
Peamised eesmärgid:

1.
Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

1.1 Struktuurimuudatuste edukas
sisseviimine alusdokumentidesse

Üliõpilaskonna struktuur ja
alusdokumendid saavad muudetud

vastavalt ülikooli muudetud struktuurile
Eestseisus, volikogu

Vastu on võetud uuendatud
Üliõpilaskonna volikogu

kodukord, üliõpilasnõukogude
põhimäärus ja valimiseeskiri,
Üliõpilaskonna arengukava

Detsember 2015

19.08 kinnitati uuendatud
üliõpilasnõukogude põhimäärus ja

valimiseeskiri. 30.09 ja 07.10 toimusid
avalikud Üliõpilaskonna arengukava

seminarid. Jaanuariks koostati
arengukava olemasolevatest ideedest ja
seminaride tulemustest uus mustand,

millega töötatakse edasi. Volikogu
kodukorra muutmiseks kinnitati 19.08

töörühm, kuid inimeste vahetumise tõttu
algatati kodukorra muutmise ettepanek

ja kava uuesti 12.01 volikogu
ühiskomisjonis.

1.2 Struktuurimuudatuste edukas
sisseviimine üliõpilasnõukogudes

Ühinenud üliõpilasnõukogude töö on
edukas, neil on Üliõpilaskonna juhatuse

ja personali tugi
Esimees, personalijuht

Kõik kaheksa üliõpilasnõukogu on
vastu võtnud tegevuskava,

kodukorra ning valinud juhatuse,
osalenud vajaduspõhiselt

koolitustel

Detsember 2015

Kõik 6 instituutide üliõpilasnõukogu on
valinud juhatuse. Rakvere Kolledži

üliõpilasnõukogu ainus ametlik liige
täidab ka esindusrolli. Haapsalu Kolledži

üliõpilasaktivistide abistamise eest
vastutab kokkuleppel Üliõpilaskonnaga

nende direktor. Tegevuskavad 2016
(vähemalt I pool) on valmis,

kinnitamisel ja kodukorrad koostamisel.
Kõik üliõpilasnõukogude liikmed on

saanud võimaluse osaleda kahel
Haapsalu väljasõidukoolitusel või uue
liikme koolitusel. Üliõpilasnõukogude
juhid on saanud osaleda "Vabatahtlike
värbamise, motiveerimise ja juhtimise"

koolitusel.

2.
Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

ÜLIÕPILASKONNA TEGEVUSKAVA 2015/2016 ÕPPEAASTAL

ÜLDJUHTIMINE

1) Struktuurimuudatuste edukas sisseviimine

2) Üliõpilaskonna tegevuse ja osalusvõimaluste nähtavuse parendamine

3) Üliõpilasesindamise arendamine ja üliõpilaskonna liikmete motivatsiooni tagamine

4) Kõrghariduse teemadel avalikus poliitikas osalemine

5) Üliõpilaskonna klubide ja tudengiühenduste toetamine

6) Vilistlaskogu aktiivne toetamine ja vilistlaste kaasamine Üliõpilaskonna tegevustesse

7) Üliõpilaste seisukohtade platvormi kujundamine 2016.aasta rektori valimisteks

Struktuurimuudatuste edukas sisseviimine

Üliõpilaskonna tegevuse ja osalusvõimaluste nähtavuse parendamine

Üldjuhtimine



2.1 Üliõpilaskonna kommunikatsiooni
parendamine

Üliõpilaskonna tegevuse ja
osalusvõimaluste muutmine
üliõpilastele nähtavamaks,

arusaadavamaks ning atraktiivsemaks

Eestseisus,
kommunikatsiooni- ja

turundusjuht

1) Loodud tudengite ettepanekute
süsteem

2) Loodud slogan ja
teavituskampaania

3) Üliõpilasnõukogudes on
kommunikatsioonivaldkonna

kontaktisikud
4) Koostöö ülikooli turundus-ja

kommunikatsiooniosakonnaga on
süsteemne: tehtud

koostöökokkulepped ja toimuvad
pidevad kohtumised

5) Üliõpilaskonna volikogu ja
üliõpilasnõukogude valimistel on

konkurents (vähemalt kaks
inimest ühele kohale) ning

hääletusprotsent on tõusnud
võrreldes 2014.aasta valimistega

6) Üliõpilastele on edastatud
Üliõpilaskonna

praktikavõimaluste teave
7) Korrastada infokanalite

kontaktid

Mai 2016

1) Ettepanekute süsteemi loomine on
kaalumisel; 2) Slogani ajurünnak toimus

Haapsalu väljasõidul, valisime parima
alusversiooni edasitöötamiseks ja

alustasime TKOga kooskõlastamist 3)
Kõikides ÜNides on kontaktisik olemas;

4) Koostöö ülikooli TKO-ga on
süsteemne ja toimuv; 5)

Üliõpilasnõukogude valimistel oli
konkurents, kuid mitte kõigis

ringkondades ja hääletusprotsent tõusis
võrreldes eelmise aastaga 7, 62%st

10,72%-ni; 6) Üliõpilastele on edastatud
Üliõpilaskonna töövõimaluste teave
(praktika vormistamiseks on alati

võimalus)

2.2 Välistudengite kaasamine
Üliõpilaskonna tegevustesse

Välisüliõpilaste seisukohad on
esindatud, nad on teadlikud

Üliõpilaskonna struktuurist ja
osalusvõimalustest

Esimees, International Club,
üliõpilasnõukogude

juhatused

1) Üliõpilasnõukogudesse on
loodud välistudengite ja -õpingute
koordinaatori ametipositsioonid

ja leitud vabatahtlikud
2) Üliõpilaskonna klubides osaleb

välisüliõpilasi
3) Välisüliõpilaste ettepanekud on

jõudnud Üliõpilaskonna
esindajateni

Mai 2016

1) Üliõpilasnõukogusid ja välisüliõpilasi
on teavitatud välistudengite

koordinaatori loomise ideest; 2)
Üliõpilaskonna klubisid on teavitatud
välistudengite kaasamise vajadusest ja
välisüliõpilastele on osalusvõimalusi

tutvustatud eelnädalal ja
organisatsioonide messil MELU; 3)

Üliõpilaskonna vabatahtlik on valmis
välisüliõpilaste ettepanekuid koguma,

kui üliõpilasnõukogud temaga kontakti
võtavad.

