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Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise eesmärk on hoida ja tõsta õppekavade kvaliteeti. 

Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tähtsaks osaks õppekavade ja õppetegevuse 

kvaliteedi tõstmisel on erinevate huvigruppide, sh üliõpilased, vilistlased, tööandjad, 

avalikkus, regulaarselt ja eesmärgipäraselt uuritud tagasisisde. 

Magistritöö eesmärk on analüüsida Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi toimivust väliste 

huvigruppide osas õppekavade ja õppetegevuste parendamisel. Töö eesmärgi 

saavutamiseks koguti esmaseid ja teiseseid andmeid. Esmased andmed pärinevad autori 

poolt läbiviidud intervjuudest Eesti Maaülikooli akadeemilise sekretäri, õppeosakonna 

juhataja, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja kohusetäitjaga ning viie 

instituudi õppedirektoritega, sh majandus- ja sotsiaalinstituut, metsandus- ja 

maaehitusinstituut, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, tehnikainstituut ning 

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. 

Teisased andmeid saadi dokumentide analüüsi meetodit kasutades, sh läbitöötavateks 

dokumentideks olid Eesti Maaülikooli väliste huvigruppide uuringute tulemused, Eesti 

Maaülikooli kvaliteedikäsiraamat, Eesti Maaülikooli tagasisideraport 2010, PRIMUS 

projekt (enesehindamise aruandele 2010), Eesti Maaülikooli nõukogu poolt (05.10.2011) 

kinnitatud tagasisidesüsteemi dokument ja enesehindamisraport 2012 (teostatud 

institutsionaalse akrediteerimise läbiviimiseks).  

Uurimismeetodina kasutas autor personaalintervjuu ja dokumentide analüüsi meetodeid. 
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Magistritööst selgus tähtsamate, et ülikool on tagasisidesüsteemi väljatöötamisel lähtunud 

EFQM enesehindamise mudeli loogikast ja RADAR hindamisloogikast. Teostatud 

analüüsist selgus, et üliõpilaste (va katkestajad) osas tagasiside toimib vastavalt 

tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatule, vilistlaste ja turundusega (väliste huvigruppide 

osas) toimib osaliselt ning tööandjate tagasiside ei toimi vastavalt tgasisidesüsteemi 

dokumenis kirjeldatule (tööandjate tagasiside praktikandile toimib). 

Märksõnad: kvaliteet, kvaliteedikindlustus, huvigrupid, tagasiside, tagasisidesüsteem 
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The purpose of quality assurance in higher education is to maintain and to raise the quality 

of curricula. In quality assurance in higher education it is essential to collect feedback from 

different stakeholders, including unergraduates, graduates, alumni, employees, public 

sociaty, in order to improve the quality of curricula and teaching activity. 

The aim of this Master’s Thesis is to analyse the operativeness of feedbacksystem in 

Estonian University of Life Sciences to improve quality of curricula and  teaching activity 

regarding external stakeholders. To achieve this purpose primary and secondary data was 

collected. Pirmary data derives from interviews composed by author. Interviews were 

conducted with academic secretary, manager of Study Department, acting manager of 

Marketing and Communications Department and study directors of five institutions, 

including Institute of Economics and Social Sciences, Institute of Forestry and Rural 

Engineering, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Institute of 

Technology, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences by the author. 

Secondary data was collected via document analysis, including results of researches 

regarding external stakeholders of university, Quality Handbook of Estonian University of 

Life Sciences, feedback raport 2010, PRIMUS project (self-assessment, 2010), approved 

document for feedbacksystem in Estonian University of Life Sciences and self-

assessmentraport 2012 (conducted for institutional acreditation). 

Researchmethods used: personal interviw and document analysis. 
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The Master’s Thesis shows that univeritys feedbacksystem development is based on the 

logic of EFQM  model and RADAR logic. 

Conducted analysis shows that feedback among (under)graduates (except ungergraduates, 

who interrupt their studies) is performing as described in the feedbacksystem document. 

Feedback from alumni and public sociaty  performs partly and feedback from employees 

does not perform as descrided in the feedbacksystem document (except feedback about 

trainees). 

Keywords: quality, quality assurance, stakeholders, feedback, feedback system 
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SISSEJUHATUS 

 

Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise eesmärk on hoida ja tõsta õppekavade kvaliteeti. 

Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tähtsaks osaks õppekavade ja õppetegevuse 

kvaliteedi tõstmisel on erinevate huvigruppide, sh üliõpilased, vilistlased, tööandjad, 

ühiskond, regulaarselt ja eesmärgipäraselt uuritud tagasiside.  

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi, 

kinnitatud 05.10.11 rektori määrusega nr 8,  rakendamise tulemuslikkust õppekavade ja 

õppetegevuse kvaliteedi parendamisel  ning uuringu tulemustele tuginedes teha 

ettepanekuid süsteemi arendamiseks.  

 

Magistritöö raames keskendus autor tagasisidesüsteemi rakendamise tulemuslikkuse 

uuringus tasemeõppega seotud välistele huvigruppidele, jättes välja täienduskoolituse, 

teadus- ja arendustegevuse ning töötajatega seotud huvigrupid.  

 

Uurimistöö tulemustest lähtuvalt teeb magistritöö autor ettepanekuid tagasisidesüsteemi 

parendamiseks.  

 

Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor järgmised uurimisküsimused: 

1. Kas EMÜ tagasisidesüsteem toimib EMÜ instituutides, õppeosakonnas ja turundus- ning 

kommunikatsiooniosakonnas eesmärgipäraselt ja pideva parenduse põhimõttel? 

2. Kas EMÜ-s  05.10.11 kinnitatud tagasisidesüsteem on asja- ja ajakohane käesoleval ajal 

(2017). 

3. Tagasisidesüsteemi toimivuse tervikanalüüsile tuginedes teeb autor parendusettepanekud 

süsteemi arendamiseks. 

 

Uurimismeetodina kasutas autor intervjuu ja dokumentide analüüsi meetodeid. 

 

Esmased andmed pärinevad autori poolt läbiviidud intervjuudest Eesti Maaülikooli 

akadeemilise sekretäri, õppeosakonna juhataja, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna 
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juhataja kohusetäitjaga ning viie instituudi õppedirektoritega, sh majandus- ja 

sotsiaalinstituut, metsandus- ja maaehitusinstituut, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 

tehnikainstituut ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. 

 

Teisased andmed kogus autor dokumentide analüüsi meetodit kasutades, sh läbitöötavateks 

dokumentideks olid Eesti Maaülikooli väliste huvigruppide uuringute tulemused (2011-

2017), Eesti Maaülikooli kvaliteedikäsiraamat(2009), Eesti Maaülikoolile esitatud 

tagasisideraport (2010, Kõrgkoolide kvaliteedikindlustamise Primus projektis), Eesti 

Maaülikooli nõukogu poolt (05.10.2011) kinnitatud tagasisidesüsteemi dokument, Eesti 

Maaülikooli enesehindamisraport 2012 (koostatud institutsionaalse akrediteerimise 

protsessis) ja institutsionaalse akrediteerimise hindamiskomisjoni raport (2012). 

 

Käesolev magistritöö koosneb kahest põhijaotisest, millest esimene käsitleb valdkonna 

teoreetilisi aluseid, ning teine tutvustab uuringu eesmärki, metoodikat ning maaülikooli 

väliste huvigruppide uuringute tulemusi. Samuti antakse töö teises osas ülevaade 

magistritöö raames läbi viidud uuringu tulemustest ning esitatakse parendusettepanekud.  
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1. KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIKINDLUSTAMISE JA -

HINDAMISE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD  

  

1.1.  Kvaliteedi mõiste ja kvaliteedikindlustamise eesmärk  

 

Käesolevas peatükis annab autor ülevaate kvaliteedi käsitlusest laiemalt ning selle mõiste 

määratlusest kõrgharidusvaldkonnas. Ülevaade aitab mõista, millele 

kvaliteedikindlustamisel peaks tähelepanu pöörama. 

 

Kvaliteedi ühene defineerimine on keeruline (Schindler 2015: 4), kuid üldise määratluse 

kohaselt on kvaliteet (ilma et seda seostataks mõne kindla objekti, subjekti, nähtusega vms) 

karakteristikute kogum, mis vastab kliendi nõuetele/ootustele. Sellisest definitsioonist 

tulenevalt võib kvaliteetset tegevust vaadelda kui eesmärgipõhist tegevust (Pukk 2010a: 

13). Täpsemalt defineerib rahvusvaheline standard ISO 9000:2015 kvaliteeti järgmiselt: 

„Kvaliteet on määr, milleni objekti olemuslike karakteristikute kogum täidab nõuded.” 

(EVS-EN ISO 9001:2015. Eesti Standardikeskus).  

 

Kõrghariduse kvaliteedi defineerimisel kasutatakse sarnaseid lähenemisi. UNESCO poolt 

defineeritud kõrghariduse kvaliteedi mõiste kohaselt vaadeldakse kõrghariduse kvaliteeti 

kui mitmemõõtmelist mõistet, mis peaks hõlmama kõiki hariduse pakkumisega seotud 

funktsioone ja tegevusi: õppekavasid, teadust, uurimistööd ja stipendiume, personali, 

üliõpilasi, ehitisi, rajatisi, seadmeid, õppekeskkonda, teenuseid ühiskonnale ja akadeemilist 

keskkonda (World Declaration on…1998). Enamlevinud lähenemiste hulgast kvaliteedile 

toob Pukk (2010b) välja järgmised kvaliteedi määratlused:  

• kvaliteet kui erilisus, eeskujulikkus (selle lähenemise sihiks on olla parim, 

saavutada teistest väljapaistvamaid tulemusi);  

• kvaliteet kui veatu tulemus, täiustamine (eesmärgiks on täiuslikkus, veatu tulemus); 

• kvaliteet kui transformatsioon, ümberkujundamine (tegemist on väärtust lisava 

kontseptsiooniga, mille kohaselt muutuvad õpingute käigus üliõpilase vaated ja 

hoiakud);  

• kvaliteet kui vastavus standarditele (kindlate kvaliteedinõuete kehtestamine);  
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• kvaliteet kui eneseparandamine, täiustamine (selle keskne sisu on pidev kvaliteedi 

arendamine ja tõestamine); 

• kvaliteet kui hinna ja kvaliteedi suhe (kvaliteedi mõõduks on selle rahaline 

väärtus). 

 

Kliendi rahulolu tagamiseks on oluline tagada talle õige väärtuspakkumine. Kliendi 

hüvedele ja tema kognitiivsel ruumil põhinevad valikute kaart ja valikute tahvlid peavad 

olema kooskõlas ettevõtte kompetentsuse ruumil ja ärivaldkonnal põhineva 

ärikontseptsiooniga. Pakkumuse strateegiline ühtsus on äärmiselt oluline, kui soovitakse 

kujundada õige väärtuspakkumine, mis aitaks veenda kliente ettevõtte tooteid 

ostma/teenuseid tarbima. (Kotler 2003: 82). Ülikooli puhul tähendab see, et klient ehk 

üliõpilane peab mõistma, et õpingutele pühendatud aeg, raha ja tähelepanu on tulemust 

väärt ning saadud haridus on talle tööturul lisaväärtuseks, mitte takistuseks. Seega tuleb 

kõrghariduse tunnusjoont näha eelkõige just kvaliteedis (Valk 2008: 29).  

 

1999. aasta juunis alla kirjutatud Bologna deklaratsioonis seisab muuhulgas kirjas soov 

edendada üleeuroopalist kvaliteedikindlustuse alast koostööd ning välja töötada 

võrreldavad hindamiskriteeriumid ja –meetodid selles valdkonnas. 2003. aastal jõuti 

tõdemuseni, et kvaliteedist peab saama Euroopa ühtse kõrgharidusruumi süda ja keskpunkt 

(Crosier, Parveva 2013: 20). Bologna protsessi osaliste vahel lepiti kokku kõrghariduse 

kvaliteeditöö olulisimad põhimõtted (Valk 2008: 30):  

• Euroopa kõrghariduse kvaliteedikindlustus toetub kahele sambale – õppeasutuse 

sisemine kvaliteedialane töö ning regulaarne välishindamine. Esmane vastutus 

õppetegevuse ja selle tulemuste kvaliteedi eest lasub õppeasutusel.  

• Iga kõrgharidust pakkuv õppeasutus töötab välja ja avalikustab oma sisemise 

kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja protseduurid. Viimased sisaldavad muuhulgas 

õppekavade avamise ja hindamise põhimõtteid, kraadide omistamise korda, 

õppetöö korralduse aluseid ja üliõpilaste hindamise kriteeriume, nõudeid 

õppekeskkonnale ja inforessursside kättesaadavusele, õppejõudude valiku ja 

hindamise viise, õppeprotsessi osapoolte (üliõpilased, tööandjad) seisukohtade 

kogumise ja avalikustamise teid. Õppeasutuse sisemine kvaliteedikindlustuse 

süsteem peab olema kõigile osapooltele arusaadav, avalikustatud ning läbipaistev, 

seda nii väljapoole suunatud aruandluse kui ka sisemise enesearenduse huvides.  
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• Õppeasutus ja selle õppekavad peavad perioodiliselt läbima välishindamise selleks 

volitatud hindamisagentuuride (Eestis praegu KHN ja EKAK1) poolt.  

• Kvaliteedihinnanguid andvad agentuurid on oma otsustes sõltumatud, lähtuvad 

rahvusvaheliselt välja kujunenud kvaliteedihindamise tavadest ning nende tegevuse 

põhimõtted ja töö tulemused on avalikud. 

 

Kvaliteedikindlustamise viise on erinevaid (Pukk 2010a: 14):  

• audit (protsessi efektiivsuse hindamine),  

• akrediteerimine (miinimum- või maksimumstandardite täitmise tõendamine);  

• kontroll (objekti vastavuse hindamine ettemääratud standarditele). 

Olenemata kvaliteedikindlustamise viisist, mille eesmärk on kõrgkooli tegevuse 

parendamine ning seeläbi kõrghariduse kvaliteedi tõstmine ja tunnustuse saavutamine 

vastutab iga kõrgkool kvaliteedikindlsutamise eest ise (Ranne 2008: 22).  

 

Kvaliteedikindlustuse tegevuste keskmes on kaks omavahel seotud eesmärki: 

aruandekohustus ja parendustegevus, mis üheskoos tekitavad usalduse kõrgkooli tegevuse 

vastu (Euroopa kõrgharidusruumi...2015). Kvaliteedikindlustamise üks olulisemaid osi on 

õppekava ja selle arendamine (Ibid.). Õppekava peab olema läbi mõeldud ning andma 

õppijale edasiõppimiseks vajalikud teadmised, või väljundi siirdumiseks tööturule. 

Õppekavaarendus ning selle parendamine peab olema pidev käimasolev protsess, kuhu on 

vaja kaasata kõiki asjast huvitatud osapooli. Kindlasti peavad õppekava parendamise 

juures olema tudengid ja tööandjad (Ibid.).  

 

Kvaliteedi parendamine on oluline (Kotler 2003: 53) ja kvaliteedi parendamiseks peavad 

koostööd tegema kõik organisatsiooni liikmed.  Kõikide koostöö kõigis 

kokkupuutepunktides on vajalik, saavutamaks toimivuse paranemist (Okland 2006: 17). 

Kvaliteedi kindlustamine ja parendamine on omavahel seotud, sest edukalt rakendatud 

kvaliteedikindlustuse süsteem annab kõrgkoolile ja üldsusele teavet, mis kinnitab 

kõrgkooli tegevuste kvaliteeti (aruandekohustus) ning jagab nõuandeid ja soovitusi, kuidas 

tehtavat paremaks muuta (parendustegevus) (Euroopa kõrgharidusruumi...2015). 

 

                                                 
1 KHN – kõrghariduse hindamise nõukogu; EKAK – Eesti kõrghariduse akrediteerimiskeskus 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et olenemata organisatsiooni tüübist peetakse kvaliteedi all 

silmas kliendi ootuste ja nõuete täitmist (Tammaru 2014, Oakland 2006, Kotler 2003). 

Kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise süsteem peaks olema kaheosaline, sisaldades ühelt 

poolt õppeasutuste sisest kvaliteedikindlustust ning teisalt riigipoolset kvaliteedinõuete 

kehtestamist ja kvaliteedijärelevalvet (Kvaliteedikindlustamine... 2010). 

Kvaliteedikindlustus peab tagama õpikeskkonna, kus õppekavade sisu, õppimisvõimalused 

ja õppevahendid täidavad oma otstarvet (Euroopa kõrgharidusruumi...2015). 

 

 

1.2.  Huvigruppide roll kvaliteedikindlustamises   

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade kõrghariduse huvigruppidest, tuuakse välja kuidas 

huvigruppe määratleda, millised on nende huvid ja millised on ootused hariduse 

kvaliteedile.Lisaks antakse ülevaadehuvigruppide kaasamisest tagasisidestamisse.  

 

Kõrghariduse kvaliteedi käsitlus on tihedalt seotud erinevate kõrghariduse huvigruppidega. 

Reeglina mõtestavad nad kõrghariduse kvaliteeti lahti täiesti erinevalt (Pukk 2010b: 26). 

Huvigruppi defineeritakse, kui isikuid või organisatsioone, kes on selle institutsiooni 

tegevusest huvitatud või mõjutatud (Kitsing 2008). Rahvusvahelise standardi ISO 

9000:2015 ´´Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara´´ järgi on huvipool  isik või 

grupp, kes on huvitatud organisatsiooni toimivusest või edust (EVS-EN ISO 9000:2015. 

Eesti Standardikeskus). Euroopa Kvaliteedijuhtimise fond (European Foundation for 

QualityManagement), EFQM defineerib huvipooli kui kõiki neid, kellel on huvi 

organisatsiooni, selle tegevuse ja saavutuste vastu. Huvipoolteks võivad EFQM määratluse 

kohaselt olla nii  kliendid, partnerid, töötajad, omanikud, valitsus ja seadusandjad (EFQM 

2013)  

 

Huvigrupid hõlmavad kõiki neid organisatsioone, võrgustikke ning eraisikuid, kes on 

suutelised mõjutama organisatsiooni tegevust ja eesmärke (Kettunen 2015: 56). 

