järjepidev tegevus 

Dokumendid 
ja tõendid 

Arengukava, tegevuskava, põhimäärus, avatud kõrgkooli eeskiri, haridusministri käskkiri, eelarve, õppeprorektori käskkirjad, projekti 
teabed, hanke kutsed, käsunduslepingud, kvaliteedilepped, koostöölepingud, ainekavad, tagasisidelehed, aastaaruanne 
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Finantsjuhtimine 

Eelarve koostamine 

 

Eesmärk: optimaalne majandamine tasakaalus eelarvega  
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Protsessiosad Planeerimine ja vajaduste koondamine Vajaduste korrigeerimine 
vastavalt tuludele 

Eelarve kinnitamine ja 
avalikustamine, 
täitmine 

Eelarve jälgimine ja 
muutmine, aruandlus 

Tegevused Reaalsete vajaduste kokku kogumine 
osakonnajuhatajatelt  (nende info pärineb 
õppejõududelt), tegevuskava ja prognoosi 
koostamine materiaaltehniliste vahendite, 
koolituste, õppevahendite ja 
personaliplaneerimise osas. 
Tehniliste vahendite, IT tarkvara jms lahenduste 
eelarve planeerimine, ühiskoolituste 
planeerimine, reklaami-, esinduskulude, 
uuringute, raamatukogu, messide eelarve 
planeerimine, eelarveaasta tulude 
prognoosimine. 

Kinnitatud HT ministri 
käskkirja edastamine 
kõrgkoolile jaanuaris eelarve 
ja kulude jaotuste kohta, mis 
on aluseks kõrgkooli eelarve 
koostamisele. 
Rektoraadis vajaduste 
koondamine ja arutelu, 
täpsustavate andmete 
kogumine, vajadusel 
töötajate kaasamine 
rektoraadi nõupidamisele. 
 

Rektori käskkirjaga 
eelarve kinnitamine ja 
avalikustamine 
siseveebis.  
Eelarve tutvustamine 
infotunnis personalile.  
Vastavalt eelarvele ja 
tegevuskavale kõrgkooli 
tegevuste elluviimine. 

Eelarve jälgimine rektoraadi 
poolt. 
Raamatupidamisaruanne 
rektioraadile,  
vajadusel  muutmine, 
vastavalt aasta jooksul 
toimunud muudatustele. 
Aruandluse esitamine aasta 
aruandes. 

Vastutaja Rektoraat, osakonnajuhatajad ja vastava 
valdkonna töötaja (IT koordinaator, 
arendusspetsialist, teenuste ja koostöö 
koordinaator, raamatukoguhoidja, 
kommunikatsioonijuht) 

Rektoraat Rektor, haldus- ja 
finantsdirektor 

Haldus- ja finantsdirektor 

Näitajad ja 
mõõdikud 

Rektoraadile laekunud tegevuskavad, eelarve 
prognoos tehtud 

Muudatusettepanekud,  
kinnitamiseks valmis eelarve 

Kinnitatud ja  infotunnis 
tutvustatud eelarve 

Aruanne 

Regulaarsus Igal aastal november-detsember Detsember-jaanuar Veebruaris kinnitamine 
ja avalikustamine. 
Täitmine pidevalt. 

Jälgimine 1 kord kvartalis. 
muutmine november-
detsember. Aruanne märtsis. 

Dokumendid 
ja tõendid 

HT ministri käskkiri (iga-aastased eelarvete ja kulude jaotuskavad), eelarve eeskiri, tegevuskavad ja prognoosid, kinnitatud eelarve, 
rektoraadi  protokollid, kassalise täitmise aruanded, raamatupidamise aruanne 
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Majutusteenus 

 

Eesmärk: õppurite ja klientide majutamine  
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Protsessiosad Ühiselamu tingimuste 
tutvustamine 

Majutustoimingud Arvete koostamine ja 
kontrollimine 

Aruandluse 
esitamine 

Tegevused Vajaduse hindamine, võimaluste 
tutvustamine, registreerimislehe või 
taotlusvormi täitmine; 
koha broneerimine, eellepingute 
sõlmimine ja maja tutvustamine 

Lepingute sõlmimine 
(pikaajalised), 
registreerimisvorm (ühekordne 
lühiajaline majutus);  
füüsilise keskkonna tagamine ja 
kontrollimine, 
igapäevaste probleemide 
lahendamine 
 