3.
Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

3.1 Üliõpilasesindamise arendamine Üliõpilasesindajad on informeeritud ja
pädevad üliõpilasi esindama

Esimees, personalijuht,
spiiker

1) Üliõpilaskonna liikmetele on
toimunud vähemalt 3

vajaduspõhist koolitust
2) Enne otsustuskogude

koosolekuid on toimunud
Üliõpilaskonna esindajate

kohtumised

Juuni 2016

1) Üliõpilaskonna liikmetele on
toimunud Haapsalu väljasõidul

koolitused, ÜNi uue liikme koolitus ja
vabatahlike juhtimise koolitus; 2) Enne

senati istungeid on toimunud
üliõpilasesindajate eelkoosolekud

Üliõpilasesindamise arendamine ja üliõpilaskonna liikmete motivatsiooni tagamine

Üldjuhtimine



3.2 Üliõpilaskonna liikmete
motivatsiooni tagamine

Üliõpilaskonna liikmed on ühtne
meeskond. Üliõpilaskonna erinevad

osad tunnetavad üksteise vajalikkust.
Esimees, personalijuht,

spiiker

1) Toimunud on vähemalt 5
ühisüritust, kus osalevad kõikide
Üliõpilaskonna üksuste esindajad
2) Motivatsiooni rakenduskava on

uuendatud ja täidetud

Juuni 2016

1) Toimunud on volikogu ja personali
ühine filmiõhtu + ÜN juhatustele,

volikogule ja personalile ühine
Halloweeni üritus; 2) 2015.a.a

motivatsiooni rakenduskava on osaliselt
täidetud ja 2016.a. kava loomisel

4.
Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

4.1 Tallinna Ülikooli üliõpilaste eest
seismine kohalikul ja riigi tasandil

Üliõpilaskond esindab TLÜ üliõpilasi
aktiivselt Tallinna Üliõpilaskondade

Ümarlaual (TÜÜL) ja Eesti
Üliõpilaskondade Liidus (EÜL),

mistõttu on Tallinna Ülikooli üliõpilaste
huvid kaitsud nii kohalikul kui ka

riiklikul tasandil

Üliõpilaskonna esindajad

1) Üliõpilaskonna esindajad
osalevad kõigil TÜÜL-i istungitel

ja töörühmades
2) Üliõpilaskonna esindajad

osalevad aktiivselt EÜL-i töös-
osaletakse kõigil EÜLi

üldkoosolekutel ja töörühmades

Juuni 2016

1) Üliõpilaskonna esindajad on osalenud
kõigil TÜÜLi üldkogu koosolekutel ja
töörühmades - toimunud 4 üldkogu

koosolekut ja lisaks
planeerimiskohtumised; 2)

Üliõpilaskonna esindajad osalevad
aktiivselt EÜLi töös - osalesime

detsembrikuu üldkoosolekul, sellele
eelneval materjalide arutelul, EÜL
volikogu töös. Lisaks kõrghariduse
teemal arvamusartikli avaldamine.

5.
Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

5.1
Üliõpilaskond aitab kaasa klubide
toimimisele, juurde tekkimisele ja

populariseerimisele
Üliõpilaskond toetab ja abistab klubisid

nende tegemistes

Esimees, personal, klubide
juhatused,

üliõpilasnõukogude
juhatused

1) Info klubide loomisest ja
olemasolevate tegevuses

osalemiseks on kõigile tudengitele
kättesaadav

2) Toimunud on edukas
vabatahtlike värbamine - igal

klubil on vähemalt 10
vabatahtlikku lisaks juhatusele

Mai 2016

1) Info klubide loomise võimalusest ei
ole väga hästi kättesaadav veel, kuid

osalemise võimalusi on kajastatud nii
eelnädalal, MELU messil, esinduse

Facebookis kui ka esinduse kodulehel,
loodud on Tudengitervise klubi; 2)

vabatahtlike värbamine ei ole olnud väga
edukas, kuid uusi vabatahtlikke on

sellegipoolest liitunud

5.2
Üliõpilaskond tagab võimalused
tudengiühenduste toimimiseks,

juurde tekkimiseks ja
populariseerimiseks

Üliõpilaskond toetab tudengiühendusi
nende tegevustes

Esimees, aseesimees
majandus- ja

finantsvaldkonnas,
kommunikatsiooni- ja

turundusjuht,
tudengiühendused

1) Üliõpilased on teadlikud
erinevatest tudengiühendustest

2) Tudengiühendustele on loodud
tudengiprojektide meede

Juuni 2016

1) Üliõpilaskonna allüksuste välised
tudengiühendused ei ole leitavad

esinduse kodulehel; 2)
Tudengiühendustele on loodud

tudengiprojektide statuudi muutmisega
võimalus rahastust taotleda

6.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

Kõrghariduse teemadel avalikus poliitikas osalemine

Üliõpilaskonna klubide ja tudengiühenduste toetamine

Vilistlaskogu aktiivne toetamine ja kaasamine Üliõpilaskonna tegevustesse

Üldjuhtimine



6.1
Vilistlaskogu aktiivne toetamine ja

kaasamine Üliõpilaskonna (ÜK)
tegevustesse

Üliõpilaskonna vilistlased on kaasatud
ja neil on kindel roll Üliõpilaskonna

arengus

Esimees,
kommunikatsiooni- ja
turundusjuht, ülikooli

turundus- ja
kommunikatsiooniosakond

(TKO), vilistlased

1) TKO rolli on suurendatud
2) Vilistlaste kaasamine ÜK

tegevustesse
3) Vilistlaskogu tegevuskava
järgimine ja uue koostamine

4) Vilistlaskogu on isetoimiv ja
populaarne kogu, mille

liikmeskond on kasvav, tegevused
panustavad ülikooli ja

Üliõpilaskonna arengusse

Juuni 2016

Vilistlaskogu teemal on toimunud
mitmeid koosolekuid erinevate

osapooltega. Üliõpilaskonna juhatus
saavutas pika lobby töö tulemusel

olukorra, kus ülikool palkas
vilistlassuhete eest vastutava inimese.