Juhtimisprofessor A.B Carroll nimetab huvigruppideks indiviide või gruppe, kes ise 

mõjutavad või keda organisatsioon mõjutab oma tegude, otsuste või eesmärkidega (Saar 

2002). Erinevate definitsioonide puhul on läbivad elemendid ettevõtte ja huvigrupi 
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vaheline kahesuunaline mõju, sõltuvus ja seotus, mis määravad mõlema poole eesmärkide 

saavutamise ning eksisteerimise jätkuvuse (Saar 2002). 

 

R. Edward Freemani defineerib huvigruppe kui gruppe ja indiviide, kes suudavad mõjutada 

või on ise mõjutatud organisatsiooni eesmärkidest (Bjųrkquist 2009). Freemani 

huvigruppide mudeli (joonis 1) enim levinud versioon koosneb seitsmest huvigrupist- 

aktsionärid, kliendid, tarnijad, töötajad, konkurendid, valitsus, ühiskond (Fassin 2008). 

Huvigruppide teooria abil uuritakse huvigruppide rolli kõrghariduses (Leisyte, 

Westerheijden et al. 2013). 

 

 
Joonis 1.  R. E. Freemani huvigruppide mudel. Allikas: Fassin 2008 

 

Huvigruppide teooria abil uuritakse huvigruppide rolli ka kõrghariduses (Leisyte, 

Westerheijden et al. 2013). 

 

Huvigrupid jagunevad sisemisteks ja välimisteks huvigruppideks (Neubaum, Dibrell et al. 

2012) ja iga huvipool hindab kvaliteeti ja selle tulemusi oma huvisid silmas pidades (Pukk 

2010b). 

 

Sisemised huvigrupid on otseses seoses õppeasutusega (Kitsing 2008), näiteks töötajad 

(Welch, Jackson 2007). Välimised huvigrupid on kaudselt seotud õppeasutusega (Kitsing 

2008). Peamised välised huvigrupid kõrgharidusvaldkonnas on (Õppeteenused...2013): 
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• valitsus riigi esindajana, kelle huviks on, et kõrgkoolid kulutaksid raha otstarbekalt, 

toodaksid tipptasemel spetsialiste ning tagaksid diplomite vastavuse 

miinimumstandarditele;  

• tööandjad, keda huvitab lõpetajate oskuste vastavus tööturu nõudmistele;  

• üliõpilased, kes sooviksid maksimaalselt panustada enesearendamisse ja oma 

võimaluste avardamisse; 

 

Õppeteenuste kontekstis loetakse huvipooleks üksikisikut, gruppi või organisatsiooni, 

kellel on õppeteenuse suhtes vahetu või kaudne huvi, sh selle juhtimise ja tulemuste või 

seotud protsesside või mõlema vastu (Õppeteenused…2013). Udam (2013) toob kõrgkooli 

jaoks oluliste osalistena välja järgmised huvigrupid:  

• riik (ministeeriumide ja KOV-ide esindajad);  

• turg (tööandjad ja tulevased/praegused üliõpilased); 

• akadeemia (kõrgkoolide tippjuhid ja õppejõud). 

 

Kõrghariduses on palju osapooli: üliõpilased, üliõpilaste vanemad, tööandjad, keskharidust 

andvad õppeasutused, akadeemiline ja administratiivne personal, valitsus ja selle 

finantsasutused, kutse- ja erialaliidud, akrediteerijad, audiitorid, hindajad ning teised 

kõrgkoolid. Igal osapoolel on kvaliteedist oma nägemus, mida mõjutavad eelkõige tema 

huvid kõrghariduse vallas. Kuna kõrghariduse kvaliteedist huvitatud osapooli on mitmeid, 

siis on keskseks ülesandeks nende huvide kaardistamine ja kooskõlastamine (Pukk 2010b: 

26-27). Oluline on kindlaks teha kõik huvigrupid, kes on huvitatud organisatsiooni 

toimivusest (Tammaru, 2014). Iga grupi vaatenurk kvaliteedile on erinev (Schindler, Puls-

Elvidge et al. 2015: 4). 

 

Peamised põhjused kõrghariduse kvaliteedi kindlustamisel on kõrgharidussektori kiire kasv 

ja kõrghariduse rahvusvahelistumine. Kõrgkoolides tuleb luua tagasisidemehhanism, mis 

aitaks kõrgkoolidel oma õppetööd vastavalt ühiskonna muutuvatele vajadustele ümber 

korraldada ja arendada ning ühtlasi jälgida neile riigieelarvest eraldatud ressursside 

kasutamise otstarbekust (Crosier, Parveva 2013: 20-21) Lisaks õppekavale ja selle 

arendamisele on kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tähtsaks osaks üliõpilaste tagasiside, 

millega arvestamist peetakse oluliseks kõrgkooli erinevate tasandite otsustusprotsessides 

(Haaristo 2014: 5). Üliõpilaste tagasiside on kvaliteedi ja standardite säilitamise 
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seisukohalt väga oluline (Brennan, Williams 2004: 9) ja üliõpilaste rahulolu õpetamise 

kvaliteediga ning sellega arvestamine õppekavade arendamisel on üheks oluliseks 

kvaliteedikriteeriumiks (Haaristo 2014: 5). 

 

Brennan ja Williams (2004) jagavad üliõpilaste tagasiside tsükli seitsmeks peamiseks 

etapiks: eesmärgi seadmine, sellest tulenevalt sobivate meetodite valik, tagasiside 

kogumine ja analüüs, tagasiside tõlgendamine, tagasiside tulemuste arvestamine kõrgkooli 

otsustusprotsessides, tulemuste avalikustamine ja levitamine ning viimaks ka 

tagasisideprotsessi enda hindamine ja monitoorimine selle arendamiseks (joonis 2). 

Brennan ja Williamsi kästilust saab kasutada ka kõikide teiste kõrgkooli huvigruppide 

tagasisidesüsteemi väljatöötamisel ja rakendamisel. 

 

 

 

Joonis 2. Tagasiside kogumise ja arvestamise protsess. Allikas Brennan ja Williams (2004) 

 

Kvaliteedikindlustamine hõlmab kõiki tegevusi, mis aitavad kaasa kvaliteedi säilitamisele 

ja parendamisele (sh ennetustegevus), nagu näiteks andmete kogumine, analüüsimine, 

uurimine ning muud mehhanismid ja süsteemid (Pukk 2010a: 13). Tagasisidesüsteemide 

kaardistamine annab olulise ülevaate sellest, missugused on üliõpilaste tagasiside 

kogumise eesmärgid ja meetodid ning kuidas toimub tagasiside tulemuste avalikustamine 

ja nendega arvestamine (Haaristo 2014: 5). 
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1.3.  Kvaliteedikindlustamise ja -hindamise meetodid   

 

Käesolevas peatükis tuuakse välja kvaliteedikindlustamise olulisus ja eesmärgid 

kõrghariduse valdkonnas. Antakse ülevaade kvaliteedikindlustamise ja -hindamise 

meetoditest ning tulemuste mõõtmise olulisusest.  

 

Kõrghariduse kvaliteedi kindlustamine on tegevus, mille eesmärgiks on kvaliteedi 

hoidmine ja tõstmine, sh uurimine, analüüsimine, vastuvõetavuse hindamine (Wahlén 

1998). Kvaliteedihindamise võib taandada järgmistele etappidele: defineeri, mis on 

kvaliteet; kehtesta hindamiseks standardid; võrdle nendega tegelikke tulemusi ja otsusta, 

mil määral on nad tegeliku olukorraga vastavuses (Pukk 2010b). 

 

Kvaliteedikindlustamine ülikooli kontekstis eeldab kogu organisatsiooni pühendumist, 

mitte ainult vigade avastamist. Kvaliteedikindlustamise süsteem on keskendunud sellele, 

kas kõrgkooli tegevus õppe- ja teadusasutusena vastab rahvusvahelistele normidele, 

õpetamine, uurimistöö ja muud tegevused vastavad tööturu ootustele ning ootused 

kõrgkoolile üliõpilaste isiksuse arendamise seisukohalt on täidetud (Pukk 2010b: 29). 

Kvaliteedikindlustamine julgustab õppeasutusi analüüsima oma senist praktikat ning oma 

tegevust edasi arendama (Ibid.: 30). Lisaks on kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise 

eesmärgiks tagada kõrghariduses kehtestatud kvaliteedinõuete ja standardite järgimine, et 

tulemus vastaks üliõpilaste, tööandjate ja kõrghariduse rahastajate vajadustele (Lomas 

2001). 

 

Kvaliteedikindlustamine hõlmab kogu kvaliteedihindamise süsteemi, nii sise- kui 

välishindamist (Westerheijden 2005). Väline hindamine põhineb akrediteerimisel või 

ekspertvaatlusel, sisemine hindamine lähtub arvamusest, mis põhineb vastavatel 

standarditel või institutsionaalsel enesehindamisel. Sisemise kvaliteedikindlustamise 

eesmärgiks on tagada sisehindamisel põhinev õppeasutuse areng. Institutsionaalne 

kvaliteeditagamine hõlmab asutusesiseseid tegevusi, mille eesmärgiks on tagada kvaliteet 

ja areng kõigis ülikooli tegevusvaldkondades. Sisemine kvaliteeditagamine keskendub 

põhiliselt akadeemilistele küsimustele ning seisneb tõendite ja info kogumises missiooni 
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täitmise, tegevuse tulemuslikkuse ning ülikoolisisese kvaliteedi tagamise viiside kohta (El-

Khawas 1998). Kvaliteedi hindamiseks ja tulemuste mõõtmiseks kasutatakse erinevaid 

meetodeid. 

 

Välishindamise eesmärk on anda koolitusasutusele, juhtidele ja omanikule või pidajale 

tagasisidet koolitusasutuse tegevuse ja tulemuslikkuse kohta. Välishindamise käigus 

analüüsitakse, kas on lähtutud eesmärgist tagada koolitusasutuse järjepidev areng, kas on 

välja selgitatud koolitusasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad ning määratletud ja ellu 

viidud asjakohased parendustegevused. Välishindamine peab toetama sisehindamist ning 

koolitusasutuse enesejuhtimist, andes vajalikku lisainformatsiooni (Täiskasvanute 

täiendkoolituse...2014). 

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli 

juhtimise, töökorralduse ning õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna 

vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Õppeasutused peavad 

institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul 

(Välishindamine... 2015).  

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on välishindamine, mille käigus 

hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse 

vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja 

arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks. 

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine toimub vähemalt kord 7 aasta jooksul. 

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse 

toetamine. Õppekavagruppide kvaliteedi hindamisele ei järgne sanktsioone, ekspertide 

hinnangutel on soovitav iseloom (Kõrghariduse välishindamine 2017). 

Võrdlusanalüüs mõõdab organisatsiooni tooteid, teenuseid ja protsesse, et kehtestada 

sihtväärtusi, prioriteete ning leida, millised tegevuse vajavad parendamist, mis omakorda 

viiks konkurentsieeliste kasvule ja kulude vähenemisele (Oakland 2006: 162). 

 

Auditeid kasutatakse juhtimissüsteemide, protsesside ja toodete vastavuse hindamiseks. 

Auditeid jagatakse tihti kolme liiki. Siseaudit ehk esimese osapoole audit – audit, mis 

korraldatakse organisatsiooni huvides samas organisatsioonis. Tarnija audit ehk teise 
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osapoole audit – audit, mis korraldatakse ühe organisatsiooni huvides teises 

organisatsioonis. Sertifitseerimisaudit ehk kolmanda osapoole audit – audit, mille viib läbi 

sõltumatu organisatsioon (Sistok 2014). 

 

Sisekontroll on juhtkonna loodud ja tema poolt koordineeritav asutusesisene süsteem, mis 

aitab kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele ja toimib seadusega määratud raamides. 

Selline süsteem peab omama sõltumatut hindamisfunktsiooni ettevõtte/asutuse sees ja 

tegutseb (ka otsustuse tasandil) asutuse juhtkonna parema informeerituse huvides (Mängel 

2017). 

 

Enesehindamise käigus võrreldakse hetkeolukorda ideaaliga ning antakse hinnang 

organisatsiooni erinevate valdkondade tasemetele organisatsiooni kogupotentsiaaliga 

võrreldes. Enesehindamise käigus selgitatakse välja organisatsiooni või valdkonna 

tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad ning hinnatakse saavutatud taset (Tammaru 

2014). Enesehindamine on vahend institutsiooni kvaliteedikindlustamiseks (Wahlén 1998: 

31). 

 

Enesehindamine puudutab järgmisi probleeme (Oakland 2006: 138): 

• toimivuse näitajad; 

• kui suures ulatuses on näitajatega kaetud organisatsiooni tegevused; 

• esitatud näitajate suhteline tähtsus; 

• organisatsiooni praeguse toimuvuse tase; 

• organisatsiooni toimivus sihtväärtustega võrreldes; 

• võrdlused samasuguste organisatsioonide toimivusega (kui võimalik); 

• võrdlused omal alal parimate hulka kuuluvate organisatsioonide toimivusega. 

 

Sõltumata organisatsioonist, kus enesehindamist läbi viiakse, võib välja tuua universaalsed 

enesehindamise sammud. EFQM (European Foundation for Quality Management) on 

jaganud enesehindamise protsessi kaheksasse etappi (Tammaru 2014): 

• juhtkonna pühendumuse saavutamine ja säilitamine; 

• kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja kasutamine; 

• enesehindamise protsessi planeerimine; 

• protsessi kaasatavate töötajate väljavalimine ja koolitus; 
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• enesehindamise läbiviimine; 

• enesehindamise tulemuste ülevaatamine ja tähtsuse järjekorda asetamine; 

• tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimine; 

• edusammude seire ja enesehindamise protsessi ülevaatamine. 

 

Kvaliteedile ja parendamisele orienteeritud keskkonnas on tulemuste mõõtmine oluline. 

Mõõtmist on vaja, saamaks teada, kas kliendi nõuded ja seatud eesmärgid on täidetud. 

Samuti võimaldab mõõtmine võrrelda tulemusi standarditega, tuua välja probleemid ja 

vajalikud parendustegevused (Oakland 2006). Püstitatud eesmärke tuleb analüüsida ning 

selleks peaks iga organisatsioon perioodiliselt teostama ensehindamist, sest eesmärkide 

analüüsimine võimaldab teadvustada, kas süsteemid, rutiinid ja protseduurid täidavad neile 

pandud eesmärke ja ülesandeid ning kas neid ka süsteemselt parendatakse. 

Enesehindamine on protsess, mille käigus organisatsioon teadvustab oma 

harjumuspäraseid tegutsemisviise ja püüab leida võimalusi nende parendamiseks 

(Enesehindamise käsiraamat 2017). Enesehindamine toob kaasa protsesside ja tulemuste 

regulaarse ja süstemaatilise ülevaatuse ning analüüsi. See tõstab esile tugevaid külgi ja 

parendamisvõimalusi ning on pideva parendamise tõukejõuks (Oakland 2006: 133). 

Enesehindamist ja pidevat parendamist tuleb läbi viia süstemaatiliselt ning jätkusuutlikult 

(Lorenz, Kreegimäe et al. 2014). Pideva parendamise tsükkel ehk PDCA tsükkel (joonis 3) 

moodustub neljast parendamise sammust (Oakland 2006):  

• planeeri (Plan)- kehtesta toimivusega seotud eesmärgid ja standardid;  

• tee (Do)- mõõda tegelikku toimivust;  

• kontrolli (Check)- võrdle tegelikku toimivust kehtestatud eesmärkide ja 

standarditega, see tähendab, et määra kindlaks nendevaheline lahknevus; 

• tegutse (Act)- algata vajalikke tegevusi lahnkevuse likvideerimiseks ja tee 

tarvilikud parendused. 
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Joonis 3.  PDCA tsükkel. Allikas: Johnson, C., The Benefits of PDCA 

 

PDCA mudel on aluseks EFQM metodoloogiale (Lorenz, Kreegimäe et al. 2014), mida 

Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutus (EFQM) hakkas 1992. aastast alates välja andma 

kui Euroopa Kvaliteediauhinda ja mida nüüd laialt kasutatakse süstemaatiliste ülevaatuste 

läbiviimiseks ja toimimise mõõtmiseks. EFQM-i täiuslikkusmudel tunnistab tõsiasja, et 

just protsessid on vahenditeks, mille abil firma või organisatsioon oma inimeste talenti 

rakendab ja jälle valla päästab, et toimivuse alal tulemusi saavutada (Oakland 2006: 132). 

Veelgi enam, toimivust saab parendada ainult protsesse parendades (Oakland 2006: 25). 

 

Kõrgkooli tegevuse tulemuslikkuse eelduseks on kõigi üksuste sihipärane ja süsteemne 

tegutsemine ning oma juhtimisel ja arendamisel toetutakse organisatsiooni täiuslikkuse 

mudeli (EFQM) printsiipidele (joonis 4) (EFQM 2012):  

• Klientidele lisaväärtuse loomine- klientidele järjepidevalt lisandväärtuse loomine, 

mõistes, ette aimates ja täites nende vajadusi, ootusi ja võimalusi. 

• Jätkusuutliku (kestliku) tuleviku loomine. Organisatsiooni positiivne mõju neid 

ümbritsevale keskkonnale, arendades organisatsioonisuutlikkust, samal ajal 

toetades organisatsiooni mõjupiirkonna ning kogukonna majanduslikku, keskkonna 

ja sotsiaalset arengut. 

• Organisatsiooni võimekuse (suutlikkuse) arendamine. Organisatsioon suurendab 

oma võimekust tulemusliku muudatuste juhtimisega nii organisatsiooni sees kui ka 

selle piire ületades, koostöös väliste huvipooltega. 