Lepingu alusel arvete koostamine 
ERPLY programmis, edastamine 
elanikele e-meili teel, võlglastega 
tegelemine, tagatisraha andmete 
edastamine lepingu lõppemisel 

Kokkuvõtete tegemine, 
EHIS- esse andmete 
kandmine 

Vastutaja Asjaajamise spetsialist Asjaajamise spetsialist Asjaajamise spetsialist, 
eelarvestaja 

Asjaajamise spetsialist 

Näitajad ja mõõdikud Registreerimiste arv, eellepingute 
arv 

Lepingute arv, probleemide 
sisuline kokkuvõte 

Üüriarvete arv, võlglaste arv Sissekantud andmed 

Regulaarsus Pidevalt, 1  kord aastas kokkuvõte Pidevalt, 1 kord aastas 
kokkuvõtte tegemine (vajadusel 
tihedamalt)   

1 kord kuus üüriarved, 1 kord 
aastas kokkuvõte; võlglastega 
tegelemine jooksvalt 

Pidevalt, 1 kord aastas 
kokkuvõte 

Dokumendid ja 
tõendid 

Ühiselamu sisekord, tasuliste teenuste määrad, aastaaruanne 
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Dokumentide loetelu 2019 mai seisuga  

 

Juhtimine 

 

Dokumendi nimetus asukoht kinnitus kinnitamise 
aeg 

Kvaliteedikäsiraamat siseveeb Rektori KK 2019 

TTHKK stiiliraamat siseveeb KN 27.01.2016 

TTHKK sümboolika ja selle kasutamise eeskiri siseveeb KN 21.06.2017 

TTHKK auliikme statuut siseveeb/koduleht KN 05.10.2016 

Rektori ametivanne siseveeb KN 31.08.2016 

Rektori ametiraha kandmise kord siseveeb KN 24.08.2006 

Arengukava 2015-2020 siseveeb/koduleht HTM ministri KK 19.06.2015 

Tegevuskava 2018 siseveeb KN 24.01.2018 

TTHKK riigieelarve vahendite ja majandustegevusest laekunud tulu 
kasutamise kord 

siseveeb KN 25.10.2017 

TTHKK eelarve  siseveeb HTM ministri KK 18.02.2019 

TTHKK hankekord siseveeb Rektori KK 26.02.2018 

TTHKK põhimäärus siseveeb HTM ministri KK 24.03.2017 

TTHKK õppe- ja teadusstruktuuri põhimäärus siseveeb Rektori KK 16.10.2018 

TTHKK haldus- ja tugistruktuuri põhimäärus siseveeb Rektori KK 22.05.2017 

TTHKK juhtimissüsteem, rektori asendamine ja volitused, allkirjaõigus siseveeb Rektori KK 04.05.2017 

Pedagoogilise Nõukogu töökord siseveeb Rektori KK 14.06.2017 

TTHKK nõukogu töökord siseveeb KN otsus 25.11.2015 

TTHKK nõukogu valimise ja hääletamise kord siseveeb Rektori KK 03.05.2017 

TTHKK nõukogu kinnitamine siseveeb Rektori KK 31.05.2017 

TTHKK nõunike kogu liikmete kinnitamine  siseveeb HTM ministri KK 28.11.2018 

TTHKK Teadus- ja Arendustegevuse Kolleegiumi töökord siseveeb Rektori KK 16.10.2018 

TTHKK töökeskkonnanõukogu töökord siseveeb Rektori KK 22.06.2017 
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Õppetöö ja teadus 

 

Akadeemiline kalender koduleht/siseveeb KN 24.01.2018 

TTHKK õppepraktika kord koduleht/siseveeb Õppeprorektori KK 27.08.2018 

TTHKK õppekorralduseeskiri ÕKE koduleht/siseveeb KN 23.01.2019 

Lõputöö koostamise juhend, kaitsmise ja hindamise kord (BA) siseveeb Õppeprorektori KK 29.08.2014 

Füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade üliõpilaste 
lõputöö koostamise juhend, kaitsmise ja hindamise kord 

siseveeb Õppeprorektori KK 22.06.2017 

Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste lõputöö koostamise juhend, 
kaitsmise ja hindamise kord 

siseveeb Õppeprorektori KK 28.08.2015 

Õe ja ämmaemanda õppekavade üliõpilaste lõputöö koostamise juhend 
ja kaitsmise kord 

siseveeb Õppeprorektori KK 17.10.2013 

TTHKK laborite, eelkliinilise õppepraktika ruumide ja jõusaali 
kasutamise kord 

siseveeb Rektori KK 20.06.2017 

TTHKK õppekava statuut siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

TTHKK kutseõppes riikliku koolitustellimuse välisel õppekohal õppimise 
tingimused ja kord 

siseveeb KN 22.06.2016 

TTHKK vastuvõtueeskiri koduleht/siseveeb KN 02.02.2019 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord 
TTHKKs 

koduleht/siseveeb KN 03.05.2017 

Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord siseveeb Õppeprorektori KK 31.08.2018 

TTHKK õpilaste sõidukulude hüvitamise ja maksmise kord siseveeb Rektori KK 19.06.2017 

TTHKK õppurite õppepraktika sõidu– ja majutustoetuse taotlemise ja 
maksmise kord 

siseveeb Õppeprorektori KK 19.01.2016 

TTHKK tulemusstipendiumite määramise ja maksmise kord siseveeb Rektori KK 20.06.2017 

TTHKK vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise 
tingimused ja kord 

siseveeb KN 12.06.2017 

Ainekava koostamise seletuskiri siseveeb PN 10.02.2016 

Õe põhiõppe õppekava server/EHIS KN 28.06.2017 

Õdede eriala koolituse õppekava  server/EHIS KN 29.11.2017 

Ämmaemanda õppekava server/EHIS KN 28.06.2017 

Bioanalüütiku õppekava server/EHIS KN 14.06.2019 

Tervisekaitse spetsialisti õppekava server/EHIS KN 30.03.2016 

Füsioterapeudi õppekava  server/EHIS KN 25.05.2018 
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Radioloogiatehniku õppekava server/EHIS KN 30.032016 

Terviseteaduse magistriõppekava  server/EHIS KN 23.05.2018 

Radiograafia magistriõppekava  server/EHIS KN 14.05.2019 

Tegevusjuhendajate õppekava server/EHIS KN 30.03.2016 

Lapsehoidja õppekava  server/EHIS KN 29.03.2017 

Massööri õppekava server/EHIS KN 24.10.2018 

Hooldustöötaja õppekava server/EHIS KN 08.10.2014 

Erakorralise meditsiinitehniku õppekava server/EHIS KN 20.02.2019 

TTHKK üliõpilaskonna põhikiri siseveeb KN 01.05.2017 

TTHKK kirjalike tööde vormistamise juhend koduleht/siseveeb Õppeprorektori KK 29.08.2014 

Erasmus+ programmis osalevate üliõpilaste ja äsjalõpetanute ning 
õppejõudude ja töötajate õpirände toetuse 2018. finantseerimisaasta 
projekti määrad 

siseveeb Õppeprorektori KK 11.02.2019 

TTHKK Erasmus + programmi välisvahetuste kord siseveeb Õppeprorektori KK 22.06.2017 

TTHKK raamatukogu kasutamise eeskiri siseveeb Õppeprorektori KK 11.01.2013 

 

Kompetentsikeskus 

 

          

 

 

Haldus ja IT 

 

TTHKK asjaajamiskord siseveeb Rektori KK 19.06.2017 

Arhiiviruumi juurdepääsu ja ohutuse tagamise kord siseveeb Rektori KK 07.06.2017 

Põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hüvitamise määrad siseveeb KN 23.01.2019  

E-poe müügitingimused ning privaatsuspoliitika siseveeb Rektori KK 15.11.2016 

TTHKK arvutipargi kasutamise kord siseveeb Rektori KK 15.04.2016 

TTHKK ühiselamu sisekorraeeskiri siseveeb/koduleht Rektori KK 21.06.2017 

Tulekahju korral tegutsemise plaan siseveeb  2016 

Hädaolukorra lahendamise plaan siseveeb Rektori KK 21.06.2017 

 

TTHKK Avatud Kõrgkooli eeskiri siseveeb/koduleht KN 27.09.2017 

TAK liikmete kinnitamine siseveeb Rektori KK 01.09.2018 

TAK töökord siseveeb Rektori KK 16.10.2018 
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Personal 

 