Tema uuendab vilistlaskogu tegevuskava
ja korraldab selle elluviimist koostöös
TKO ning teiste ülikooli üksustega, k.a

Üliõpilaskond. Üliõpilaskond on
kutsunud Üliõpilaskonna vilistasi
kõikidele avatud koosolekutele ja

üritustele. Vilistlane osales arengukava
seminaril ja vilistlased andsid tagasisidet

rektori ootuste dokumendile.

7.
Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

7.1
Üliõpilaste seisukohtade platvormi

valmimine 2016.aasta rektori
valimisteks

Üliõpilaskonna valdkondlikud ootused
uuele rektorile Eestseisus, volikogu

Üliõpilaskonna valdkondlikud
ootused uuele rektorile on
volikogu poolt kinnitatud

Jaanuar-veebruar
2016

Üliõpilaskonna valdkondlikud ootused
uuele rektorile on volikogu poolt

kinnitatud 16.12.2015 ja ootustest
informeerimiseks on koostatud

kommunikatsiooniplaan

Üliõpilaste seisukohtade platvormi kujundamine 2016.aasta rektori valimisteks

Üldjuhtimine



Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

1.1
Ettevõtlusklubi
käivitamine ja

visioondokumendi
loomine

On loodud
tegevuskava ning see

on klubijuhile üle
antud. Toimuvad

regulaarsed
tegevused, mis

arendavad üliõpilaste
ettevõtlikust ning

hoiavad neid kursis
majandusuudistega

Aseesimees
majandus- ja

finantsvaldkonnas,
esimees, personalijuht

Üliõpilastel on nii paremad
teadmised kui ka kogemused

ettevõtlusest ja
majanduskeskkonnast.
Sotsiaalne kapital on

tudengitel suurenenud.

11/1/2015

Ettevõtlusklubil on olnud kolm üritust ja järgmiseks
poolaastaks on tegevuskava sisuliselt valmis. Meeskond on
loodud, kes seda juhtima hakkab. Protsess oli aeglasem ja
pikaldasem kui võis eeldada. Samas oleme leidnud Marek
Mühlbergi näol hea partneri ja mentori ning edasine sõltub
juba klubiliikmetest. Tudengite huvi on võrdlemisi suur olnud
meie ürituste vastu, kesmiselt on olnud 25-30 osalejat üritusel.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

2.1

Pakkuda TLÜ
üliõpilastele

võimalusi osaleda
rahvusvahelisel
koolitusel ning

tutvustada
välistudengitele

meie ülikooli

Toimub
rahvusvaheline

koolitus Tallinna
Ülikoolis, mille

raames arendatakse
üliõpilaste oskusi ja
teadmisi Start-upide

vallas ja/või
projektide haldamise

osas.

Aseesimees
majandus- ja

finantsvaldkonnas,
esimees

Edukas projektitaotlus ning
TLÜ üliõpilaste huvi projekti

vastu
Kevad 2016

Erasmus+ projekt ei saanud selles voorus rahastust, aga
kevadises voorus võimalik uuesti taodelda. Nõusamtisel selgus,

et puudujääke oli omajagu, kuid punktid ei olnud üldsegi
halvad. Tuleb töötada edasi kvaliteediga ning kaasata

võimalusel spetsialiste ülikooli töötajate hulgast. Rahastust said
7 projekti 26-st ning meie projekit puhul oli liiga palju osalejaid.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

MAJANDUS- JA FINANTSVALDKOND

Peamised eesmärgid:
1) Ettevõtlike ja inovatsiooniliste hoiakute populariseerimine ning üliõpilaste teadlikuse tõstmine

2) Erasmus+ projekti kirjutamine

3)Oaasi jätkusuutlik areng

4)Tasakaalus eelarve

1. Ettevõtlike ja inovatsiooniliste hoiakute populariseerimine ning üliõpilaste teadlikuse tõstmine

2. Erasmus+ projekti kirjutamine

3. TLÜ Fotoklubi areng

Majandus- ja finantsvaldkond



3.1

TLÜ üliõpilaste
pakkuda võimalust

tegeleda
visuaalmeediaga

laiemalt ning
pakkuda lisaks

vabatahtlikule tööle
ka tasustatuid

projekte.

Fotoklubi kajastab
lisaks pildimaterjalile
ka videomaterjaliga
ülikoolis toimuvad
üritusi. Fotoklubi

teeb koostööd kõigi
ÜK klubidega ning

aitab
reklaampiltidega.