• Loovusele ja uuenduslikkusele soodsa keskkonna kujundamine. Organisatsioon 

loob lisaväärtust ja suurenab oma võimekust pideva parendamise ja süstemaatilise 
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innovatsiooni kaudu, soodustades oma töötajate, klientide ja teiste huvipoolte 

loovuse avaldumist. 

• Eestvedamine visiooni, inspiratsiooni ja terviklikkusega. Organisatsioonidel on 

liidrid, kes kujundavad tulevikku ja teevad selle võimalikuks, olles eeskujuks oma 

eetilise ja väärtustel põhineva käitumisega. 

• Agiilne (kiire ja paindlik, väle) juhtimine. Organisatsioon on laialdaselt tuntud oma 

võime poolest ohte ja võimalusi ära tunda ja neile mõjusalt ja tõhusalt reageerida. 

• Inimeste (töötajate) talendi abil edu saavutamine. Organisatsioonid väärtustab oma 

inimesi ja loob jõustava kultuuri nii organisatsiooni kui ka isiklike eesmärkide 

saavutamiseks. 

• Väljapaistvate tulemuste saavutamine ja hoidmine. 

 

 
Joonis 4.  EFQM-i põhimõtted. Allikas: EFQM 2012 

 

EFQM–i täiuslikkusmudelil (joonis 5) põhinevas enesehindamise mudelis on 

organisatsiooni toimimise erinevad tahud koondatud üheksaks hindamisvaldkonnaks, mis 

on grupeeritud viieks võimaldaja kriteeriumiks (eestvedamine, poliitika ja strateegia, 

töötajad, partnerlus ja ressursid ja protsessid) ning neljaks tulemuste kriteeriumiks 

(töötajatega seonduvad tulemused, klientidega seonduvad tulemused, ühiskonnaga 

seonduvad tulemused ja toimivuse võtmetulemused (Bou-Llusar, Escrig-Tena et al.  2009: 

6, Lorenz, Kreegimäe et al. 2014). EFQM-i täiuslikkusmudel näitab, kuidas tegevused ja 

tulemused on omavahel seotud ning milline on nende vastastikune mõju (EFQM 2012). 
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Joonis 5.  EFQM täiuslikkusmudel. Allikas: EFQM 2012 

 

Võimaldajate kriteeriumid (tegevuse eeldused) on olulised selleks, et mõista, kuidas mingi 

organisatsioon või ettevõte jõuab oma tulemusteni. Tulemuste kriteeriumid(näitavad 

mõõdetavaid resultaate) fokuseeruvad sellele, mida organisatsioon on juba saavutanud ja 

kavatseb saavutada tulevikus oma suhetes välisklientidega, töötajatega, kohaliku, riikliku 

ja rahvusvahelise kogukonnaga, plaanikohase toimivusega (EFQM 2012, Oakland 2006: 

136). Nooled joonisel 5 rõhutavad täiuslikkuse mudeli dünaamilist olemust, et õppimine, 

loovus ning innovatsioon aitavad parendada võimaldajate kriteeriumeid, mis omakorda 

parandab tulemuste kriteeriumeid (EFQM  2012). 

 

EFQM mudeli hindamist saab läbi viia RADAR2 meetodit (joonis 6) kasutades, mille 

elementideks on tulemused, lähenemisviis, rakendamine, vastavushindamine ja ülevaatus 

(EFQM 2012). RADAR metoodika kohaselt peab organisatsioon (EFQM 2012): 

- poliitika ja strateegia loomise käigus eesmärgistama tulemused (Results); 

- planeerima ja välja töötama kogumi integreeritud lähenemisviise, mis toetavad 

püstitatud eesmärkide saavutamist (Approaches); 

- süstemaatiliselt rakendama (Deploy) lähenemisviise tagades nende täieliku 

rakendatuse; 

- hindama ja vaatama üle (Assess and Review) lähenemisviise. 

                                                 
2Results, Approach, Deploy, Assess and Refine, vastavalt tulemused, lähenemisviis, rakendamine, 
vastavushindamine ja ülevaatus 
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Joonis 6.  RADAR metoodika. Allikas: EFQM 2012 

 

Hindamiseks valitud metoodika peaks olema teatud aja pärast korratav, et hiljem oleks 

võimalik muudatuste edukust ja ulatust mõõta (EFQM. 2012). Mõõtmine etendab pideva 

parendamise tsüklis tähtsat osa järgmistes protsessides (Oakland 2006: 101): 

• arengu jälgimine võrreldes organisatsiooni eesmärkidega; 

• võimaluste leidmine parendustegevuseks; 

• toimivuse võrdlemine sisestandarditega; 

• toimivuse võrdlemine välisstandarditega. 

 

Stabiilselt head tulemused ei ole kunagi juhuslikud, selle taga on alati hästi toimiv ja 

läbimõeldud süsteem ning tegevuspõhimõtted (Tammaru 2014: 9). 

 

 

1.4.  Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja 

suunised  

 

Käesolevas peatükis tuuakse välja Euroopa kõrgharidusruumi kõrgkoolide sisemise 

kvaliteedikindlustuse standardite ja suuniste põhilised eesmärgid ja olulisus. 

 

Üks võimalus ühtseid arusaamu kujundada on lähtuda kokkulepetest ehk standarditest. 

Standardimine on osa kvaliteedi tagamise süsteemist. Kõige enam tuntud ja tunnustatud 
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arusaamad kvaliteediga seonduvatest mõistetest ja headest tavadest on sõnastatud 

standardisarjas ISO 9000 (EVS-EN ISO 9000:2015, EVS-EN ISO 9001:2015 ja EVS-EN 

ISO 9004: 2009).  

 

Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suuniste (EKKSS) peamine 

eesmärk on anda panus õppimise ning õpetamise kvaliteedi kindlustamise ühisesse 

mõistmisse riikide vahel ja kõigis huvirühmades. Neil on olnud ja on ka edaspidi tähtis osa 

riiklike ja kõrgkoolide kvaliteedikindlustuse süsteemide väljatöötamisel Euroopa 

kõrgharidusruumis ning rahvusvahelises koostöös. Kvaliteedikindlustusannab Euroopa 

kõrgharidussüsteemidele võimaluse tõendada kvaliteeti ja suurendada läbipaistvust, aidates 

niiviisi kasvatada vastastikust usaldust ning pakutavate kvalifikatsioonide, õppekavade ja 

muu tegevuse paremat tunnustamist  (Euroopa kõrgharidusruumi...2015: 4) 

 

Standardid ja suunised on kirjeldatud sisemisele ja välisele kvaliteedikindlustusele ning 

välist kvaliteedikindlustust teostavatele asutustele kolme ossa (ESG 2015). Järgnevalt on 

välja toodud ESG standardite ja suuniste koondloetelu sisemisele kvaliteedikindlustusele 

(ESG 2015): 

• Kvaliteedikindlustusepoliitika. Kõrgkoolil peaks olema avalikustatud 

kvaliteedikindlustuse poliitika, mis on strateegilise juhtimise osa. Sisemised 

huvirühmad peaksid seda poliitikat asjakohaste struktuuride ja protsesside abil 

arendama ning rakendama, kaasates ka väliseid huvirühmi. 

• Õppekava väljatöötamineja kinnitamine. Kõrgkoolil peaksid olema kindlad 

protseduurid õppekavade väljatöötamiseks ja kinnitamiseks. Õppekavad peaksid 

olema välja töötatud selliselt, et nad vastavad seatud eesmärkidele, sealhulgas 

kavandatud õpiväljunditele. Õppekava täitmisel antav kvalifikatsioon peaks olema 

selgelt määratletud ja väljendatud ning viitama õigele tasemele riiklikus 

kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistikus ning seega ka Euroopa kõrgharidusruumi 

kvalifikatsiooniraamistikus. 

• Õppijakeskneõpeja hindamine Kõrgkool peaks tagama, et õppetööd ja üliõpilasi 

hinnatakse viisil, mis innustab üliõpilasi õppeprotsessi kujundamises aktiivselt 

osalema. 

• Üliõpilastevastuvõtt, edasijõudmine, akadeemilinetunnustamine, 

sealhulgasvarasemateõpinguteja töökogemusearvestamine, ning lõpudokumendid. 
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Kõrgkool peaks rakendama järjekindlalt eelnevalt kinnitatud ja avaldatud eeskirju, 

mis hõlmavad kogu üliõpilase elutsükli, näiteks üliõpilaste vastuvõtu, 

edasijõudmise, akadeemilise tunnustamise, sealhulgas varasemate õpingute ja 

töökogemuse arvestamise, ning lõpudokumentide väljastamise. 

• Õppejõud. Kõrgkool peaks veenduma oma õppejõudude pädevuses. Õppejõudude 

töölevõtmine ja nende arengu toetamine peaks olema õiglane ning läbipaistev. 

• Õpiressursid ja üliõpilastetoetamine. Kõrgkoolil peaks olema õppetegevuseks 

piisav rahastus ning ta peaks tagama, et üliõpilaste käsutuses on kohased ja kergesti 

kättesaadavad õpiressursid ning tugisüsteem. 

• Teabejuhtimine. Kõrgkool peaks koguma, analüüsima ja kasutama olulist teavet, et 

õppekavade koostamist ning muid tegevusi tõhusalt juhtida. 

• Avalik teave. Kõrgkool peaks avaldama selget, õiget, objektiivset, ajakohastatud ja 

kergesti kättesaadavat teavet oma tegevuse, sealhulgas õppekavade kohta. 

• Õppekavadeseireja korrapäraneülevaatus. Kõrgkool peaks õppekavu seirama ja 

korrapäraselt üle vaatama, et saavutada neile seatud eesmärgid ning reageerida 

üliõpilaste ja ühiskonna vajadustele. Ülevaatuste tulemusel peaks õppekavu 

pidevalt parendama ja nende alusel kavandatud või ellu viidud tegevustest tuleks 

teavitada kõiki asjaosalisi. 

• Perioodilinevälinekvaliteedikindlustus. Kõrgkool peaks perioodiliselt osalema 

välises kvaliteedikindlustuses, mis on kooskõlas EKKSSiga. 

 

Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised3 esitab küll 

standardid ja suunised kõrghariduse sisemiseks ning väliseks kvaliteedikindlustuseks, kuid 

ei ole kvaliteedistandardid ega kirjuta ette, kuidas kvaliteedikindlustuse protsesse 

rakendada, vaid annab juhiseid valdkondades, mis on olulised selleks, et pakkuda 

kõrghariduses edukalt kvaliteetset õpet ja õpikeskkonda (EKKSS 2015). 

  

                                                 
3Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). 
Brüssel, Belgia. Eesti keeles  
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2. EESTI MAAÜLIKOOLI TAGASISIDESÜSTEEMI 

TOIMIVUSE ANALÜÜS VÄLISTE HUVIGRUPPIDE 

OSAS ÕPPEKAVADE JA ÕPPETEGEVUSTE 

PARENDAMISEL 

 

2.1.  Eesti Maaülikooli tutvustus 
 

Käsolevas peatükis annab autor ülevaate Eesti Maülikoolist, sh maaülikooli 

kvaliteedipoliitikast ja tagasisidesüsteemist. 

 

Eesti Maaülikool kannab praegust nime 2005. aasta 27. novembrist. Ülikooli juured 

ulatuvad aastasse 1873, mil Tartus alustas tööd veterinaariakool. Aastatel 1951-1991 

kandis kõrgkool Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning aastatel 1991-2005 Eesti 

Põllumajandusülikooli nime. Alates 2005. aastast on ülikoolis viis akadeemilist 

struktuuriüksust: põllumajandus- ja keskkonnainstituut, veterinaarmeditsiini ja 

loomakasvatuse instituut, metsandus- ja maaehitusinstituut, tehnikainstituut ning 

majandus- ja sotsiaalinstituut (Üldinfo. EMÜ 2017). 

 

Eesti Maaülikooli koosseisu kuuluvad järgmised instituudid:  

- majandus- ja sotsiaalinstituut 

- metsandus- ja maaehitusinstituut 

- põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

- tehnikainstituut 

- veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut 

- Tartu Tehnikakolledž (EMU kodulehekülg 2017). 

 

Eesti Maaülikooli missioon on luua ja jagada teadmisi biomajanduse edendajatele looduse 

ja inimese hüvanguks. Maaülikooli visioon on rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikool 

biomajanduse valdkonnas (EMÜ arengukava... 2017). 
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Eesti Maaülikooli põhiväärtusteks on (EMÜ arengukava...2017): 

• Usaldusväärsus. Ülikool on oma tegevustes objektiivne, eetiline, aus, 

vastutustundlik, õiglane ja professionaalne. Ülikool hoolib oma üliõpilastest ja 

töötajatest ning hoolitseb akadeemilise järjepidevuse ja traditsioonide kestmise 

eest. Ülikool on säästliku ja loodushoidliku mõtteviisi kujundaja. 

• Akadeemiline vabadus. Ülikoolis on kõigil võimalus esitada oma seisukohti ja 

uurimistöö tulemusi vabana välistest piirangutest ja ettekirjutustest ning arendada 

parimal viisil teadmust ja teenida ühiskonda. 

• Avatus. Ülikool on avatud koostööle ja teadmiste edasiandmisele. Ülikool on 

võrdsete võimaluste, salliva õhkkonna ja sünergia looja ja hoidja. 

• Loovus. Ülikool on innovaatiline ja avatud uutele ideedele. Ülikool arendab 

akadeemilise pere ja üliõpilaste akadeemilise uudishimu toetamiseks loovat 

keskkonda. 

• Eesti keel ja kultuur. Ülikool väärtustab rahvuskultuuri säilimist ja arendamist, eesti 

teaduskeele loovat arendamist ja emakeelset ülikooliharidust. Ülikool annab 

kvaliteetse teadustöö ja haridusega ning ühiskonna teenimisega Eestimaa kestliku 

arengu heaks endast parima. 

 

Eesti Maaülikooli õppe kvaliteedistrateegia lähtub Eesti avalike ülikoolide (EAÜ) 

Rektorite Nõukogus 2003. a sõlmitud Kvaliteedileppest ning Euroopa kõrgharidusruumi 

kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest (Kõrghariduse Kvaliteedikindlustamise 

Euroopa Assotsiatsioon, 2005). Ülikooli õppe kvaliteedistrateegia kinnitati ülikooli 

nõukogu määrusega 01. detsember 2005 nr 30 (EMÜ sisedokument).  

2009. aastal koostati Eesti Maaülikoolis kvaliteedikäsiraamat, milles formuleeriti ülikooli 

kvaliteedipoliitika põhiseisukohad, sh: 

• üliõpilaskesksus; 

• eestvedamine ning ülikooli eesmärgi ühtsus; 

• inimeste kaasahaaratus; 

• süsteemne protsessikeskne lähenemisviis juhtimisele; 

• tulemustele orienteeritus; 

• pidev parendamine; 

• analüüsil põhinev otsustamine; 
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• vastastikku kasulikud suhted partneritega (Kvaliteedikäsiraamat 2009). 

 

2009- 2010 osales Eesti Maaülikool Primus (2008-2015 Euroopa struktuurivahenditest 

rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus Archimedes) programmi 

„Kvalteedikindlustamine Kõrgkoolis” pilootprojektis. Protsessi eesmärgiks oli aidata kaasa 

kõrgkoolide kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamisele ja kõrgkoolide töö tulemuslikkuse 

tõstmisele, võimaldada kõrgkoolil selgitada välja oma tugevad küljed ja 

parendusvaldkonnad, mille põhjal saab planeerida parendustegevusi ja jälgida edusamme, 

jagada kogemusi kõrgkoolide kvaliteedijuhtimise süsteemidest, suurendada Eesti 

kõrgkoolide konkurentsivõimet tervikuna ning tõsta/toetada kõrgkoolide läbilöögivõimet 

Euroopa Liidus ja muus maailmas ning toetada edukat institutsionaalse akrediteerimise 

läbimist (Kvaliteedi juhtimine kõrgkoolis 2017). 

 

Protsessi käigus analüüsisid kõrgkoolid oma tegevust ning tugevusi ja parendusvaldkondi. 

Projekti raames said kõrgkoolid enesehindamismeeskondade liikmete koolitusi, viisid läbi 

enesehindamise ja koostasid enesehindamisraporti. Samuti said kõrgkoolid oma  

toimivusele eksperthinnangu välishindajate poolt, sh tagasisideraporti, milles toodi välja 

ülikoolide tugevused ja parendusvaldkonnad (Kvaliteedi juhtimine kõrgkoolis 2017). 

 

Aprillis 2010. aastal viis Eesti Maaülikool eelpool kirjeldatud Primus programmi raames 

esimesena Eesti ülikoolide seas läbi enesehindamise, kus hindamise aluseks olid EFQM 

täiuslikkusmudelis olevad kriteeriumid, osaledes PRIMUS projektis. 

 

2010. aastal PRIMUS projekti raames läbi viidud enesehindamise tagasisideraportis on 

olulisema parendusvaldkonnana toonud välishindajad välja ülikooli tulemuste ja mõju 

mõõtmise, sh analüüsi, saadud informatsioonist õppimise ning tulemuste avalikkusele 

esitlemise. Samuti tõid välishindajad parendusvaldkonnana välja erinevate tugiprotsesside 

sidustamise ning õppeprotsesside juhtimise eesmärgipärasemaks muutmise. Positiivse 

näitena toodi viimase ettepaneku juures välja ülikooli teadus- ja arendustegevuse 

eesmärgistatuse, mida ülikoolisiseselt eeskujuks võtta.  
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Välishindajate tagasisidest lähtuvalt töötati ülikoolis ühe dokumendina välja 

tagasisidesüsteem (Lisa 2), milles tagasiside protsessi koostamisel võeti aluseks pideva 

parenduse põhimõte. EMÜ tagasisidesüsteem kinnitati 05.10.2011 ülikooli nõukogu 

määrusega nr 8. 