Ametijuhendid siseveeb Rektori KK  

TTHKK õppejõudude valimise kord siseveeb KN 03.05.2017 

TTHKK  koosseis alates 01.02.2019 siseveeb Rektori KK 16.01.2019 

TTHKK  õppejõudude ja teadustöötajate koosseisu kinnitamine alates 
21.augustist 2018 

siseveeb Rektori KK 18.08.2018 

TTHKK ametikohtade täitmine siseveeb Rektori KK 16.05.2017 

TTHKK mitteakadeemilise personali ametikohtadele esitatavad nõuded siseveeb Rektori KK 17.05.2017 

TTHKK korraliste ja külalisõppejõudude kvalifikatsiooninõuded ning 
ametikohale esitatavad nõuded 

siseveeb Rektori KK 03.02.2015 

TTHKK õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise tingimused ja 
kord 

siseveeb Rektori KK 03.05.2017 

Vaba semestri taotlemise ja hüvitise maksmise kord TTHKKs siseveeb KN 03.05.2017 

TTHKK töökorralduse reeglid siseveeb Rektori KK 18.01.2019 

TTHKK laborite, eelkliinilise õppepraktika ruumide ja jõusaali 
kasutamise kord 

siseveeb Rektori KK 20.06.2017 

Kõrgkooli hoonete (õppehoone ja ühiselamu osa) aadressil Nooruse 5 
lahtiolek, valve ja töökorraldus 

siseveeb Rektori KK 20.06.2017 

Akadeemilise personali töökoormuse planeerimine  siseveeb Rektori KK 31.05.2018 

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eeskiri siseveeb Rektori KK 08.06.2017 

TTHKK kodulehekülje haldamine siseveeb Rektori KK 21.06.2017 

TTHKK töölepinguga töötajate töö tasustamise juhend siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

TTHKK ametikohtade töötasu astmed ja töötasu miinimummäärad 
alates 01. jaanuarist 2016 

siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

Kõrgkooliga mitte töölepingulistes suhetes oleva töötajaga 
käsunduslepingu sõlmimine programmis, projektis, avatud kõrgkoolis, 
õppetegevuses 

siseveeb Rektori KK 13.02.2019 

Kõrgkooliga töölepingulises suhtes oleva töötajaga töö kokkuleppimine 
ja tasustamine programmis, projektis, avatud kõrgkoolis, 
õppetegevuses 

siseveeb Rektori KK 13.06.2017 

Mobiiltelefoni kasutamisel kõrgkooli poolt hüvitatavate kululimiitide 
kehtestamine ja hüvitise väljamaksmise kord 

siseveeb Rektori KK 14.06.2017 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli personali enesetäienduse planeerimise ja siseveeb Rektori KK 07.06.2017 
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hüvitise maksmise kord 

TTHKK siseveebi haldamine ja kasutamine siseveeb Rektori KK 21.06.2017 

TTHKK töölähetuse eeskiri siseveeb Rektori KK 18.01.2019 

TTHKK töötajate motiveerimise ja tunnustamise kord siseveeb Rektori KK 28.01.2019 

Töökeskkonna nõukogu liikmed siseveeb Rektori KK 16.12.2016 

TTHKK Töökeskkonnanõukogu töökord siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

Töötervishoiu ja tööohutuse kord TTHKKs siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

Töötervishoiu ja tööohutuse sissejuhatav juhend siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

TTHKK töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

Isikukaitsevahendite valimise, väljastamise ja kasutamise kord siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

Laboris töötamise ohutuseeskiri siseveeb Rektori KK 17.10.2018 

Ohutusjuhend elektrikäsimasinatega töötamisel siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

Ohutusjuhend koristajale siseveeb Rektori KK 22.06.2017 

Ohutusjuhend kuvariga töötamisel siseveeb Rektori KK 28.01.2019 

Vere ja teiste potentsiaalsete nakkusohtlike materjalidega levivate 
infektsioonide vältimise ja kokkupuutejuhtumi järgse tegutsemise 
juhend 

siseveeb Rektori KK 28.11.2012 

Raskuste käsitsi teisaldamise ohutusjuhend siseveeb Rektori KK 10.09.2012 

Ohutusjuhend töötamiseks redelitel, treppredelitel, töölavatsitel ja 
tööplatvormidel 

siseveeb Rektori KK 10.09.2012 

Prillide kompenseerimine kuvariga töötajatele siseveeb Rektori KK 17.01.2018 

 

 

           Koostanud Maiken Jaanisk 