Luuakse Fotoklubi
juurde juriidiline

keha ning otsittakse
fotoklubile ruume

Aseesimees
majandus- ja

finantsvaldkonnas,
Fotoklubi juhataja

Fotoklubil on olemas oma
fotostuudio ning vabatahtlikke

arv on suurenenud.
Kajastatakse ülikooli siseseid

üritusi koos Tudeng TV-ga
Regulaarseid üritusi toimub

igal kuul, kus huvilised
saaavad arendada oma

teadmisi ja oskusi

Mai 2016

Fotoklubil on oma stuudio olemas, mis on oluliselt avardanud
võimalusi eneseargenguks ja võimaldanud viia läbi personal
pildistamise stuudios. Samuti on uues eelarves nähtud ette

summa fototehnika soetamiseks, et pilte ei peaks tegema enam
isikliku tehnikaga. Juriidilise keha loomisest on olnud põgusalt

juttu, kuid tegudeni pole siiani jõutud, mis jääb arvatavasit
kevadsemestri ülesandeks. Leping kahe juriidilise keha vahel

peab olema piisavalt siduv. Fotoklubi laieneud võimalused
pakuvad võimalust ka teistel klubidel kasutada rohkem nende

teenuseid

Majandus- ja finantsvaldkond



Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

1.1 Üliõpilaste huvid on esindatud
õppekavaarenduses

Üliõpilaskond jälgib 2015. aasta
augustis jõustunud uuest õppekava

statuudi rakendumist, mille
kohaselt kuuluvad üliõpilased
kõikide akadeemiliste üksuste

õppekolleegiumidesse
(õppekavaarenduse eest

vastutavad kogud).

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik

1) Kõikide akadeemiliste üksuste
õppekollegiumide puhul on kogu
õppeaasta vältel kogutud sisendit

üliõpilaste kaasatuse kohta.
2) Üliõpilaste vähese kaasatuse

puhul õppekolleegiumide töösse
on tehtud ettepanekuid ning
teemat vastutava üksusega

arutatud.

1) 30. juuni 2016 2)
30. juuni 2016

Õppekolleegiumitesse on
Üliõpilasnõukogude esindajad kinnitatud.

1.2 Üliõpilaste huvid on esindatud
õppejõudude atesteerimisel

Üliõpilaskond jälgib 2015. aasta
augustis jõustunud uue

atesteerimiskorra rakendumist,
mille kohaselt kuuluvad
üliõpilased kõikidesse

atesteerimiskogudesse, mis
atesteerivad otseselt õpetamisega

tegelevat personali.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik

1) Kõikide atesteerimiskogude
puhul on kogu õppeaasta vältel

kogutud sisendit üliõpilaste
kaasatuse kohta. 2) Üliõpilaste

vähese kaasatuse puhul
atesteerimiskogude töösse on

tehtud ettepanekuid ning teemat
vastutava üksusega arutatud.

1) 30. juuni 2016 2)
30. juuni 2016

Seni pole õppejõudude atesteerimisi veel
toimunud.

1.3 Üliõpilaste huvid on esindatud uute
õppejõudude valimisel

Üliõpilaskond jälgib 2015. aasta
augustis jõustunud uue töösuhete

eeskirja rakendumist, mille
kohaselt kuuluvad üliõpilased

kõikidesse valimiskogudesse, mis
valivad otseselt õpetamisega

tegelevat personali.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik

1) Kõikide valimiskogude puhul on
kogu õppeaasta vältel kogutud
sisendit üliõpilaste kaasatuse
kohta. 2) Üliõpilaste vähese

kaasatuse puhul valimiskogude
töösse on tehtud ettepanekuid

ning teemat vastutava üksusega
arutatud.

1) 30. juuni 2016 2)
30. juuni 2016

1) Üliõpilasnõukogudelt on kogutud
valimiskogude osas tagasisidet ning seni on

nendest kõiki kaasatud. Edaspidi võiks
tagasiside kogumine olla süstemaatilisem.

1.4 Üliõpilastel on võimalik tutvuda kõikide
õppekavaversioonide nominaalidega

Üliõpilaskond jälgib 2015. aasta
augustis jõustunud uue
õppekorralduse eeskirja

rakendumist, mille kohaselt
akadeemilised üksused peavad

koostama ja avalikustama kõikide
õppekavaversioonide

nominaaljaotused.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik

1) Kõikide õppekavade
nominaaljaotuste olemasolu ja
kättesaadavust on kontrollitud

sügissemestri alguses.
2) Nominaaljaotuse puudumise või

vähese kättesaadavuse puhul
sügissemestri alguses on sellega

seoses võetud ühendust vastutava
üksusega.

3) Kõikide õppekavade
nominaaljaotuste olemasolu ja
kättesaadavust on kontrollitud

kevadsemestri alguses.
4) Nominaaljaotuse puudumise
või vähese kättesaadavuse puhul
kevadsemestri alguses on sellega

seoses võetud ühendust vastutava
üksusega.

1) 3. september 2015
2) 3. september 2015

3) 30. jaanuar 2016 4)
30. jaanuar 2016

1) Kõikide nominaaljaotuste olemasolu ja
kättesaadavust kontrolliti. Olemas olid 46
õppekava nominaaljaotused ja puudu 78

õppekava nominaaljaotused. 2) Puuduvate
nominaalajotuste osas võeti ühendust kõikide

instituutidega. Õppeosakond lükkas meie
palvel ainekavade kinnitamise tähtaega nädal

aega edasi. 3) Kõikide nominaaljaotuste
olemasolu ja kättesaadavust kontrolliti.

Olemas olid 97 õppekava nominaaljaotused
ja puudu 30 õppekava nominaaljaotused. 4)

Puuduvate nominaalajotuste osas võeti
ühendust kolme instituudiga.

Nominaaljaotuste formaadi ühtlustamise
osas võeti ühendust õppeosakonnaga.