Tagasisidesüsteemi kirjelduses on ülikool määratlenud järgmised huvipooled: 

• ülikooli töötajad; 

• üliõpilased; 

• vilistlased; 

• tööandjad; 

• ülikooli partnerid; 

• ühiskond ja ühiskonna liikmed ning teised välised sihtrühmad. 

Eesti Maaülikooli akadeemilise sekretäri sõnul oli süsteemi väljatöötamise ajendiks 

ülikooli vajadus toimiva tagasisidesüsteemi järgi. Tema sõnul peab ülikool oluliseks uurida 

oma sihtrühmadelt tagasisidet, et vastavalt uuringute-küsitluste tulemustele teha oma 

toimingutes korrektuure ja parandusi. 

2012. aastal viidi maaülikoolis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) 

poolt pilootprojektina läbi institutsionaalne akrediteerimine. Positiivsena tõi 

rahvusvaheline akrediteerimiskomisjon välja toona, et maaülikoolis uuritakse ja 

analüüsitakse üliõpilaste rahulolu õppekvaliteediga ja tööandjate rahulolu lõpetanute 

kvaliteediga. Samuti selle, et uuringute tulemusi arvestatakse õppekavade arendamisel. 

Esile toodi positiivses võtmes ka väljatöötatud ja rakendatud tagasisidesüsteemi, sh 

huvigruppide määratlemise, huvigruppidelt  tagasiside kogumise, tulemuste analüüsi ning 

tulemuste arvestamise süsteemsust. Parendusvaldkonnana toodi välja üliõpilaste madalat 

aktiivsust tagasiside andmisel läbi ÕIS keskkonna (Institutsionaalse akrediteerimise 

hindamisraport 2012). 

Magistritöö koostamise ajal, 2017. aastal, on EMÜ tagasisidesüsteemi dokument kehtiv. 

Samas intervjuudest valimisse kuulunud osakonna ja instituutide juhtidega, selgus, et 

tagasisidesüsteem toimib nende vastutusvaldkonnas mõnevõrra erinevalt 

tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatus. Et tuvastada mittevastavused 

tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatu ja tagasisidesüsteemi toimivuse vahel, viis 
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magistritöö autor läbi ka süsteemi toimivuse ja dokumendis kirjeldatu võrdluse. Analüüsi 

tulemustest annab autor ülevaate peatükis 2.3 ja 2.4. 

 

Intervjuust ülikooli akadeemilise sekretäriga selgus, et  2009. aastal maaülikoolis koostatud 

kvaliteedikäsiraamat ei ole enam ajakohane ega kehtiv dokument. Kvaliteedikäsiraamatu 

rolli täidavad maaülikooli akadeemilise sekretäri sõnul EMÜ sisene -ja väline veebileht 

(www.emu.ee). Veebilehelt on leitav EMÜ tutvustus, sh otseviited instituutidele. Samuti 

on veebilehelt leitav maaülikooli kehtiv arengukava, kus on kirjeldatud EMÜ missioon, 

visioon, põhiväärtused, välja on toodud strateegilised valdkonnad ning sihid ja eesmärgid. 

Lisaks on veebilehelt leitavad ka kõik ülikooli puudutavad dokumendid ja muu avalik 

teave. Töötajatele suunatud EMÜ intranetis ehk sisesel veebilehel on olemas kõik vajalik 

dokumentatsioon ja informatsioon, sh dokumendid kvaliteedijuhtimise ja läbiviidud 

uuringute tulemuste kohta. Ülikooli akadeemilise sekretäri sõnul ei käsitleta ülikoolis 

kvaliteedijuhtimist kui eraldiseisvat valdkonda. Ka ei ole ülikoolis kvaliteedijuhtimise eest 

vastutavat töötajat, mistõttu eeldab kvaliteedijuhtimine ülikoolis käesoleval ajal selget 

ülesannete jaotust, st et iga töötaja teab oma ülesandeid ning analüüsib oma tegevust ning 

eesmärgistab parendustegevused. 

 

Et kvaliteedi juhtimiseks on ülikoolil töötatud välja korrad, süsteemid, juhendid ja vormid 

ning need on kättesaadavad erinevatele huvipooltele, kes, sõltuvalt oma rollist, neid 

järgivad, siis peab magistritöö autor oluliseks, et kehtiv dokumentatsioon, sh 

tagasisidesüsteem oleks asja- ja ajakohane ning kinnitatud kokkulepped ja süsteemi 

kirjeldus toetaksid püstitatud eesmärkide saavutamist. Seda enam juhul, kui 

kvaliteedijuhtimist kui valdkonda ja kvaliteedijuhtimise eest vastutavat töötajat 

üleülikooliliselt määratud ei ole. Antud uurimisprobleemi ja uuringu tulemusi käsitleb 

autor järgmistes alapeatükkides.  

 

 

2.2.  Uuringu eesmärk, metoodika ja valim 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi, 

kinnitatud 05.10.11 rektori määrusega nr 8,  rakendamise tulemuslikkust õppekavade ja 
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õppetegevuse kvaliteedi parendamisel  ning uuringu tulemustele tuginedes teha 

ettepanekuid süsteemi arendamiseks.  

 

Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor järgmised uurimisküsimused: 

1. Kas EMÜ tagasisidesüsteem toimib EMÜ instituutides, õppeosakonnas ja turundus- ning 

kommunikatsiooniosakonnas eesmärgipäraselt ja pideva parenduse põhimõttel? 

2. Kas EMÜ-s  05.10.11 kinnitatud tagasisidesüsteem on asja- ja ajakohane käesoleval ajal 

(2017). 

3. Tagasisidesüsteemi toimivuse tervikanalüüsile tuginedes teeb autor parendusettepanekud 

süsteemi arendamiseks. 

 

Uurimismeetodina kasutas autor personaalintervjuu ja dokumentide analüüsi meetodeid.  

 

Esmased andmed pärinevad autori poolt läbiviidud intervjuudest Eesti Maaülikooli 

akadeemilise sekretäri, õppeosakonna juhataja, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna 

juhataja kohusetäitjaga ning viie instituudi õppedirektoritega, sh majandus- ja 

sotsiaalinstituut, metsandus- ja maaehitusinstituut, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 

tehnikainstituut ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. 

 

Intervjuu viidi läbi poolstruktureeritud vormis, kus autor valmistas dokumentide analüüsile 

ja valdkonna teoreetilistele seisukohtadele tuginedes ette intervjuu küsimused (Lisad 4 ja 

5) ning saatis need intervjueeritavatele enne intervjuud ette.  

 

Intervjuu küsimused on koostatud kasutades programmi Microsoft Word 2007. Eelnevalt 

intervjuueritavatega kooskõlastades vestlus salvestati kasutades diktofoni. Peale kõigi 

intervjuude läbiviimist võeti saadud informatsioon kokku programmis Microsoft Word 

2007. Hiljem küsiti intervjueeritavatelt täpsustavaid lisaküsimusi e- posti teel ning saadud 

informatsioon lisati olemasolevasse Microsoft Word 2007 programmis koostatud 

kokkuvõtetele.  

 

Teisased andmeid saadi dokumentide analüüsi meetodit kasutades, sh läbitöötavateks 

dokumentideks olid Eesti Maaülikooli väliste huvigruppide uuringute tulemused, Eesti 

Maaülikooli kvaliteedikäsiraamat, Eesti Maaülikooli tagasisideraport 2010, PRIMUS 

(enesehindamise aruandele 2010), Eesti Maaülikooli nõukogu poolt (05.10.2011) 
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kinnitatud tagasisidesüsteemi dokument, enesehindamisraport 2012 (teostatud 

institutsionaalse akrediteerimise läbiviimiseks) ja institutsionaalse akrediteerimise 

akrediteerimiskomisjoni hindamisraport (2012).  

 

Eesti Maaülikooli väliste huvigruppide uuringute tulemused koondati, kasutades 

andmetöötlusprogrammi Microsoft Word 2007, tabeliks, kus toodi välja huvigupp, uuringu 

nimetus, uuringu läbiviimise aeg, tagasiside eest vastutaja ja selgunud parendusmomendid. 

Saadud tulemusi võrreldi aastate ja uuringute lõikes võttes need aluseks, lähtudes pideva 

parendamise tsükli põhimõttest ning RADAR metoodikast, intervjuu küsimuste 

ettevalmistamisel. 

 

Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi tomimise uurimiseks õppekavade ja õppetegevuse 

parenduse aspektist lähtuvalt  toimus töö empiirilise osa teostus  kahes etapis: 

1. Andmete kogumine ja töötlemine.  

2. Tulemuste väljaselgitamine. 

 

 

2.3. Tulemused ja arutelu 

 

Käesolevas peatükis antakse dokumendianalüüsi ning läbi viidud intervjuude tulemuste 

põhjal ülevaade Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi eesmärgipärasest toimivusest ja läbi 

viidud uuringute tulemuste arvestamisest parendustegevuste planeerimisel.  

 

 

2.3.1. Tagasisidesüsteemi analüüs 

 

EMÜ tagasisidesüsteem (Lisa 1) on loodud eesmärgil, saada sihtrühmadelt regulaarselt 

tagasisidet ja saadud tagasiside alusel parendada ülikooli juhtimist ning ülikooli teenuste 

sisu- ja juhtimise kvaliteeti.  

Kinnitatud dokumendis  on ülikooli jaoks oluliste huvigruppidena välja toodud kuus 

sidusrühma: 

• ülikooli töötajad; 

• üliõpilased; 
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• vilistlased;  

• tööandjad; 

• ülikooli partnerid; 

• ühiskond ja ühiskonna liikmed ning teised välised sihtrühmad.  

 

Autor käsitleb oma uurimuses EMÜ väliste huvigruppidega, sh üliõpilased, vilistlased ja 

tööandjad, seotud tegevusi ja tulemusi õppekava ja õppetegevuse parenduse aspektist. 

 

Lisaks huvigruppide määratlusele, kirjeldatakse tagasiside dokumendis tagasiside 

korralduse põhimõtteid, sh tagasisideküsitluste analüüsi ja avalikustamist ning uuringutes 

saadud tulemuste kasutamist. Dokumendi lisades (Lisad 2 ja 3) on esitatud tagasiside 

korraldus protsessi voodiagrammina ning tagasisidemaatriks, milles on kirjeldatud 

huvigrupid ja nendega seotud tegevused tagasisidesüsteemi raames, sh planeeritud 

rahulolu-uuringute eesmärk, läbiviimise aeg ja regulaarsus ning uuringutulemuste 

kasutamine ja protsessi eest vastutajad.  

 

Vastavalt tagasisidesüsteemi korralduse põhimõtetele, mis on kirjeldatud 

tagasisidesüsteemi dokumendis, läbi viidud uuringute tulemusi analüüsitakse ning saadud 

tulemused on aluseks parendusotsustele, sh analüüsi tulemusi võrreldakse planeeritud 

tulemustega ehk oodatavad tulemused peavad olema eesmärgistatud. EMÜ 

tagasisidesüsteemi korralduse põhimõtete punkt 3.2 ja punkt 3.3 põhjal võib järeldada, et 

tagasisidesüsteem on maaülikoolis üles ehitatud Demingi PDCA põhimõtteid järgivalt. 

 

Tagasisidesüsteemi dokumendi punkt 6.6 kohaselt kasutatakse väliste huvigruppide (antud 

töö kontekstis tasemeõppega seotud huvigrupid) uuringute tulemusi järgmiselt: 

• tagasisidet õpetamise kohta – töötajatega läbiviidavatel arenguvestlusel, õppejõu 

õpetamise kvaliteedi parendamiseks ning õppeainete sisu ja vormi täiustamiseks; 

• tagasisidet üliõpilastelt kõrgkooli valiku põhjuste ja esimese semestri õppetegevuse 

kohta - ülikooli turundustegevuste planeerimisel ja õppeprotsessi parendamiseks; 

• tagasisidet ülikooli õpingute katkestamise kohta – katkestamise põhjuste 

väljaselgitamiseks     ning katkestanute arvu vähendamiseks vastavate meetmete 

väljatöötamisel; 
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• tagasisidet lõpetajatelt – õppekava ja õppetegevuse sh. juhendamise kvaliteedi  

parendamiseks; 

• tagasisidet vilistlastelt ja tööandjatelt – õppekavade arenduses ja 

turundustegevustes; 

• tagasisidet üld- ja kutsekoolide õpilastelt ja õpetajatelt ning avalikkuselt – ülikooli 

tuntuse suurendamiseks ja mõjusamaks turundamiseks. 

 

Tagasisidesüsteemi analüüsist nähtub, et ülikool on süsteemi väljatöötamisel lähtunud 

EFQM enesehindamise mudeli loogikast, sh töötatud on välja juhtpõhimõtted (poliitika), 

süsteemi rakendamisel on lähtutud protsessipõhisest lähenemisest ning süsteemi 

rakendamise eesmärgiks on huvigruppidega (mudelis „kliendid”) seotud tulemuste analüüs 

ja parendamine. Samuti saab analüüsist järelda, et süsteemi rakendamisel on aluseks 

võetud ka EFQM mudeli RADAR hindamisloogika, mille kohaselt organisatsioon seab 

eesmärgid, planeerib ja viib ellu tegevusi, mis avaldavad mõju tulemustele, analüüsib 

saavutatud tulemusi ja annab saavutatud tulemustele tuginedes hinnanguid rakendatud 

parendustegevustele. 

 

Tagasisidesüsteemi protsessi (Lisa 3) analüüsist saab järeldada, et ülikool on süsteemi 

väljatöötamisel lähtunud Brennan ja Williams (2004) tagasisidesüsteemi (kirjeldatud 

peatükis 1.2) seitsme- etapilisest käsitlusest, sh kätketes endas eesmärkide seadmist, 

eesmärkide saavutamiseks sobivate meetodite valikut, tagasiside kogumist ja analüüsi, 

tagasiside tõlgendamist, tagasiside tulemuste arvestamist otsustusprotsessides ning 

tulemuste avalikustamist ja levitamist. Tagasisideprotsessi hindamine ja monitoorimine on 

küll dokumendis kirjas, kuid selleks pole välja töötatud protseduure. Et kinnitatud 

dokumendid on aluseks ülikooli igapäevases töös, siis soovitab autor välja töötada ka 

tagasisidesüsteemi parendamise ja dokumenteeritud muudatuste sisseviimise korra. 

 

 

2.3.2. Väliste huvigruppide uuringute läbiviimise analüüs 

 

Järgnevalt analüüsib autor, kuivõrd tagasisidesüsteemi rakendamisel maaülikoolis 

järgitakse peatükis 2.3.1 väljatoodud EFQM enesehindamise mudeli loogikat ja RADAR 

meetodi hindamispõhimõtteid ning kas tagasisidesüsteemi rakendamisel lähtutakse 

Demingi pideva parendamise mudelist ning  Brennan ja Williamsi kõrgkoolide 
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tagasisidesüsteemi seitsme-etapilisest käsitlusest, mis kõik on omavahel seotud ning 

integreeritud kujul kasutamisel aitavad saavutada ülikooli seatud eesmärke (antud töö 

kontekstis õppekava ja õppetegevuse kvaliteedi parenemist lähtuvalt väliste huvigruppide 

tagasisidest). Seda eesmärgil võrrelda  kirjeldatud süsteemi, mis analüüsile tuginedes on 

üles ehitatud kvaliteedijuhtimise põhiprintsiipe järgivalt ja mille eesmärgiks on toetada 

ülikooli eesmärgipärast tegevust, reaalselt toimiva süsteemiga ning vajadusel teha 

parendussettepanekuid kirjeldatud ja/või rakendatud süsteemi osas. 

 

Tutvudes maaülikooli tagasisidesüsteemi dokumendi ja sealsete lisadega 

(tagasisidesüsteemi maatriks) ning läbi viidud uuringutega alates 2011/2012 õppeaastast, 

kaardistas autor esmalt ülikoolis 2011 aastal planeeritud uuringute läbiviimise ning 

2016/2017 õppeaastaks läbi viidud uuringud, eesmärgiga tuvastada, kas planeeritud 

tegevused toimusid ning, kas planeeritud tegevuste muutmine oli põhjendatud ja 

dokumenteeritud. 

 

Eesti Maaülikooli väliste huvigruppide uuringute tulemusi tõi autor välja ja analüüsis 

alates  05.10.2011 läbiviidud uuringutest, mil kinnitati Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) 

tagasisidesüsteemikord (Lisa 1) Eesti Maaülikooli Nõukogu määrusega nr 8.  

 

Lisas 2 esitatud tagasisidemaatriks kirjeldab tagasisidesüsteemi raames planeeritud 

rahulolu-uuringute eesmärke, läbiviimise aega ja regulaarsust ning uuringutulemuste 

kasutamist ja protsessi eest vastutajad. Järgnevalt on tabelis 1 esitatud 2011. aastal 

tagasisidesüsteemi raames planeeritud tegevused ning teostatud tegevused aastani 2017.  

Tabelis 1 on on välja toodud tagasisidesüsteemi raames 2011. aastal planeeritud tegevuste 

ja 2017 aastani teostatud tegevuste võrdlus, temaatiliselt on uuringud välja toodud lisas 6. 
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Tabel 1.Tagasisidesüsteemi raames 2011. aastal planeeritud tegevuste ja 2017 aastani 

teostatud tegevuste võrdlus (Lisa 2 ja läbi viidud intervjuude põhjal). Autori koostatud 

H
uv

ig
ru

pp
 

Planeeritud 
uuringud ja 

nende 
sagedus 

 

Teostatud uuringud vastavalt planeeritule, 
kus X – planeeritud     -vastab planeeritule,  
      - toimub mõnevõrra erinevalt 
planeeritust ja        - ei vasta planeeritule 

Kommentaarid ja 
märkused 

 

2011/ 
2012 

 

2012/ 
2013 

 

2013/ 
2014 

 

2014/ 
2015 

 

2015/ 
2016 

 

2016/ 
2017 

 
 A B C D E F G H 

Ü
ül

iõ
pi

la
se

d 

Tagasi-side 
õppejõule ja 
õppeaine-le, 
igal semestril 

X X X X X X 

Igal semestril läbi 
õppeinfosüsteemi (ÕIS), 
lisaks viivad õppejõud 
iseseisvalt oma aine 
raames läbi. 
tagasisideküsitlusi (isiklik 
kasutus). Doktorantidelt 
küsitakse lisaks ÕIS-le ka 
ÕIS-i väliselt (2-3 aasta 
järel). 