HARIDUS- JA TEADUSVALDKOND

Tegevuskavas püstitatud peamised eesmärgid:

1) Üliõpilaste huvide esindatuse tagamine ülikooli struktuurimuudatuste
rakendumisel

2) Õppetegevuse kvaliteedi tõstmine ja muutunud õpikäsituse rakendamine

3) Üliõpilasteadustöö populariseerimine

4) Tallinna Ülikooli populariseerimine

1 Üliõpilaste huvide esindatuse tagamine ülikooli struktuurimuudatuste rakendumisel

Haridus- ja teadusvaldkond



1.5 Õppejõud saavad atesteerimisel
adekvaatset tagasisidet

Vastavalt 2015 augustis jõustunud
atesteerimiskorrast kaasneb iga

atesteerimisotsustega dokument,
mis annab mitmekülgset ja sisulist

tagasisidet õppejõu senise töö
kohta ning jagab vajadusel
konkreetseid soovitusi töö

tulemuslikkuse tõstmiseks ning
õppejõu arenguks

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik

1) Kõiki 2015/2016 õppeaastal
tehtud atesteerimisotsuseid on

hinnatud sisulise tagasiside,
enesearengusoovituste ja

atesteerimiskorrale vastavuse osas.
2) Vähese/pealiskaudse tagasiside,

väheste arengusoovituste või
atesteerimiskorrale mittevastavuse
korral on tehtud ettepanekuid ning

teemat vastutava üksusega
arutatud.

1) 30. juuni 2016 2)
30. juuni 2016 Seni pole veel atesteerimisi toimunud.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

2.1
Julgustada õppejõude kasutama

uuenduslikke õpetamismeetodeid ning
muuta seeläbi õppeprotsess

huvitavamaks ja efektiivsemaks

Toimub "Aktiivõppe nädal", mille
raames julgustatakse õppejõude ja

ka üliõpilasi kasutama
uuenduslikke õpetamismeetodeid
ning tulemust ka tagasisidestama.
Koostöös üliõpilastega teostatakse
tegevuskava ja meediaplaan, mille

abil toimuvat kajastatakse.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik,

Haridusinnovatsiooni keskus, Turundus-
ja kommunikatsiooni-osakond (TUKO),

üliõpilasnõukogud, Rektoraat, TLÜ
andragoogid ja personaliosakond.

1) Õppejõududele on vähemalt 3
nädalase ajavaruga edastatud
vajalikud materjalid loengute
läbiviimiseks 2) On toimunud

süsteemne sündmuse
kommunikeerimine 3) Vähemalt 5
õppejõudu kasutab uuenduslikku

õppemeetodit.

märts 7.-11.

Alustatud on aktiivõppe nädala
korraldamisega. Aktiivõppe nädala
tegevusplaaniga saab tutvuda siin:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4
1d2brZwGspeCusRmadYCBGA65cAe1xeCLk

wYP5VIg/edit#gid=841726041

2.2 Üliõpilastel on hea ülevaade ülikoolis
pakutavatest vabaainetest

Vabaained (sisuliselt kõiki
eeldusaineteta ained) ja neid

puudutav info on ülevaatlikult
ühes kohas koos.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik, ÜK IT-

inimene

1) ÕISi õppeainete
otsingufunktsiooni on lisatud

tingimus 'eeldusaineteta' 2) Kui
ÕISi muutmine ei õnnestu, on

välja töötatud ja esindus.ee lehele
lisatud eraldi vabaainete nimekiri

september 2015,
jaanuar 2016

(semestrite alguses)
On lubatud meid ÕIS-i arendusse kaasata,

kuid seni pole ÜK-d informeeritud

2.3

Üliõpilastel on võimalus
eksamisessioonide ajal kasutada

raamatukogu pikemalt, et tagada nende
maksimaalne valmisolek lähenevateks

eksamiteks

Koostöös Rahvusraamatukoguga
toimub projekt "Ööraamatukogu",

mille raames on raamatukogu
üliõpilaste jaoks pikemalt avatud
ning toimuvad erinevad loengud.
Viiakse läbi ka küsitlus, mille abil

selgitatakse välja üliõpilaste
eelistatav aeg Ööraamatukogu

toimumiseks. Lisaks viiakse peale
projekti läbi küsitlus, et teada

saada osalejate tegelik arv.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik,

Rahvusraamatukogu, vabatahtlikud

1) On viidud läbi küsitlus
üliõpilaste ajalise eelistuse

väljaselgitamiseks 2) Projekti
raames toimuvad ka loengud, mis

aitavad kaasa üliõpilaste
õppeprotsessile 3) Osalevate

üliõpilaste reaalne arv on küsitluse
teel teada saadud, et järgnevateks

kordadeks hõlpsamini plaane teha.

14.-18. detsember
2015 ning mai 2016

1)Küsitluse läbiviimise vajadust ei tekkinud,
kuna saime vajaliku info raamatukogu

töötajate käest, kes jälgivad ukseloendurit ja
raamatukogu külastatavuse sagedust. Lisaks

soovitati ööraamatukogu korraldada
lõputööde esitamise perioodil. 2)Projekti
raames ei toimunud loenguid, kuna Ak.
raamatukogu pikaajalisele kogemusele
toetudes ei ole üliõpilased kõrvalistest

üritustest huvitunud, vaid soovivad lihtsalt
raamatukogu kasutamise võimalust. 3)

Ööraamatukogus osales ca 200 üliõpilast,
kellest enamus olid välistudengid. Täpsema

ülevaate leiab siit:
https://docs.google.com/document/d/1Oj_

Wki7XIeB2iyz9UALZPVQgSDWvTQELHKI6
N-za5AI/edit

2. Õppetegevuse kvaliteedi tõstmine ja muutunud õpikäsituse rakendamine

Haridus- ja teadusvaldkond



2.4 Õppekvaliteedi tagasisidesüsteemi
paremaks muutmine

Töötame selle nimel, et 2015
sügisel uuendatav ÕISi

tagasisideküsitlus oleks selgelt
sõnastatud eesmärgiga, annaks
rohkem sisulist infot õpetamise

kvaliteedi kohta, et see info oleks
üliõpilastele kättesaadav ning et
tagasiside kasutamise tulemused
oleksid neile paremini nähtavad.

Vajadusel loome ÕISi
täiendamiseks enda
tagasisidesüsteemi.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik, rektoraat,

õppeosakond, üliõpilasnõukogud

1) Uus ÕISi tagasisideküsitlus
kajastab sisuliselt

õpetamiskvaliteeti (kaasamist,
õpetamismeetodeid,

tagasisidestamist jne). 2) Paika on
pandud regulaarne tagasiside

kasutamisest teavitamise kord. 3)
Tagasisideküsitluse tulemused on

üliõpilastele nähtavad.

1) veebruar 2016 2)
november 2015 3)

november 2015

2) arendusprorektoriga jõuti kokkuleppele, et
tagasiside tulemustest ja kasutamisest valmib

igal õppeaastal raport, mis saadetakse
tudengitele 3) vt. punkt 2. Täieliku tulemuste
avalikustamise osas peeti küll läbirääkimisi,

kuid ülikool on sellele endiselt tugevalt vastu.

2.5
Lõputöö koostamisel on üliõpilane ning

juhendaja neile püstitatud ootustest
teadlikud

Üliõpilane ja lõputöö juhendaja on
töö koostamisel partnerid,
mõlemal on oma vastutus.

Eesmärk on jõuda punkti, kus
ükski üliõpilane ei kurdaks selle
üle, et töö juhendamisel polnud

juhendajat justkui olemas.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik, rektoraat,

õppeosakond, üliõpilasnõukogud

1) Lõputöö juhendajad on ÕKE-s
sätestatud kohustustest teadlikud
ning jälgivad neid. 2) Puuduliku

juhendamise korral on üliõpilane
Üliõpilaskonna poole pöördunud

ning problemaatilised juhtumid on
kõikide osapoolte kaasatusel

lahendatud.

aastaringselt

Kvaliteetse lõputööde juhendamine tuli
aruteluks Haldus- ja tulemuslepingute

raames, mis viitab probleemi aktuaalsusele.
Seni pole problemaatilise juhendamise

juhtumeid ÜK-ni jõudnud.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

3.1 Populariseerida teadustööd kaasates
erinevate õppeastmete üliõpilasi

Koostöös erinevate
üliõpilasnõukogude ja instituutide
üliõpilastega toimub Teadusnädal,
millel esinemisse ja osalemisse on

kaasatud kõigi õppetasemete
üliõpilastest. Sündmuse

eesmärgiks on populariseerida
teadust. Teadusnädala raames

toimuvad erinevad loengud ning
esitlused. Tegeliku osalejate arvu

väljaselgitamiseks korraldatakse ka
küsitlus.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik,

vabatahtlikud, kommunikatsioonijuht,
üliõpilasnõukogud.

1) Teadusnädala
kommunikeerimine on

süsteemselt toimunud 2) On
toimunud erinevad esitlused ja

loengud külalisesinejate kaasabil
3) Osalevate üliõpilaste reaalne arv
on küsitluse teel teada saadud, et

järgnevateks kordadeks
hõlpsamini plaane teha.

11.-15. aprill 2016
On alustatud teadusnädala

kommunikatsiooniplaani sätestamist
koostöös TKO-ga.

3.2
Üliõpilased on teadlikud ja huvitatud

teadusprojektide rahastamise
võimalustest

Korraldatakse koolitusi, mis
annavad üliõpilasele

projektikirjutamise oskuse.
Teadusprojektide võimaluste ning
meetmete kohta levitatakse infot
ka õppejõudude ning lõputööde

juhendajate seas.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik,

teadusosakond

1) 2015 sügisvooru
teadusprojektidele uuringufondist

määratud summa kasutatakse
täies mahus ära. 2) 2016

kevadvooru teadusprojektidele
uuringufondist määratud summa

kasutatakse täies mahus ära 3)
Teadusprojektifondi abil on

edendatud üliõpilaste teadustööd
4) Lõpetajad on teadlikud

võimalusest katta oma lõputöö
kulud teadusprojektide fondist.

1) 1. jaanuar 2016 2) 1.
juuni 2016 3) 1. juuni
2016 4) 7. märts 2016

1) 2015 sügisvoorus toetati 11 projekti, mille
kogumaht oli 3668,92 eurot. Kuna 2015

kevadvoorus määrati toetusi 2983,2 euro eest
ning kõik nendest ei realiseerunud, oli

sügisvoorus kasutada 4219,98 eurot, millest
jäi seega üle 551,06 eurot. Ühe taotlusvooru

jaoks mõeldud 3200 eurot (ehk pool
aastasest uuringufondi eraldisest) täitus aga

täielikult.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

3.1 Üliõpilasteadustöö populariseerimine

4 Tallinna Ülikooli populariseerimine

Haridus- ja teadusvaldkond



4.1
Tutvustada Tallinna Ülikooli õppimis- ja

vaba aja veetmise võimalusi
abiturientidele

Õppimis- ja vaba aja veetmise
võimaluste tutvustamiseks

korraldatakse Tudengivarju nädal,
mille raames võivad abituriendid

TLÜ-s õppivale üliõpilasele varjuks
tulla. Abiturient saab TLÜ-st ja

eelis erialadest parema
ettekujutuse.

Aseesimees haridus- ja teaduspoliitika
valdkonnas, haridusnõunik, TUKO,

Üliõpilasnõukogud, projektijuht,
akadeemilised üksused

1) Tudengivarju nädalal on
projektijuht 2) Tudengivarju nädal

on hästi kommunikeeritud 3)
Osaleb vähemalt 200 abiturienti

1) september 2)
november 2015, märts

2016 3) novembri ja
märtsi peale kokku

1) Tudengivarju nädala projektijuht leiti
septembris, kelleks oli Marleen Rootamm.

2)Tudengivarju nädala kommunikeerimisse
kaasati ülikooli TKO ja Õpilasakadeemiat.