Tagasi-side I 
kursuse 
üliõpi-lastelt, 
teisel 
semestril 

X X X X X X 

Alates 2013 viiakse läbi 
kursusel „sissejuhatus 
erialasse", mis pigem ei 
ole niivõrd rahulolu 
mõõtva iseloomuga. 

Tagasi-side 
lõpetaja-telt, 
viimasel 
semestril 

X X X X X X 
Igal aastal, 2011. aastal 
teostatud ka uuring 
magistritöö raames.  

Tagasi-side 
õpingute 
katkest-amise 
kohta, protse-
duuri käigus 

X X X X X X 
Individuaalne 
tagasisideküsimine 
protseduuri käigus. 

V
ili

st
la

se
d 

Vilistlas-
uuringud, üle 
kolme aasta 

 X   X  

Rohkem instituutide 
vastutuses. Instituudid 
küsivad tagasisidet pigem 
vastavalt vajadusele ja 
küsimine toimub 
mittefikseeritult. 
Fikseeritud küsimine 
toimub mõningal juhul 
mõne programmi raames, 
kuid ei toimu regulaarselt. 
Üle-Eestilised 
vilislasuuringud toimuvad 
üle kolme aasta, kuhu on 
kaasatud ka EMÜ 
vilistlased. 
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 A B C D E F G H 
T

öö
an

dj
ad

 

Tööand-jate 
rahulolu 
EMÜ 
lõpetanu-
tega, üle 
kolme aasta 

X   X   

Toimub vastavalt 
vajadusele ning peamiselt 
mittefikseeritult. 

Tööandja-te 
hinnang 
EMÜ prakti-
kandile, üle 
kolme aasta 

X    X X 

Tööandja annab praktika 
läbimise järel kirjalikku 
tagasisidet praktikandile. 
Praktikad toimuvad igal 
aastal. Lisaks 
mittefikseeritud vestlused. 

Ü
hi

sk
on

d 

Üld-  ja 
kutse-koolide 
õpilased ning 
õpetajad, üle 
aasta 

X  X  X  

Abiturientide seas eraldi 
tagasiside küsitlusi läbi ei 
viida. 2011a. viidi läbi 
uuring haridusmesse 
külastanud noorte seas. 

Ülikooli 
kajastatus 
meedias, 
pidev 

X X X X X X 

Kasutatakse lepinguga 
sisse ostetud 
meediamonitooringut, 
tulemused igapäevaselt. 

Maineuuring, 
üle aasta 

X  X  X  

Kasutatakse igal aastal 
tehtavat üle-Eestilist 
maineuuringut. 

 

Tabelist 1 on näha, et vilistlaste tagasiside toimib planeeritust mõnevõrra erinevalt. EMÜ 

tagasisidesüsteemi dokumendis on vilistlaste tagasiside eest vastutav õppeosakond, kuid 

intervjuudest õppeosakonna juhataja ja instituutide õppedirektoritega selgus, et vilistlastelt 

tagasiside saamine on iga instituudi enda pädevuses, põhjusel, etinstituutidel on valdkonna 

tööandjate ja praktika ettevõtete kontaktid, kus EMÜ vilistlased on esmalt läbinud praktika 

ja hiljem jäänud neisse organisatsioonidesse ka tööle. Instituutide poolt teostatav tagasiside 

aga ei ole vastavuses planeerituga, sest toimub vaid vajadusel ning mittefikseeritud 

formaadis, täpsemalt vestluste vormis, mida ei salvestata ega talletata. Fikseeritud 

tulemustega uuringute näol on tegemist üle- Eestiliste vilistlasuuringutega, kuhu on 

kaasatud kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetanud vilistlased ning mida viiakse läbi üle kolme 

aasta. 

 



39 
 

Tööandjate tagasiside kuulub instituutide vastusalasse ning seda uuritakse, kuid nii nagu 

vilistlastegi puhul nii ka tööandjate puhul toimub tagasiside uurimine vestluste vormis, 

vastavalt vajadustele ning tulemusi ei salvestata. Seda põhjendati sobiva raamküsimustiku 

puudumisega. Samas ka sellisel kujul tagasiside saamine on, vastavalt intervjuudest saadud 

informatsioonile, andnud palju väärtuslikku informatsiooni õppekavade ja õppetegevuse 

kohta. 

 

Üld-  ja kutsekoolide õpilasetelt ning õpetajatelt tagasiside küsimine ülikooli maine ja 

tuntuse kohta ei toimi plaaneritud korras. Kogu EMÜ mainet ja tuntust puudutav tagasiside 

saadakse igal aastal üle- Eestiliselt läbiviidavast maineuuringust, kus vastajate vanus on 

vahemikus 15- 74 aastat. Intervjuust turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja 

kohusetäitjaga selgus, et antud maineuuringu puhul on tegemist sisseostetud teenusega, kus 

uuringusse investeerinud ülikooli maineprofiil uuritakse detailselt. Lisaks kogutakse teavet 

ülikooli maine ja tuntuse kohta ka meediamonitooringuga, kus tagasiside on igapäevane. 

 

 

2.4.  EMÜ tagasisidesüsteemi toimivuse analüüs PDCA mudeli järgi 

huvigruppide põhiselt 

 

Järgnevalt annab autor ülevaate  EMÜ tagasisidesüsteemi toimivuse analüüsi tulemustest 

võttes aluseks PDCA mudeli põhimõtted. Analüüsil kasutas autor tabelis 1 toodud analüüsi 

tulemusi. Viidatud tabeli andmed pärinevad tagasisidesüsteemi dokumendi (Lisa 2), läbi 

viidud personaalintervjuude ja läbi töötatud ülikooli väliste huvigruppide 

uuringutulemustest.  

 

Vastavalt PDCA ehk pideva parendamise tsükli põhimõtetele peavad kõik tegevused 

toimima planeeri (Plan) – rakenda (Do) – kontrolli (Check) – tegutse/ toimi (Act) tsüklit 

järgides. PDCA- tsüklit tutvustab peatükk 1.3. 

 

Ülevaatlikkustamise eesmärgil on tsükli neli sammu esitatud tabeli kujul, kus teoreetilised 

alused (Lisa 1) on kõrvutatud tegeliku olukorraga.  

 

Analüüs on teostatud huvigruppide põhiselt. 
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Huvigrupp – üliõpilased 

 

Tabelisse 2 on autor koondanud lähtudes PDCA tsüklist tagasiside toimivuse õppejõudude 

ja õppeainete osas. Tabeli vasakul veerus on välja toodud dokumentide analüüsile 

tuginedes PDCA tsükli põhimõtetel kirjeldatud tagasiside toimivuse protsess. PDCA 

tsüklisse on paigutatud järgmised tagasisidesüsteemi dokumendi (Lisa 1) punktid: 

• planeeri (P) – punkt 1.1. Tagasiside eesmärk ; 

• rakenda (D) – punkt 4. Tagasiside korraldus (täpsemalt punkt 4.1.2) 

• kontrolli (C) – punkti 5. Tagasisideküsitluste tulemuste analüüs ja avalikustamine; 

• tegutse/ toimi (A) – punkt 6.3. ja 6.4. Tagasisideküsitluste kasutamine. 

Tabeli paremasse veergu on aga koondatud dokumentide analüüsist ja intervjuudest 

selgunud tegeliku toimimise protsess. 

 

Tabel  2. PDCA- tsükkel "tagasiside õppejõule ja õppeainele”. Autori koostatud 

PDCA Tagasisidesüsteemi dokumendis 
kirjeldatud protsess Tegelikul toimiv protsess 

P 

Saada üliõpilastelt regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada ülikooli teenuste 
sisukvaliteeti.  
 
Tagasiside planeerimise faasis võetakse 
aluseks eelmise perioodi 
tagasisidetulemused, eesmärgistatakse uue 
perioodi tulemused  ja tagasiside protsessis 
korrigeerimist vajavad tegevused. 

Saada üliõpilastelt regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada õppekavade ja 
õppetegevuse kvaliteeti. 
 
Tagasisidetulemusi jälgitakse läbi aja 
eesmärgiga hoida hinnangud õppeainetele 
võimalikult head (skaala 1-5)  ning 
hinnangud õppejõudude võimalikult 
positiivsed (vahemik -2 kuni +2). 

D 
Küsitlus igal semestril pärast õppeaine 
lõpphindamist. 
 

Küsitlusitlus iga semestri lõpus. 

C 

Tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerib õppeosakond koostöös 
instituutidega. 
 

Õppeosakonnas analüüsitakse regulaarselt 
iga semestri lõpus, tulemused avaldatakse 
instituutidele. Lisaks õppeosakonna 
analüüsile kasutavad instituudid ÕIS-s 
olevaid tulemusi analüüsimata kujul. 

A 

Analüüsitulemused on aluseks 
parendusotsustele. Oodatavate tulemuste 
eesmärgistamine.  
 
Analüüsitulemuste kasutamine 
arenguvestlustel, õppjõu õpetamise 
kvaliteedi parendamiseks, õppeaine sisu ja 
vormi täiustamiseks. 

Analüüsitulemused on õppekavades ja 
õppetegevuses muudatuste tegemise 
aluseks- toimub instituutide tasandil. 
Oodatav eesmärk on õppejõududele ja 
õppeainetele võimalikult heade hinnangute 
saamine. 
 
Tulemustest lähtuvalt toimuvad vestlused 
õppejõududega õpetamise ning õppeaine 
sisu parendamiseks. 
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Tabeli 2 paremas veerus olev protsessi ja tegevuste kirjelduse informatsioon pärineb 

õppeosakonna juhataja ning instituutide õppedirektoritega läbiviidud intervjuudest. 

Intervjuudest selgus, et ülikooli õppejõudude ja õppeainete kohta küsitava tagasiside 

eesmärk on parendada õppekavasid ning õppetegevust. Samuti on oluline, et tagasiside 

tulemused oleksid selged, kättesaadavad ning üheti mõistetevad. Nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks küsitakse üliõpilastelt regulaarselt tagasisidet. Tagasisidet analüüsitakse, 

tulemusi vaadeldakse läbi aja ning saadud tulemusi kasutatakse parendusotsuste tegemisel, 

sest üliõpilastelt saadav tagasiside on alus õppekavades muudatuste tegemiseks.  

 

Õppeosakonna juhataja sõnul üliõpilaste tagasiside eest on vastutaja küll õppeosakond, 

kuid õppekavasid ja õppetegevust puudutavad parendusotsused toimuvad instituutide 

tasandil (õppeosakond juhib tähelepanu ja suunab, kuid parendusotsused ja –tegevused on 

instituutide teha). Tema sõnul on õppekavad pidevas arenduses, seega on väga olulinene, et 

tagasiside küsimine oleks regulaarne ning ja saadav tagasiside asjakohane, andes piisaval 

hulgal adekvaatset informatsiooni otsuste tegemiseks.  

 

Üliõpilastelt tagasiside küsimine toimub läbi ÕIS keskkonna, kus saadud tulemused 

esitletakse nelja viimase semestri võrdlusena. Intervjuudest selgus, et instituudid kasutavad 

ÕIS-st saadud tulemusi regulaarselt, tulemusi vaadatakse ja võrreldakse läbi aja. 

Üliõpilaste tagasiside alusel muudetakse õppekavade sisu, vajadusel peetakse 

õppejõududega arenguvestluseid ning suunatakse vastavatele koolitustele. Põllumajandus- 

ja keskkonnainstituudis viiakse õppekavati läbi õppetegevuse kohta spetsiifilisemaid 

küsitlusi. Põllumajandus- ja kesskonnainstituudi ning metsandus- ja maaehitusinstituudi 

õppedirektorid tõid välja ka asjaolu, et puudub süsteem tagasiside tagasisisdele ehk kuidas 

üliõpilased saavad teavet nende antud tagasiside alusel tehtud parendusotsustest ning –

tegevustest. Metsands- ja maaehitusinstituudi õppedirekotori sõnul vaatab õppekava juht 

aastas korra ÕIS-st saadud tagasisidetulemused õppejõududele ja õppeainetele üle ning 

vastavalt saadud tulemustele kas kutsub või ei kutsu kokku komisjoni (kas tulemuste alusel 

õppekavade ja õppetegevuse kvaliteeti on võimalik või ei ole võimalik parendada). 

 

Lisaks ÕIS-s esitletud tulemustele edastab õppeosakond instituutidele kaks korda aastas 

kahe aasta võrdlusena ÕIS-st saadud tulemuste analüüsitulemused üliõpilaste tagasisidest 

õppejõududele ja õppeainetele, mida instituudid kasutavad õppekavade ja õppetegevusega 

seotud parendamisotsuste tegemisel.  
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Instituutide õppedirektorite sõnul  toimub õppejõududele ja õppeainetele 

tagasisideküsimine lisaks ÕIS- st küsitavale tagasisidele mõningal juhul ka 

mitteformaalses vormis, kus õppejõud oma initsiatiivil enda tarbeks küsib aine lõpus 

üliõpilastelt tagasisidet, et parendada oma õpetamise ja õpetatava aine kvaliteeti. 

Instituutide õppedirektorite sõnul peavad õppejõud sellises vormis ja kujul saadud 

tagasisidetulemusi ÕIS-ga võrreldes informatiivsemateks, andes neile ainespetsiifilisemaid 

tulemusi, et oma aine raames aine sisu ja kvaliteeti parendada. 

 

Instituutide õppedirektorite sõnul on läbi ÕIS keskkonna õppejõududele ja õppeainetele 

saadav tagasiside ning saadavad tulemused väga mugavad kasutada ning läbi aja 

võrreldavad. Õppeosakonna juhataja hinnangul on ÕIS- st saadav tagasiside piisavavlt 

objektiivne ja probleemsed valdkonnad tõusevad esile, sellega nõustusid ka instituutide 

õppedirektorid. Instituutide õppedirektorid on arvamusel, et  ÕIS- i kaudu küsitav ja 

saadav üliõpilaste tagasiside on vajalik, aga vastajate arv on liialt väike. Lisaks eelnevale 

oldi ÕIS-s anatava tagasiside kohustsulikkuse osas kahtlevad, leiti, et see võiks olla 

kohustuslik, kuid samas möönati, et kohustuslikus korras antav hinnang võib olla 

mõjutatud ega pruugi anda piisavalt adekvaatset sisendit õppe- ja õppekavade kvaliteedi 

hindamiseks ja parendusotsuste tegemiseks. Miinusena toodi ka veel välja asjaolu, et ÕIS-s 

saavad hinnanguid anda üliõpilased, kes reaalselt õppetöös ei osale. 

 

Õppeosakonna juhataja ning instituutide õppedirektorite kinnituseltagasiside küsimine I 

kursuse üliõpilastelt ei toimi tagasisidesüsteemi dokumendis (Lisa 1) kirjeldatud korras. 

Tagasisideelemendina toimivad erialadesse sissejuhatavad kursused, mille eesmärk on 

anda üliõpilasele selge ülevaade valitud erialast. Sissejuhatavad kursused toodi 

ainekavadesse põhjusel, et enamasti tuli üliõpilastelt tagasiside, et ei nähtud seost 

õppekava ja õpitud õppeainete vahel. Seega on sissejuhatavate kursuste näol tegemist 

ennetavate tegevustega vältimaks või maandamaks riske, et I kursuse üliõpilased pole 

piisavalt rahul õppega. Tehnikainstituudis küsitakse esimese kursuse üliõpilastelt kogu 

erialasse sissejuhatava kursuse jooksul,kirjaliku kommenteerimise vormis, tagasisidet 

üliõpilaste ootuste ja soovide osas, mis puudutavad nende valitud eriala. 

 

Kokkuvõttes saab järeldada, et vastavalt tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatud 

tegevustele toimub ülikoolis üliõpilaste tagasiside eesmärgistatud küsimine, 

tagasisidetulemused vaadatakse üle ja vajadusel või võimalusel arvestatakse neid sisendina 
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õppe- ja õppekava parendusel. Üle ülikooli toimub tagasiside küsimine ja tulemuste 

ülevaatus üliõpilaste poolt ÕIS-is antud tagasiside osas sarnase loogika alusel. Samas on 

vastamise protsent tihtilugu liialt madal, mistõttu ei pruugi sisend õppe- ja õppekava 

arendusse olla piisav. Sõltuvalt instituudist ja ka õppejõust uuritakse üliõpilaste rahulolu ja 

ettepanekuid ka jooksvalt ning sobivamas vormis ja kujul kui seda on ÕIS-i tagasiside. 

Intervjueeritavate hinnangul tagasisidesüsteem üliõpilaste osas üldjoontes toimib ning 

parendusmomendina toodi välja vastajate madalat protsenti (vastajate madalat protsenti 

toodi parendusvaldkonnana välja ka 2012 a institutsionaalse akrediteerimise 

hindamisraportis), kohustuslikus korras tagasiside andmisel mitte piisavalt kvaliteetset 

tagasisidet, mida kasutada parendustegevustes. Samuti toodi probleemina välja 

üliõpilastele nende antud tagasiside osas ülikooli poolt tagasiside andmise süsteemi 

puudumist, ehk mida arvestati ja millised parendustegevusi kavandatakse. Tõstmaks 

üliõpilaste tagasiside andmise aktiivsust ÕIS-is soovitab autor kaasata üliõpilased 

vastavasse arutellu, kus selgitada välja, miks antakse vähe tagasisidet ja mis motiveeriks 

neid tagasiside andmisel. Samuti selgitada koostöös üliõpilastega välja, kas kohustuslikus 

korras tagasiside andmine mõjutab nende antud vastuseid ja mis kujul oleksid üliõpilased 

motiveeritumad andma tõest tagasisidet, mida kasutada sisendina parendustegevuste 

kavandamisel ülikoolis. Ühe võimalusena pakub autor välja näiteks lõputöö raames antud 

probleemi uurimist. 