Teade TNV toimumisest saadeti Harjumaa ja
Tallinna huvijuhtidele, ka pisteliselt teistele

maakondadele nt Pärnumaa, Järvamaa,
Tartumaa. Plakatid olid üleval nii ülikooli

sees (k.a. siseteles) kui ka väljaspool valitud
toidukohtades, kes andsid selleks nõusoleku.
Infot kommunikeerisid edasi ka EÕEL, EÜL

ja ENL. TNV toimumisest läks välja ka
pressiteade. 3)Tudengivarju nädal toimus

16.-20.novembril. 462-st sooviavaldusest on
201 üliõpilased, kes olid valmis endale varju
võtma. Kokku sobitati ligi 179 tudengi-varju
paari (eelmisel korral osales 150).  Popimad
erialad, mida tahetakse kuulama/vaatama

tulla on psühholoogia, reklaam ja
imagoloogia ning kehakultuur. Tagasiside
küsitlusele vastas 85 inimest, suurem osa

osalejatest on rahul - kiidavad korralduslikku
poolt, oma tudengeid, üldist õhkkonda ning

on mainitud, et Tudengivarju nädal andis
kinnitust eriala valiku osas. Märtsikuu TNV-

ga on alustatud korraldamist, välja on
saadetud projektijuhi otsimise kuulutus.

Veidi pikemalt saab lugeda siit:
https://docs.google.com/document/d/1eXfy

MbqNzIbA8cmdYhiqp2Fe-
8F21i0l79YXPcxRjY4/edit?usp=sharing

4.2
Tallinna Ülikooli bränd ja

õppimisvõimalused on süsteemselt
tutvustatud üldhariduskoolides ja

õppemessidel

Tallinna Ülikoolil on oma
esindustiim, kes käib messidel ja

üldhariduskoolides TLÜ võimalusi
tutvustamas.

TUKO, esindustiim, aseesimees haridus-
ja teaduspoliitika valdkonnas

1)Valiminud on esindustiimi
statuut 2)välja on kuulutatud
esindustiimi liikmete leidmise

konkurss 3)Esindustiim on TLÜ
esindanud nii kooli sisestel kui ka

välistel sündmustel

1)november 2)
detsember

3)aastaringselt

Õppeaasta alguses segadust tekitanud
struktuurireformi rakendumise tõttu
otsustati lükata esindustiimi otsimise

konkurss veidi edasi. Haridusvaldkonna
prioriteetsemate teemade, aseesimehe

ajaplaneerimisoskuse ning TKO vähese huvi
vastu lükkus statuudi koostamine aga veelgi
edasi. 1)Tänaseks on valminud esindustiimi

statuut, mis on veel TKO-ga
kooskõlastamisel. Statuudiga saab tutvuda

siin:
https://docs.google.com/document/d/1n4oy

ABaVBfw0nca_eaKJDzTJ_-
lFX27wyH0Q9jLHkjc/edit?usp=sharing
2)Konkursi väljakuulutamise aeg on veel

TKO-ga kooskõlastamisel

Haridus- ja teadusvaldkond



Peamised eesmärgid:

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

1.1 Loenguruumid arvestavad
üliõpilaste vajadustega

Jälgitakse loenguruumide
korrasolekut ning tudengite
tervisele vastavaid nõudeid.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
haldusosakond, majajuhid,

kolledžite direktorid

1) Juhitakse haldajate tähelepanu
loenguruumides esinevatele

puudujääkidele 2) Edastatakse vajalike
tööde nimekiri 3) Teostatakse

järelkontroll

1)juuni, 2016

Loenguruumide puudujääkidest on juhitud
tähelepanu ja  teavitatud haldusosakonda.

Haldusosakond on lubanud tegeleda
puudujääkidega. Järelkontrolli tulemusel

on need ka lahenduse saanud.

1.2 Tallinna Ülikool on võtnud
arvesse rohealade loomise

Tallinna Ülikooli kampuseid luuakse
atraktiivsemaks läbi

taimkujunduslikkuse.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
haldusosakond, sotsiaalpoliitika

nõunik

1) On leitud vastavad
dekoratiivseadedsiseruumide jaoks. 2)

On leitud rahalised vahendid.
1)november, 2015
2)veebruar, 2016

Haldusosakonnaga on räägitud taimede
lisamisest kampuse ruumidesse. Teatud

puhkudel on saadud ka roheline tuli,
mistõttu tuleb leida kindlad

dekoratsioonid ning need ära paigutada

1.3
Narva mnt kampuse ja

kampuseväliste hoonete
juures on turvaline
jalgrattaid parkida

Lisaks uutele Narva mnt kampuse
parklatele, haldusosakonnaga

ühendust võtta, et parklad oleksid
videovalve all ning paigaldada

videovalve sildid parklatele.
Kontrollida olukorda

kampusevälistes hoonetes ning teha
selle kohta kaardistus.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
haldusosakond

1)Kaamerad katavad Narva mnt
rattaparkla alad 2)Narva mnt kampuses

on olemas turvalised märgistatud
jalgratta parklad   3)Kampusevälistes

hoonetes on läbi viidud jalgratta
parklate kaardistus

1)september, 2015 Jalgrattaparklades on turvakaamerad ning
videovalve töötab.

1.4

Narva mnt kampusse on
loodud

hübriid/elektrimobiilsus
rendipunkt ( tasuta

parklakoht)

Seatakse eesmärgiks luua
alternatiivne ja keskkonnasõbralik

liikumisviis kampusesse, kus on
vähemalt kaks laadimispunkti.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
haldusosakond

1) On räägitud läbi minirendiga 2) On
räägitud läbi ülikooliga 3)loodud on

parkimis- ja laadimisala.

1) detsember, 2015
2)  detsember, 2015

3) mai, 2016

Hetkel on ülikool suunatud tervisliku
liikumise edendamise poolele.