 

Tagasisidesüsteem ei toimi dokumendis kirjeldatud kujul esmakursuslaste osas. Alates 

2013 aastast on esimesele kursusele sisse viidud sissejuhatavad kursused erialasse, mille 

puhul on pigem tegemist ennetavate tegevustega vältimaks või maandamaks riske, et I 

kursuse üliõpilased pole piisavalt rahul õppega. Lisaks antud kursusele viiakse näiteks 

tehnikainstituudis läbi ka kirjaliku kommenteerimise vormis üliõpilaste ootuste ja soovide 

uuring valitud eriala osas. Autor soovitab siiski lisaks toimivatele tegevustele uurida 

instituutide ja vajadusel ka erialade lõikes I kursuse üliõpilaste tagasisidet (näiteks nende 

ootuste ja kogetu kohta) ning anda neile võimalus tuua vajadusel välja probleemid. Seda 

eesmärgil, et maandada veelgi üliõpilasteväljalangevusega seotud riske. 

 

Lõpetajad 

 

Tabelisse 3 on autor koondanud lähtudes PDCA tsüklist tagasisidesüsteemi toimivuse 

ülikooli lõpetajate osas. Tabeli vasakul veerus on välja toodud dokumentide analüüsile 
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tuginedes PDCA tsükli põhimõtetel kirjeldatud tagasiside toimivuse protsess. PDCA 

tsüklisse on paigutatud järgmised tagasisidesüsteemi dokumendi (Lisa 1) punktid: 

• planeeri (P) – punkt 1.1. Tagasiside eesmärk ; 

• rakenda (D) – punkt 4. Tagasiside korraldus (täpsemalt punkt 4.1.2) 

• kontrolli (C) – punkti 5. Tagasisideküsitluste tulemuste analüüs ja avalikustamine; 

• tegutse/ toimi (A) – punkt 6.3. ja 6.4. Tagasisideküsitluste kasutamine. 

Tabeli paremasse veergu on aga koondatud dokumentide analüüsist ja intervjuudest 

selgunud tegeliku toimimise protsess. 

 

Tabel 3. PDCA- tsükkel "tagasiside lõpetajatelt”. Autori koostatud 

PDCA Tagasisidesüsteemi dokumendis 
kirjeldatud protsess Tegelikul toimiv protsess 

P 
Saada lõpetajatelt regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada ülikooli teenuste 
sisukvaliteeti. 

Saada lõpetajatelt regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada õppekavade ja 
õppetegevuse kvaliteeti. 

D Küsitlus viimasel semestril Küsitlus igal aastal viimase semestri lõpus. 

C 

Tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerib õppeosakond koostöös 
instituutidega. 

Tulemusi vaadetdakse ajas, kuid sihtgrupi 
verieeruvuse tõttu  ei pruugi tulemused olla 
omavahel seotud ja seega 
tagasisidetulemused ei pruugi olla 
võrreldavad. 

A 

Analüüsitulemused on aluseks 
parendusotsustele. Oodatavate tulemuste 
eesmärgistamine.  
Õppekava ja õppetegevuse, sh juhendamise 
kvaliteedi parendamine. 

Tulemuste põhjal tehakse järeldusi 
konkreetse läbitud õppekava arenduste 
osas. 

 

Õppeosakonna juhataja sõnul, viiakse igal aastal vahetult peale ülikooli lõpetamist, 

lõpetanute seas läbi küsitlusi. Tulemuste analüüsil järgitakse kindlasti ajalist aspekti, sest 

õppekavad ajas muutuvad. Tema sõnul on sihtgrupi varieeruvuse tõttu igal aastal 

lõpetanute antavad hinnangud erinevad, mistõttu tulemuste vahel võib puududa seos ning 

selle tõttu võivad tulemused olla eelmiste saadud tulemustega mittevõrreldavad. 

Mittevõrreldavuse tõttu ei saa alati käsitleda uuringu tulemusi õppekavades ja 

õppetegevuses tehtavate muudatuste alusena, küll aga saab tulemuste najal teha järeldusi 

konkreetse läbitud õppekava kohta. 

 

Majandus- ja sotsiaalinstituudi õppedirektori sõnul on instituudi lõpetajad kaastatud 

õppekavaarenduskomisjoni, lisaks ka muudesse tegevustesse (projektid, nõukogu, 
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komisjonid, loengud jm) kus vestluse käigus saame vajalikku informatsiooni. Metsandus- 

ja maaehitusinstituudi õppedirektor sõnul kasutatakse instituudis ÕIS-i kaudu saadavaid 

lõpetajate tagasisidetulemusi. 

 

Ülikooli lõpetanutega seotud tagasiside toimib vastavalt tagasisidesüsteemi dokumendis 

kirjeldatule, sh lõpetanutelt tagasisideküsimine on eesmärgistatud, tagasisidet küsitakse 

igal aastal, tagasisidetulemused vaadatakse üle ja vajadusel või võimalusel arvestatakse 

saadud tagasisidet sisendina õppe- ja õppekava parendusel. Intervjuudes toodi välja, et 

kuna õppekavad ajas muutuvad, siis lõpetajate tagasisidet ei üldistata ega ole see ka sageli 

otseselt võrreldav eelmiste aastate tulemustega. Samas on lõpetajate tagasiside oluline just  

antud õppekava arenduse osas, mille vastaja lõpetas. Sidudes antud küsimuse töö 

teoreetiliste seisukohtadega, toob autor lisaks välja, et kuigi lõpetajate tagasiside ajas pole 

alati võrreldav õppekavade muutmiste tõttu, siis suuremas pildis annab tagasiside sisendit 

õppekavade muutmistega seotud otsuste kvaliteedile. 

 

Katkestajad 

 

Tabelisse 4 on autor koondanud lähtudes PDCA tsüklist tagasisidesüsteemi toimivuse 

ülikooli õpingute katkestajate osas. Tabeli vasakul veerus on välja toodud dokumentide 

analüüsile tuginedes PDCA tsükli põhimõtetel kirjeldatud tagasiside toimivuse protsess. 

PDCA tsüklisse on paigutatud järgmised tagasisidesüsteemi dokumendi (Lisa 1) punktid: 

• planeeri (P) – punkt 1.1. Tagasiside eesmärk ; 

• rakenda (D) – punkt 4. Tagasiside korraldus (täpsemalt punkt 4.1.2) 

• kontrolli (C) – punkti 5. Tagasisideküsitluste tulemuste analüüs ja avalikustamine; 

• tegutse/ toimi (A) – punkt 6.3. ja 6.4. Tagasisideküsitluste kasutamine. 

Tabeli paremasse veergu on aga koondatud dokumentide analüüsist ja intervjuudest 

selgunud tegeliku toimimise protsess. 
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Tabel 4. PDCA- tsükkel "tagasiside katkestajatelt”. Autori koostatud 

PDCA Tagasisidesüsteemi dokumendis 
kirjeldatud protsess Tegelikul toimiv protsess 

P 
Saada katkestajatelt regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada ülikooli teenuste 
sisukvaliteeti. 

Saada katkestajatelt regulaarselt tagasisidet 
saamaks teada katkestamise põhjuseid, läbi 
mille vähendada kätkestamiste arvu. 

D 
Vahetult katkestamisega seotud asjaajamise 
ajal. 

Küsitakse elektroonses vormis 
individuaalselt protseduuri käigus. 

C 
Tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerib õppeosakond koostöös 
instituutidega. 

Tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerib õppeosakond koostöös 
instituutidega. 

A 
Katkestamise põhjuste väljaselgitamine, 
katkestanute arvu vähendamiseks. 

Tulemuste alusel katkestamispõhjuste 
väljaselgitamine ja võimalusel nende 
arvestamine parendustegevustes. 

 

Intervjuust õppeosakonna juhatajaga selgus, et katkestajate tagasisidet katkestamiste 

põhjuste kohta küsitakse katkestamise avalduse esitamise järel üliõpilaselt individuaalselt 

e-posti teel. Katkestamise põhjuste avaldamine on vabatahtlik. Katkestamiste põhjuseid on 

erinevaid ning põhjustega, mis on seotud üliõpilase isikliku eluga ega ole õppega seoses ei 

saa ülikool arvestada ega midagi ette võtta. Õppega seotud katkestamiste osakaal võrreldes 

muude põhjustega on väike ning neid põhjuseid võetakse arvesse õppekavade (ja 

õppetegevuse) osas.  

 

Õppeosakonna juhataja sõnul saab katkestamine üldjuhul alguse instituudis, seega seal 

toimub ka tagasiside küsimine. Iga eksmatrikuleerimise korral, mis tehakse dekanaadis 

koha peal või uuritakse e-kirja/ telefoni teel, mida selleks tegema peab, üldjuhul uuritakse 

eksmatrikuleerimise põhjust. Õppeosakond küsib igalt eksmatrikuleeritavalt (omal soovil) 

omakorda üle katkestamise põhjuse. Sellele saadud vastus kaardistatakse õppeosakonnas. 

Instituutidele esitatakse tagasiside umbisikulises vormis juhul, kui seal on toodud 

konkreetsed põhjused, mis tulenevad instituudi õppekorraldusest/õppetegevusest. Muudel 

põhjustel katkestamised, nn isiklikud põhjused, esitatakse instituutidele pigem statistika 

vormis. 

 

Majandus- ja sotsiaalinstituudi ja metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektorite sõnul 

uuritakse katkestajate tagasisidet protseduuri käigus, kui üliõpilane toob/saadab avalduse, 

siis küsitakse katkestamise põhjust.  

 

Õpingute katkestajatega seotud tagasiside toimib vastavalt tagasisidesüsteemi dokumendis 

kirjeldatule, sh tagasiside on eesmärgistatud, tagasisidet küsitakse igalt avalduse esitajalt, 
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katkestamise põhjused vaadatakse üle ja või võimalusel arvestatakse saadud tagasisidet 

sisendina õppe- ja õppekava parendusel. Probleemina võib välja tuua, et kuna õpingute 

katkestamise põhjuse välja toomine on katkestajale vabatahtlik, siis ei pruugi kõik 

katkestajad oma põhjuseid avaldada ning kui  avaldavad, siis võib olla katkestanul lihtsam 

viidata isiklikele põhjustele kui õppega seotud probleemidele, mis katkestamise otsust 

võisid mõjutada. Õpingute katkestamise ennetava tegevusena rakendatakse ülikoolis 

esimese kursuse puhul erialasse sissejuhatavat tundi, eesmärgil selgitada õppekava 

ülesehitust ja õppega seonduvat antud erialal. Järgmistel aastatel saavad õppijad väljendada 

vaid oma rahulolu õppega läbi ÕIS-i, mida ülikool arvestab võimalusel ajalise nihkega 

tehtavate parendustegevuste käivitamisel. Autor toob ettepanekuna välja analüüsida 

katkestamisi erialade ja kursuste lõikes ning analüüsi tulemusi kõrvutada katkestamise 

põhjustega. Saadud tulemustele tuginedes kaardistada parendusmomendid, mida 

instituuditi arutada.  

 

Huvigrupp – vilistlased 

 

Tabelisse 5 on autor koondanud lähtudes PDCA tsüklist tagasisidesüsteemi toimivuse 

ülikooli õpingute katkestajate osas. Tabeli vasakul veerus on välja toodud dokumentide 

analüüsile tuginedes PDCA tsükli põhimõtetel kirjeldatud tagasiside toimivuse protsess. 

PDCA tsüklisse on paigutatud järgmised tagasisidesüsteemi dokumendi (Lisa 1) punktid: 

• planeeri (P) – punkt 1.1. Tagasiside eesmärk ; 

• rakenda (D) – punkt 4. Tagasiside korraldus (täpsemalt punkt 4.1.3) 

• kontrolli (C) – punkti 5. Tagasisideküsitluste tulemuste analüüs ja avalikustamine; 

• tegutse/ toimi (A) – punkt 6.3. ja 6.4. Tagasisideküsitluste kasutamine. 

Tabeli paremasse veergu on aga koondatud dokumentide analüüsist ja intervjuudest 

selgunud tegeliku toimimise protsess. 

 

Tabel 5. PDCA- tsükkel "tagasiside vilistalstelt”. Autori koostatud 

PDCA Tagasisidesüsteemi dokumendis 
kirjeldatud protsess Tegelikul toimiv protsess 

1 2 3 

P 
Saada vilistlastelt  regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada ülikooli teenuste 
sisukvaliteeti. 

Fikseeritud eesmärgistamine puudub. 

D 
Küsitlus viiakse läbi kord kolme aasta 
jooksul. 

Toimub vastavalt vajadusele.  
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1 2 3 

C 
Tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerib õppeosakond koostöös 
instituutidega. 

Analüüs puudub. Kasutatakse 
üleülikooliliste uuringute (tabel 3) 
tulemusi, mis on kõigile avalikud. 

A 
Kasutamine õppekavade arenduseks ja 
turundustegevusteks. 

Saadud tulemused võetakse arvesse 
muudatuste tegemisel õppekavades ja 
õppetegevuses. 

 

Õppeosakonna juhataja sõnul on vilistlaste tagasiside instituudide pädevuses. 

Õppeosakond uurib vilistlaste tagasisidet, kui on kerkinud ülesse konkreetsed küsimused. 

Õppeosakonna juhataja lisas, et vilistlaste tagasiside tulemuste liikumine toimub instituuti 

õppedirektorite kaudu, kes on erinevate komisjonide, töörühmade liikmed. 

 

Intervjuudest instituutide õppedirektoritega selgus, et vilistlaste tagasiside toimub vestluste 

vormis, mille kohta kirjalikku tõendusmaterjali ei ole ja tagasiside küsimine ei toimu 

regulaarselt vaid vastavalt instituudi vajadusele. Intstituutide õppedirektorite sõnul 

vilistlaste mittefikseeritud tagasisidet kasutatakse õppekavades ja õppetegevuses 

muudatuste tegemise alusena. 

 

Majandus- ja sotsiaalinstituudi õppedirektori sõnul viiakse isntituudis vastavalt vajadustele 

ning võimalustele läbi ka vajaliku suunaga fikseeritud uuringuid. Veterinaarmeditsiini ja 

loomakasvatuse instituudi õppedirektor tõi instituudi ja ka üleüldise kitsaskohana välja 

töötavate vilistlaste (kes töötavad lõpetatud erialal) tagasiside küsimise. Ta lisas, et 

erialavilistlaste tagasiside tarbeks oleks vaja  ühtset elektrooniliselt juhitavat küsimustikku, 

mille tulemusi oleks võimalik võrrelda õppekavade kaupa ning ka üleülikooliliselt. Veel 

mainis ta, et üleülikoolilised (ja ka üle- Eestilised- autori märkus) vilistlasuuringud ei ole 

õppekavades parenduste tegemise aluseks kuna on liialt üldised. Keskselt koostatud ning 

võrldusanalüüsi võimaldavat vilistlaste tagasisideküsimustiku puudumise tõi välja ka 

metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektor. 

 

Vilistlastega seotud tagasiside osas saab järeldada, et osaliselt see toimib ja osaliselt mitte 

võrreldes  tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatule. Kui instituut omal algatusel uurib 

vilistlastelt tagasisidet, siis see on eesmärgistatud ja võimalusel saadud tulemusi 

arvestatakse sisendina õppe- ja õppekava parendusel. Samas saadud tagasisidet ei panda 

kirja, seega puudub tõendusmaterjal õppe- ja õppekava muudatuste tegemisel kasutatud 

sisendi osas. Üldises plaanis aga instituudid ise vilistlastelt tagasisidet õppe- ja õppekava 
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arenduse parendamisel välja ei selgita. Üle kolme aasta viiakse Eestis läbi kõrgkoolide 

üleseid vilistlasuuringuid, kus on esindatud ka maaülikooli vilistlaskond. Samas toodi 

intervjuudes välja, et antud uuringute tulemusi konkreetsete õppekavade arenduste puhul 

kasutada pigem ei saa. Autor teeb ettepaneku, tuginedes ka intervjuudes välja toodud 

probleemile, töötada ülikoolis välja vilistlaste tagasiside elektrooniline vorm, mida 

instituudid saaksid vilistlaste tagasiside uuringutes kasutada. Lisaks vormile on soovitav 

välja töötada ka protsessikirjeldus, mis oleks instituutidele abiks uuringute läbiviimisel.   

 

Huvigrupp – tööandjad 

 

Tabelisse 6 on autor koondanud lähtudes PDCA tsüklist tagasisidesüsteemi toimivuse 

ülikooli õpingute katkestajate osas. Tabeli vasakul veerus on välja toodud dokumentide 

analüüsile tuginedes PDCA tsükli põhimõtetel kirjeldatud tagasiside toimivuse protsess. 

PDCA tsüklisse on paigutatud järgmised tagasisidesüsteemi dokumendi (Lisa 1) punktid: 

• planeeri (P) – punkt 1.1. Tagasiside eesmärk ; 

• rakenda (D) – punkt 4. Tagasiside korraldus (täpsemalt punkt 4.1.4) 

• kontrolli (C) – punkti 5. Tagasisideküsitluste tulemuste analüüs ja avalikustamine; 

• tegutse/ toimi (A) – punkt 6.3. ja 6.4. Tagasisideküsitluste kasutamine. 

Tabeli paremasse veergu on aga koondatud dokumentide analüüsist ja intervjuudest 

selgunud tegeliku toimimise protsess. 

 

Tabel 6. PDCA- tsükkel "tagasiside tööandjatelt”. Autori koostatud 

PDCA Tagasisidesüsteemi dokumendis 
kirjeldatud protsess Tegelikul toimiv protsess 

P 
Saada tööandjatelt  regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada ülikooli teenuste 
sisukvaliteeti. 

Fikseeritud eesmärgistamine puudub. 

D 
Küsitlus viiakse läbi kord kolme aasta 
jooksul. 

Toimub vastavalt vajadusele.  

C 
Tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerib õppeosakond koostöös 
instituutidega. 

Analüüs puudub.  

A 
Kasutamine õppekavade arenduseks ja 
turundustegevusteks. 

Saadud tagasisidet võetakse arvesse 
muudatuste tegemisel õppekavades ja 
õppetegevuses. 

 

Instituutide õppedirektorite sõnul toimib tööandjate tagasiside ülikooli lõpetanutega 

rahulolu osas saranaselt vilistlaste tagasisidega, st ei toimu fikseeritud kujul ega 
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regulaarselt vaid toimub vastavalt vajadusele. Samas on tööandjate tagasiside instituutides 

õppekavade arenduselolulisemaks aluseks. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 

instituudi õppedirektor nimetas tööandjatelt saadava tagasiside eesmärgina tööandjate 

ootuste täitmise. 

 

Intervjuudest instituutide õppedirektoritega selgus, et tööandjate kirjalikke hinnanguid 

ülikooli praktikandile saadakse igal aastal praktikandi praktika läbimise järel. 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor tõi välja, et instituudis küsitakse 

instituudi keskselt õppekavade kaupa tööandjate (praktikaettevõtete) tagasisidet 

praktikandile ning saadud tulemused laekuvad praktika eest vastutavale töötajale, kes 

suunab tulemused edasi õppekavade arendus komisjonidesse.  

 

Intervjuude tulemustele tuginedes saab järeldada, et tööandjate tagasiside ei toimi vastavalt 

tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatule. Toimib tagasiside küsimine 

praktikaettevõtetelt praktikandi kohta, mis aga autori hinnangul ei pruugi olla piisav sisend 

õppekavade arendusel. Samuti ei pruugi alati praktikaettevõtted olla eriala peamised 

tööandjad. Autor teeb ettepaneku töötada välja tööandjate tagasiside küsimustiku vorm 

(või võtta võimalusel eeskujuks 2011 tellitud teenusena läbiviidud tööandjate rahulolu 

uuringu küsimused), mida instituudid saaksid vajadusel kasutada tööandjatelt tagasiside 

küsimisel ning vaadata üle kuivõrd kattuvad on praktikaettevõtted eriala oluliste 

tööandjatega ja seeläbi vajadusel täiendada olemasolevate praktikaettevõtete nimekirja, 

mida kompaktselt tööandjate rahulolu-uuringutes sihtgrupina kasutada. 

 

Huvigrupp - avalikkus 

 

Tabelisse 7 on autor koondanud lähtudes PDCA tsüklist tagasisidesüsteemi toimivuse 

ülikooli õpingute katkestajate osas. Tabeli vasakul veerus on välja toodud dokumentide 

analüüsile tuginedes PDCA tsükli põhimõtetel kirjeldatud tagasiside toimivuse protsess. 

PDCA tsüklisse on paigutatud järgmised tagasisidesüsteemi dokumendi (Lisa 1) punktid: 

• planeeri (P) – punkt 1.1. Tagasiside eesmärk ; 

• rakenda (D) – punkt 4. Tagasiside korraldus (täpsemalt punkt 4.3. ja 4.4.) 

• kontrolli (C) – punkti 5. Tagasisideküsitluste tulemuste analüüs ja avalikustamine; 

• tegutse/ toimi (A) – punkt 6.3. ja 6.4. Tagasisideküsitluste kasutamine. 
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Tabeli paremasse veergu on aga koondatud dokumentide analüüsist ja intervjuudest 

selgunud tegeliku toimimise protsess. 

 

Tabel 7. PDCA- tsükkel "tagasiside avalikkuselt”. Autori koostatud 

PDCA 
 

Tagasisidesüsteemi dokumendis 
kirjeldatud protsess 

 

Tegelikul toimiv protsess 
 

P 
Saada avalikkuselt regulaarselt tagasisidet, 
mille alusel parendada ülikooli tuntust ja 
mainet. 

Fikseeritud eesmärgistamine puudub. 

D 
Tuntuse ja maineuuring viiakse läbi kord 
kolme aasta jooksul. Meediamonitooring – 
pidev. 

Üle-Eestlised maineuuringud kord aastas, 
meediamonitooring igapäevaselt. 

C 
Tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerib õppeosakond koostöös 
instituutidega. 

Võrdlused eelmiste uurigute tulemustega. 
Tulemusi tutvustatakse juhtkonnale. 

A 
Kasutamine turundustegevusteks. Tulemusi kasutatakse maine ja tuntuse 

parendamiseks. 
 

Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhata kohusetäitja sõnul neil käesoleval hetkel 

fikseeritud kujul eesmärke seatud ei ole vaid eemärkide seadmine on pigem omavahelise 

suhtluse tasandil. Samas märkis ta, et üleülikoolilise turundusplaani ning tõhususe ja 

mõjusese hindamiseks vajaliku süsteemi elluviimisega on plaanis alustada ning selle 

tegevuse raames seatakse ka fikseeritud eesmärgid. Konkreetse strateegia ja tegevuskava 

puudumine tegevuste paremaks prioriteetiseerimiseks vähese tööjõuressursi juures oli ka 

üks 2013. aastal läbi viidud  Eesti Maaülikooli tugistruktuuride efektiivuse analüüsist 

selgunud parendusettepanek (Eesti Maaülikooli tugistruktuuride efektiivuse analüüs 2013). 

 

Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhata kohusetäitja sõnul üld- ja kutsekoolide 

õpilaste ja õpetajate seas ülikooli maine ja tuntuse kohta küsitlust läbi ei viida, maine ja 

tuntuse kohta saadakse teavet üleülikoolide läbi viidavatest maineuuringutest ja 

meediamonitooringu kaudu, mis mõlemad on ressursside kokkuhoiu eesmärgil sisseostetud 

teenused. Meediamonitooringuga saadakse teavet selle kohta, kui palju on olnud päeva 

jooksul maaülikooli puudutavaid meediakajastusi ning kes ja kus on maaülikoolist 

kirjutanud. Veel mainis ta, et teenuse sisseostmine annab kindluse, et uuring on teostatud ja 

kokku panud oma ala spetsialistide poolt. Lisaks maaülikooli mainele ja tuntusele on 

maineuuringutest näha ka maaülikooli maine ja tuntuse võrdlus teiste, Eestis kõrgharidust 

pakkuvate, ülikoolidega. 
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Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja kohusetäitja sõnul võetakse 

maineuuringute tulemusi arvesse, uuritakse milline on dünaamika ja kuidas tulemused on 

ajas muutunud, et hinnata kas väärtused, mida reklaamikampaaniates rõhutatakse, 

kanduvad edasi ka maineuuringu tulemustesse. Mainet ja tuntust puudutavad 

parendusotsused tehakse, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna kohusetäitja sõnul, 

mittefikseerituna omavahelise vestluse käigus.  

 

Intervjuust selgus, et maineuuringute tulemusi tutvustatakse juhtkonna koosolekutel, kuid 

turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja kohusetäitja ei oma informatsiooni 

tulemuste edasise liikumise kohta, st kas tulemusi tutvustatakse ka instituutidele, kuid 

märkis, et turundus- ja kommunikatsiooniosakonnal endal on plaanis instituutidega 

koostööd tõhustada. Samas lisas ta, et maineuuringu aruanne on Eesti Maaülikooli 

sisevõrgus Intranet kõigile töötajatele ligipääsetav.  

 

Seega saab järeldada, et avalikkusega seotud uuringud, mida veab eest ülikooli turundus- ja 

kommunikatsiooniosakond, ei toimi päris vastavuses tagasisidesüsteemi dokumendis 

kirjeldatule, sh puuduvad kirja pandud eesmärgid, mille saavutamist tehtud tegevuste läbi 

mõõta ja mille põhjal anda hinnang tehtud tegevustele ning vajadusel algatada nende osas 

parendustegevusi. Samas selgus intervjuust, et probleemist ollakse teadlikud ning plaanis 

on üleülikoolilise turundusplaani ning tõhususe ja mõjususe hindamiseks vajaliku süsteemi 

elluviimisega alustada ning selle tegevuse raames seatakse ka fikseeritud eesmärgid. Autor 

teeb siinkohal ka ettepaneku siduda tehtud ning planeeritud tegevused lisaks 

tagasisidesüsteemile ka ülikooli turundusstrateegia dokumendis kirjas olevate põhimõtete 

ja ülikooli arengukavaga, kusjuures viimases on kirjas ka sihttase, mõõdikud ja eesmärgid 

turundustegevusega seoses (Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2025)  

 

 

2.5.  Ettepanekud 

 

Tagasisidesüsteemi toimivuse parendamiseks tehtavates ettepanekutes väliste huvigruppide 

osas õppekavade ja õppetegevuse parendamisel toetub magistritöö autor teostatud uuringu 

analüüsi tulemustele ning intervjueeritavate kommentaaridele. 

Autori ettepanekud: 
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1. Aja – ja asjakohastada tagasisidesüsteemi dokument võttes aluseks käesolevas 

magistritöös läbi viidud tagasisidesüsteemi dokumendi kirjelduse ja tagasisidesüsteemi 

toimivuse võrdlusanalüüsi tulemused. 

2. Et kinnitatud dokumendid on aluseks ülikooli igapäevases töös, töötada välja 

tagasisidesüsteemi parendamise ja dokumenteeritud muudatuste sisseviimise kord. 

3. Kaasata üliõpilasi aruteludesse, kus selgitada välja, miks annavad üliõpilased läbi ÕIS´i 

õpetamise kohta vähe tagasisidet ja mis motiveeriks neid tagasiside andmisel, et tõsta 

üliõpilaste tagasiside andmise aktiivsust ÕIS- s. 

4. Viia läbi uuring (nt lõputöö raames), kus selgitada välja, kas kohustuslikus korras 

tagasiside andmine õppele läbi ÕIS´i mõjutab üliõpilaste antud vastuseid ja mis kujul 

oleksid üliõpilased motiveeritumad andma tõest tagasisidet, mida kasutada sisendina 

parendusotsuste vastuvõtmisel.  

5. Töötada välja süsteemi, mille läbi tagasisidestada üliõpilastele, mida arvestati nende 

antud tagasisidest. 

6. Analüüsida katkestamisi erialade ja kursuste lõikes ning analüüsi tulemusi kõrvutada 

katkestamise põhjustega. Saadud tulemustele tuginedes kaardistada parendusmomendid, 

mida instituutides arutada. 

7. Õppe kvaliteediga seotud eesmärgid siduda rohkem Eesti Maaülikooli arengukavas 

sätestatud eesmärkidega, kus õppega seotud eesmärgiks on EMÜ seadnud aastaks 2025, et  

üliõpilaste ja vilistlaste rahulolu on vähemalt sama kõrge kui teistes Eesti ülikoolides. 

8. Välja töötada ülikoolis vilistlaste tagasiside elektrooniline vorm, mida instituudid 

saaksid vilistlaste tagasiside uuringutes kasutada. Lisaks vormile on soovitav välja töötada 

ka protsessikirjeldus, mis oleks instituutidele abiks uuringute läbiviimisel. 

9. Välja töötada tööandjate tagasiside küsimustiku vorm (või võtta võimalusel eeskujuks 

2011 tellitud teenusena läbiviidud tööandjate rahulolu uuringu küsimused), mida 

instituudid saaksid vajadusel kasutada tööandjatelt tagasiside küsimisel ning vaadata üle 

kuivõrd kattuvad on praktikaettevõtted eriala oluliste tööandjatega ja seeläbi vajadusel 

täiendada olemasolevate praktikaettevõtete nimekirja, mida kompaktselt tööandjate 

rahulolu-uuringutes sihtgrupina kasutada. 

10. Avalikkusega seotud tegevused siduda ülikooli turundusstrateegia dokumendis kirjas 

olevate põhimõtete ja ülikooli arengukavaga, kus aastaks 2025 on püstitatud eesmärgina 

ülikooli maine paranemine õpilaste hulgas, st tuleb eraldi segmenteeritult analüüsida 

õpilaste tagasisidet maineuuringutes (mis on planeeritud ka tagasisidesüsteemi 

dokumendis). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on viia läbi Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi toimivuse 

analüüs väliste huvigruppide osas õppekavade ja õppetegevuse parendamisel ning uuringu 

tulemustele tuginedes teha ettepanekuid süsteemi parendamiseks.  

Tagasisidesüsteemi analüüsist nähtub, et ülikool on tagasisidesüsteemi väljatöötamisel 

lähtunud EFQM enesehindamise mudeli loogikast ja RADAR hindamisloogikast. Lisaks 

saab järeldada, et ülikool on süsteemi väljatöötamisel lähtunud Brennan ja Williams 

tagasisidesüsteemi seitsme- etapilisest käsitlusest. Tagasisideprotsessi hindamine ja 

monitoorimine on küll dokumendis kirjas, kuid selleks pole välja töötatud protseduure.  

Vastavalt tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatud tegevustele toimub ülikoolis 

üliõpilaste tagasiside eesmärgistatud küsimine, tagasisidetulemused vaadatakse üle ja 

vajadusel või võimalusel arvestatakse neid sisendina õppe- ja õppekava parendusel.  

 

Tagasisidesüsteem ei toimi dokumendis kirjeldatud kujul esmakursuslaste osas. Alates 

2013 aastast on esimesele kursusele sisse viidud sissejuhatavad kursused erialasse. 

 

Ülikooli lõpetanutega seotud tagasiside toimib vastavalt tagasisidesüsteemi dokumendis 

kirjeldatule, sh lõpetanutetagasiside on eesmärgistatud, tagasisidet küsitakse igal aastal, 

tagasisidetulemused vaadatakse üle ja vajadusel või võimalusel arvestatakse saadud 

tagasisidet sisendina õppe- ja õppekava parendusel.  

Õpingute katkestajatega seotud tagasiside toimib vastavalt tagasisidesüsteemi dokumendis 

kirjeldatule, sh tagasiside on eesmärgistatud, tagasisidet küsitakse igalt avalduse esitajalt, 

katkestamise põhjused vaadatakse üle ja või võimalusel arvestatakse saadud tagasisidet 

sisendina õppe- ja õppekava parendusel.  

Vilistlastega seotud tagasiside osas järeldada, et osaliselt see toimib ja osaliselt mitte 

võrreldes  tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatule.  

Tööandjate tagasiside ei toimi vastavalt tagasisidesüsteemi dokumendis kirjeldatule. 

Toimib tagasiside küsimine praktikaettevõtetelt praktikandi kohta. 

Turundustegevus ülikooli väliste huvigruppide ei toimi päris vastavuses tagasisidesüsteemi 

dokumendis kirjeldatule, sh puuduvad kirja pandud eesmärgid, mille saavutamist tehtud 
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tegevuste läbi mõõta ja mille põhjal anda hinnang tehtud tegevustele ning vajadusel 

algatada nende osas parendustegevusi.  

Vastused magistritöös püstitatud uurimisküsimustele: 

1. Tagasisidesüsteem toimib enam eesmärgipäraselt üliõpilaste osas. Teiste väliste 

huvigruppide osas formuleeritud eesmärgid kas puuduvad või ei viida uuringuid läbi 

süsteemselt ning uuringu tulemusi ei salvestata. Tagasiside sõltumata selle vormist (kirjalik 

või suuline) on aluseks õppekavade ja õppetegevuse parendamisel.  

2. EMÜ tagasisidesüsteemi dokument, vajab aja- ja asjakohastamist. 

4. Parendusettepanekud:  

1. Aja – ja asjakohastada tagasisidesüsteemi dokument võttes aluseks käesolevas 

magistritöös läbi viidud tagasisidesüsteemi dokumendi kirjelduse ja tagasisidesüsteemi 

toimivuse võrdlusanalüüsi tulemused. 

2. Et kinnitatud dokumendid on aluseks ülikooli igapäevases töös, töötada välja 

tagasisidesüsteemi parendamise ja dokumenteeritud muudatuste sisseviimise kord. 

3. Kaasata üliõpilasi aruteludesse, kus selgitada välja, miks annavad üliõpilased läbi 

ÕIS´i õpetamise kohta vähe tagasisidet ja mis motiveeriks neid tagasiside andmisel, et 

tõsta üliõpilaste tagasiside andmise aktiivsust ÕIS- s. 

4. Viia läbi uuring (nt lõputöö raames), kus selgitada välja, kas kohustuslikus korras 

tagasiside andmine õppele läbi ÕIS´i mõjutab üliõpilaste antud vastuseid ja mis kujul 

oleksid üliõpilased motiveeritumad andma tõest tagasisidet, mida kasutada sisendina 

parendusotsuste vastuvõtmisel.  

5. Töötada välja süsteemi, mille läbi tagasisidestada üliõpilastele, mida arvestati 

nende antud tagasisidest. 

6. Analüüsida katkestamisi erialade ja kursuste lõikes ning analüüsi tulemusi 

kõrvutada katkestamise põhjustega. Saadud tulemustele tuginedes kaardistada 

parendusmomendid, mida instituutides arutada. 

7. Õppe kvaliteediga seotud eesmärgid siduda rohkem Eesti Maaülikooli 

arengukavas sätestatud eesmärkidega, kus õppega seotud eesmärgiks on EMÜ seadnud 

aastaks 2025, et  üliõpilaste ja vilistlaste rahulolu on vähemalt sama kõrge kui teistes Eesti 

ülikoolides. 

8. Välja töötada ülikoolis vilistlaste tagasiside elektrooniline vorm, mida instituudid 

saaksid vilistlaste tagasiside uuringutes kasutada. Lisaks vormile on soovitav välja töötada 

ka protsessikirjeldus, mis oleks instituutidele abiks uuringute läbiviimisel. 
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9. Välja töötada tööandjate tagasiside küsimustiku vorm (või võtta võimalusel 

eeskujuks 2011 tellitud teenusena läbiviidud tööandjate rahulolu uuringu küsimused), mida 

instituudid saaksid vajadusel kasutada tööandjatelt tagasiside küsimisel ning vaadata üle 

kuivõrd kattuvad on praktikaettevõtted eriala oluliste tööandjatega ja seeläbi vajadusel 

täiendada olemasolevate praktikaettevõtete nimekirja, mida kompaktselt tööandjate 

rahulolu-uuringutes sihtgrupina kasutada. 

10. Avalikkusega seotud tegevused siduda ülikooli turundusstrateegia dokumendis 

kirjas olevate põhimõtete ja ülikooli arengukavaga, kus aastaks 2025 on püstitatud 

eesmärgina ülikooli maine paranemine õpilaste hulgas, st tuleb eraldi segmenteeritult 

analüüsida õpilaste tagasisidet maineuuringutes (mis on planeeritud ka tagasisidesüsteemi 

dokumendis). 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF FEEDBACK SYSTEM IN 

ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES AMONG 

EXTERNAL STAKEHOLDERS TO IMPROVE THE 

QUALITY OF CURRICULA AND TEACHING ACTIVITY 

 

Liisa Olesk 

SUMMARY 

 

The aim of this Master’s Thesis is to analyse the operativeness of feedbacksystem in 

Estonian University of Life Sciences to improve quality of curricula and  teaching 

regarding external stakeholders. 

To achieve this purpose primary and secondary data was collected. Methods used in 

research are personal interviw and document analysis. 

Primary data derives from personal interviws conducted with academic secretary, manager 

of Study Department, acting manager of Marketing and Communications Department and 

study directors of five institutions, including Institute of Economics and Social Sciences, 

Institute of Forestry and Rural Engineering, Institute of Agricultural and Environmental 

Sciences, Institute of Technology, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences 

by the author.  

 

Secondary data was collected via document analysis, including results of researches 

regarding external stakeholders of university, Quality Handbook of Estonian University of 

Life Sciences, feedback raport 2010, PRIMUS project (self-assessment, 2010), approved 

document for feedbacksystem in Estonian University of Life Sciences and self-

assessmentraport 2012 (conducted for institutional acreditation). 

 

 Based on the results of research author is making suggestions to improve feedbacksystem. 

In order to achieve the goal of this reserch, the following researchtasks are set: 

1. Whether the feedbacksystem in EMÜ institutes, Study Department and in 

Marketing and Communications Department is adapted to purpose or not and on 

the principle of continual improvement? 
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2. Whether the approved (05.10.2011) feedbackdocument is appropriate and up to 

date (2017) or not? 

3. To make suggestions in order to improve the effectiveness of feedbacksystem in 

Estonian University of Life Sciences based on the reults ascertained. 

It is seen from the feedbacksystem analysis that univeritys feedbacksystem development is 

based on the logic of EFQM  model and RADAR logic. And also on Brennan and 

Williams seven-step process of feedbacksystem. Assessing and monitoring the 

feedbacksystem has been written in the document, but systems for assessing and 

monitoring have yet not been developed. 

 

In compliance with the actions described in the feedbacksystem document, on the whole 

feedback from undergraduates is effective. Except feedback from first course 

undergraduates that does not perform as descriped in the feedbacksystem document. Since 

2013 there are introductory courses to fields of study. 

Feedback from graduates and graduates who are interrupting their studies performs as 

described in the feedbacksystem document. 

 

Compared to the feedbacksystem document feedback from alumni is performing partly.  

Feedback from employees is not performing as descrided in the feedbacksystem document, 

although feedback from employees about trainees is performing as described in the 

feedbacksystem. 

Marketing activity regarding externdal stakeholders is quite not performing as described in 

the feedbacksystem document.   
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Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteem 

1. Üldsätted 
1.1 Tagasisidesüsteem on loodud eesmärgil saada sihtrühmadelt regulaarselt 

tagasisidet ja saadud tagasiside alusel parendada ülikooli juhtimist ning ülikooli 
teenuste sisu- ja juhtimise kvaliteeti. 

1.2 Käesolevas dokumendis esitatakse Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikool) 
tagasisidesüsteemi korralduse põhimõtted; ülikooli sihtrühmad ning sihtrühmade 
tagasisideküsitlused, nende läbiviimise aeg, vastutajad, tagasiside tulemuste 
analüüs, avalikustamine ja kasutamine. 

 
2.  Ülikooli sihtrühmad on: 

1) ülikooli töötajad; 
2) üliõpilased; 
3) vilistlased;  
4) tööandjad; 
5) ülikooli partnerid; 
6) ühiskond ja ühiskonna liikmed ning teised välised sihtrühmad.  

 
3. Tagasiside korralduse põhimõtted 
3.1 Tagasisidesüsteem on kirjeldatud, seda juhitakse ja parendatakse ning selle 

toimimise eest vastutab selleks määratud ülikooli töötaja. 
3.2 Tagasisideküsitlused viiakse läbi kõikide sihtrühmade lõikes regulaarselt. 

Vastuseid analüüsitakse ning saadud tulemused on aluseks parendusotsustele. 
3.3 Analüüsi tulemusi võrreldakse planeeritud tulemustega ja teiste ülikoolide 

vastavate tulemustega. 
3.4 Analüüsi tulemused on ülikooli töötajatele avalikud, v.a tulemused õpetamise 

kohta, mis on avalikud õppejõule, kelle õpetamist hinnati, ning osakonna ja 
struktuuriüksuse juhile, kelle koosseisu hinnatav õppejõud kuulub. 

 
4. Tagasiside  korraldus 
4.1  Tagasisidet sihtrühmadelt saadakse selleks väljatöötatud küsimustike alusel ja 

need    
          viiakse läbi järgmiselt: 
4.1.1. Töötajate tagasiside küsitlus viiakse läbi  kevadsemestril iga kahe aasta järel.  

       4.1.2. Üliõpilasete tagasiside küsitlus: 
     1) kõigile üliõpilastele õpetamise kohta - igal semestril pärast õppeaine       
         lõpphindamist; 
     2) esmakursuslastele õppeprotsessi kohta - teise semestri alguses; 
     3) lõpetajatele õppekava ja õppetegevuse sh juhendamise kohta – viimasel   
         semestril; 
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4) õpinguid katkestada soovijatele õpingute katkestamise põhjuste kohta  vahetult 
katkestamisega seotud asjaajamise ajal. 

4.1.3. Vilistlaste tagasiside küsitlus õppekavade kohta ja ülikooli lõpetanute      
          rakendatuse kohta tööturul viiakse läbi  kord kolme aasta jooksul.  

 
4.1.4. Tööandjate tagasiside küsitlus õppekavade kohta ja ülikooli lõpetanute tööturu  

      nõudmistele vastavuse kohta viiakse läbi  kord kolme aasta jooksul.  
4.1.5. Täienduskoolitustel osalenute tagasiside küsitlus õppe läbiviija ja teema  

      asjakohasuse ning ootusele vastavuse kohta viiakse läbi  iga koolituse lõpus.  
4.1.6. Teadus- ja arendusteenuste kasutajate tagasiside küsitlus saadud lahenduste ja  

      koostöö taseme kohta viiakse läbi  kord kolme aasta jooksul.  
       4.2.    Partnerite tagasiside küsitlus toimub vahetult nendega  koostöötegemise ajal. 
       4.3.  Ühiskonnaliikmete tagasiside küsitlus üld- ja kutsekoolide õpilastele ja 
õpetajatele ülikooli tuntuse ja maine kohta viiakse läbi kord kolme aasta jooksul. 
       4.4.    Tagasisidet ülikooli tuntuse ja maine kohta saadakse pidevalt läbi ülikooli   
                 kajastuse jälgimise meedias. 
 

5. Tagasisideküsitluste tulemuste analüüs ja avalikustamine 
Huvigruppidelt ja sihtrühmadelt saadud tagasiside tulemuste analüüsi ja avalikustamist 
koordineerivad õppeosakonna,  avatud ülikooli, teadus- ja arendusosakonna, 
personaliosakonna ja avalikkussuhete osakonna ning instituutide juhid, kes vastutavad 

       töö korraldamise ja tulemuste avalikustamise eest järgnevalt: 
   1) tasemeõppe sihtrühmad – õppeosakond koostöös instituutidega; 

  2) täienduskoolitus – avatud ülikool; 
  3) teadus- ja arendustegevus – teadus ja arendusosakond; 

  4) ülikooli töötajad – personaliosakond; 
  5) ühiskonnaliikmed – avalikkussuhete osakond; 
  6) analüüsi tulemused õpetamise kohta koondab aruandesse osakonnajuhataja, 
kelle koosseisu õppejõud kuulub ning esitab koondaruande osakonna kohta instituudi 
direktorile. 

 
6. Tagasisideküsitluste tulemuste kasutamine 

Tagasisidede küsitluste analüüsi tulemused on sisendiks huvigruppide ja 
sihtgruppidega seotud tegevuste parendamiseks. 
6.1.    Analüüsi tulemused koondatakse osakondade ja instituutide poolt  
aruannetesse ja need peavad sisaldama koondtulemusi üldistatud ja segmenteeritud 
kujul, samuti    trende, võrdlusi püstitatud eesmärkidega, tulemustest tehtavaid 
järeldusi ja     võimaluse korral ettepanekuid.  

 6.2. Iga õppeaasta lõpus koostatakse kvaliteedikomisjoni juhtimisel 
üleülikooliline tagasiside tulemuste koondaruanne ning antakse kvaliteeditulemustest 
ülevaade ülikooli nõukogus. 

6.3.    Analüüsi tulemused on aluseks parendusotsustele. Parendusotsuste tegemine ja  
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          parendustegevuste planeerimine on instituutide ja osakondade pädevuses.  
          Parendustegevusi planeerides eesmärgistatakse oodatavad tulemused. 
6.4.    Tagasisideküsitluste analüüsi tulemusi kasutatakse järgnevalt: 
    1) õpetamise kohta – arenguvestlusel, õppejõu õpetamise kvaliteedi 
parendamiseks ning õppeainete sisu ja vormi täiustamiseks; 
    2) üliõpilastelt kõrgkooli valiku põhjuste ja esimese semestri õppetegevuse 
kohta –ülikooli turundustegevuste planeerimisel ja õppeprotsessi parendamiseks; 
     3) ülikooli õpingute katkestamise kohta – katkestamise põhjuste 
väljaselgitamiseks ning katkestanute arvu vähendamiseks vastavate meetmete 
väljatöötamisel; 
     4) lõpetajatelt – õppekava ja õppetegevuse sh. Juhendamise kvaliteedi   
              parendamiseks; 
    5) vilistlastelt ja tööandjatelt – õppekavade arenduses ja turundustegevustes; 
    6) täienduskoolitustel osalenutelt – kursuste sisu parendamiseks ja kursuste       
              läbiviijate valimiseks; 
    7) teadus- ja arendusteenuste tellijatelt – teenuste kvaliteedi parendamiseks ja  

                     turundustegevusteks; 
    8) töötajatelt – töötajate rahulolu suurendamiseks; 
       9) üld- ja kutsekoolide õpilastelt ja õpetajatelt ning avalikkuselt – ülikooli 
tuntuse suurendamiseks ja mõjusamaks turundamiseks. 
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Lisa 3. Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi voodiagramm 
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Lisa 4. Intervjuu küsimused (instituutide õppedirektorid, õppeosakonna juhataja, 

turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja kohusetäitja) 

 

Intervjuu 

 

Intervjuu aluseks on võetud 05.10.2011 maaülikooli nõukogu määrusega nr 8 kinnitatud 

maaülikooli tagasisidesüsteemi dokument. 

Magistritöö raames hinnatakse tagasisidesüsteemi toimivust ainult väliste huvigruppide 

osas. 

 

1.Kas lähtute osakonnas/ instituudis tagasisidesüsteemi korraldamisel 05.10.2011 

EMÜ nõukogu määrusega nr 8 kinnitatud tagasisidesüsteemist? 

• Kui jah, siis kuidas hindate tagasisidesüsteemi toimivust ja tõhusust? Kas saadud 

tagasisidetulemusi kasutatakse õppekavade ja õppetegevuse parendamisel? Kas on 

parenenud? Kuidas hindate, et on parenenud? Kas ja millise intervalliga 

eesmärgistate oodatavaid tulemusi? Kas oodatavaid tulemusi võrreldakse saadud 

tulemustega? 

• Kui osaliselt, siis miks, sh kirjeldage palun, milliste huvigruppide tagasisidet Te 

uurite, millise regulaarsusega, kuidas kasutate saadud tagasisidet parendusotsuste 

tegemisel? Kas ja millise intervalliga eesmärgistate oodatavaid tulemusi? Kas 

oodatavaid tulemusi võrreldakse saadud tulemustega? 

• Kui ei, siis miks? 

 

2.Kui Te ei lähtu osakonnas/ instituudis EMÜ tagasisidesüsteemist, siis kas Teie 

osakonnas/ instituudis on välja töötatud osakonnale/ instituudile sobivam 

tagasisidesüsteem? 

• Kui jah, siis palun kirjeldage seda (sh kes on välised huvigrupid, kuidas Te nende 

rahulolu ja ettepanekuid uurite, kas keegi on määratud tagasisidesüsteemi 

toimimise eest vastutajaks, kui regulaarselt/ millise sagedusega toimuvad erinevate 

huvigruppide rahulolu uuringud, kuidas ja kes vaatab üle uuringute tulemused, 

kuidas näeb välja uuringute tulemustele tuginev parendusotsuste tegemine ja 

parendustegevuste elluviimine jne). Kas ja millise intervalliga eesmärgistate 

oodatavaid tulemusi? Kas oodatavaid tulemusi võrreldakse saadud tulemustega? 
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Lisa 4 järg. Intervjuu küsimused (instituutide õppedirektorid, õppeosakonna 

juhataja, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja kohusetäitja) 

 

 

• Kui ei, siis kas näete vajadust tõhusa tagasisidesüsteemi toimimise järele ülikoolis/ 

osakonnas/ instituudis? Kas ja kuidas mõjutab tagasisidesüsteemi puudumine Teie 

osakonna/ instituudi tööd, sh eesmärkide saavutamist?  

 

3.Kas Teil on ettepanekuid, kuidas tagasisidesüsteemi osakonnas/ instituudis ja 

ülikoolis tervikuna arendada nii, et see aitaks kaasa osakonna/ instituudi/ ülikooli 

tõhusale toimimisele ja eesmärkide saavutamisele? 

 

4.Palun andke oma hinnang 05.10.2011 kinnitatud EMÜ tagasisidesüsteemi 

kirjeldusele ja selle rakendatavusele. 

 

5.Kas täna, 2017 aastal, on maaülikoolil vaja ühtset toimivat tagasisidesüsteemi? 

Millised on Teie ettepanekud süsteemi aja- ja asjakohastamiseks? 
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Lisa 5. Intervjuu küsimused (akadeemiline sekretär) 

 

Intervjuu 

 

Intervjuu aluseks võetakse 05.10.2011 maaülikooli nõukogu otsusega nr 8 kinnitatud 

maaülikooli tagasisidesüsteemi dokument ning 27.04.2009 kinnitatud EMÜ 

kvaliteedikäsiraamat.  

 

1. Mis oli ajendiks 2009. ja 2011. aastal eelpool nimetatud dokumentide koostamiseks 

ja kinnitamiseks? 

 

2. Kas täna, 2017. aastal, on maaülikoolil vaja toimivat kvaliteedikäsiraamatut ja 

tagasisidesüsteemi? 

 

2. Kas EMÜ tagasisidesüsteem ja kvaliteedikäsiraamat on tänasel ajahetkel kehtivad 

dokumendid ülikoolis, millest töötajad peaksid lähtuma? 

 

3. Kas ja kuidas oli planeeritud nimetatud dokumentide aja- ja asjakohastamine? 

Kas see toimib? Kui ei, siis miks? 

 

4. Kuidas Te hindate EMÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi, sh tagasisidesüsteemi, 

toimimist? Mis toimib hästi ja millised on süsteemi parendatavad küljed? 

 

5. Milliseid võimalusi Te näete EMÜ tagasisidesüsteemi toimivuse  tõhustamiseks – 

millised on Teie ettepanekud selleks? 

  



79 
 

Lisa 6. Eesti Maaülikoolis läbi viidud uuringud (2011- 2017) 

 

Huvigrupp Aeg Uuring 

Üliõpilased 

Igal semestril Tagasiside õppejõdudele  ja õppeainetele 

2011 EMÜ esmakursuslaste uuring 

2011 Lõpetajad (kõik potentsiaalsed EMÜ lõpetajad) 

2011 Välistudengite rahulolu-uuring 

2012 Õpingute katkestamine (2007- 2011 katkestanud üliõpilased) 

 2014 Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides 

Vilistlased 2012, 2015 Eesti kõrgkoolide vilistlasuuring 

Tööandjad 2011 Eesti Maaülikooli tööandjate tagasiside uuring 

Avalikkus (ühiskond) 

2011 EMÜ üliõpilaste soovitusindeksi uuring 

2011 EMÜ maineuuringu aruanne 

2011, 2012, 
2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 
 

Ülikoolide maineuuring 

2012 

 
Eesti Maaülikooli esmakursuslaste kõrgkooli valikul 

kasutatavatekommunikatsioonikanalite ja ülikooliga rahulolu 
välja selgitamine 

 

2016 
 

Maaülikooli kuvand potentsiaalsete koostööpartnerite seas 
 

Uuringud, mis ei ole 
seotud ühegi 
huvigrupiga 

2012 
 

Institutsionaalse akrediteerimise enesehindamise raport 
 

2013 
 

Eesti Maaülikooli tugistruktuuri efektiivsuse analüüs 
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