Rattaparklaid ja rattakohti jagub.
Elektriautod tervislikku liikumist otseselt
ei poolda, elektriautod rohkem kasulikud

keskkonnale,

SOTSIAALPOLIITIKA VALDKOND

1) Kampuse ja kolledžite keskkonna arendamine ja parendamine
2) Üliõpilastele mõeldud toetusmeetmetest (toetused ja stipendiumid) informeerimine, nende jagamine ja kättesaadavaks muutmine tudengitele
3) Tervise ja tervislike eluviiside propageerimine ja populariseerimine
4) Spordivaldkonna populariseerimine/ Spordivõimaluste arendamine
5) Ühiselamute arendamine
6) Rohelise Ülikooli ja mõtteviiside propageerimine
7) Erivajadustega tudengitele õppekeskkonna ja õppevõimaluste ligipääsetavuse tagamine
8) Lastetoa populariseerimine ja arendamine

1 Kampuse ja kolledžite keskkonna arendamine ja parendamine

Sotsiaalpoliitika valdkond



1.5
TLÜ tudengid teavad, et on

võimalus oma töid
eksponeerida

Võetakse ühendust majajuhtidega ja
haldusosakonnaga, et leida

võimalikud kohad, kus eksponeerida
erinevaid tudengitöid. Arvesse

võetakse ka Oaasi ruumide
võimalusi.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
majajuhid, instituudid

1) Leitud on instituudid, kes soovivad
töid eksponeerida ülikooli peal (kaasa

lüüa).             2) Majajuhtidega on
saavutatud kokkulepe

1)veebruar, 2016
2)märts, 2016

Toimunud on kohtumine Turundus-ja
kommunikatsiooni ning Haldusosakonna

vahel. Üliõpilaskonnale on antud teada
eksponeerimise võimalustest ja

asukohtadest. See hõlmab suures osas nii
Mare maja kui ka Astra maja. Instituute ja

Üliõpilasnõukogusid on teavitatud, et
võivad leida  huvilisi, kes töid esitada

tahavad. Fotoklubil on plaanis
fotokonkurss, mis samuti teavitab

tudengeid võimalustest eksponeerida oma
töid.

1.6 Narva mnt kampuse
roheala loomise võimalus

Narva mnt kampuse siseparkla
asemel ehitada rohelisem puhkeala. Aseesimees sotsiaalpoliitikas Hetkel vaid ideetasandil

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

2.1
Tudengid on teadlikud

stipendiumitest ja
toetustest

Teavituskampaania on koostatud ja
läbi viidud.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
turundus- ja

kommunikatsioonijuht,
sotsiaalpoliitika nõunik

1)Veebileht on kaasajastatud ja on
toimunud teavituskampaaniad 2) Melul
on väljas stendid ning infoplakatid on

üleval kogu kampuse stendidel

1)oktoober, 2015
2)veebruar, 2016

Toimunud on nõustamised; veebileht on
värske infoga kajastatud, õppeosakond on
jaganud toetuseid, uuel semestril tulemas

Tulemusstipendiumi jagamine

2.2 Stardistipendium on
jagatud 50-le sisseastujale

Leitud on nõustajad, nad on
koolitatud ning toimub aktiivne
nõustamine ning dokumentide

menetlemine.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas, ÜK
nõustajad, sotsiaalpoliitika nõunik

1)Stardistipendium on jagatud 2)
Tudengid on teadlikud

taotlusprotsessidest ja nõustamisest
1) september, 2015 Nõustaja oli aktiivne, Stardistipendiumid

jagati välja

2.3
Vajaduspõhisest

eritoetusest ollakse
teadlikud ja seda jagatakse

aktiivselt

Nõustajad on koolitatud ja
veebilehel on lihtne & kaasajastatud

info

Aseesimees sotsiaalpoliitikas, ÜK
nõustajad, sotsiaalpoliitika nõunik,

õppeosakond

1) Vajaduspõhist eritoetust jagatakse
terve semestri vältel 2) Tudengid on

teadlikud taotlusprotsessidest ja
nõustamisest

2015/2016
Kodulehel on info taotlusprotsessist kui ka
taotlusvorm. Toimunud on nõustamised ja

tudengite küsimustele on vastatud.
Eritoetuse jagamine toimub jooksvalt.

2.4 Majanduslik toetus on välja
jagatud

Leitud on nõustajad, nad on
koolitatud ning toimub aktiivne
nõustamine ning dokumentide

menetlemine.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas, ÜK
nõustajad, sotsiaalpoliitika nõunik 1)Majanduslik toetus on määratud 1)oktoober, 2015 ja

märts, 2016
Majanduslik toetus nendele, kes täitsid

nõude, on jagatud [1]

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

3.1 ÜK kodulehel on Tudengi
Tervise kategooria

Sügisel lisatakse “tudengielu”
kategooriasse leht, mille eesmärk on
informeerida tervisele kahjulikest ja

kasulikest eluviisidest.

Üliõpilaskonna juhatus,
vabatahtlikud, volinikud,

aseesimees sotsiaalpoliitikas,
turundus- ja

kommunikatsioonijuht

1)  Lehele on leitud või kirjutatud
artikleid, mis näitavad tudengile, kuidas

lihtsate nippidega muuta oma elu
tervislikumaks. 2) Tudengitel on

võimalus jagada pilte ja edulugusid.

1) detsember, 2015
2) märts, 2016

Anna Vahteri poolt loodud Tudengi
Terviseveeb - tervislike eluviiside ja

terviseteemaline blogi. Varsti ka internetis
üleval

3.2
TLÜs toimub mahe-ja
tervisliku toidu laat ja

tutvustus.

Eesti erinevad mahetoitlustajad
saavad võimaluse oma tooteid TLÜs

esitleda.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
sotsiaalpoliitika nõunik, turundus-

ja kommunikatsioonijuht

1) Leitud on ettevõtted, kes sooviksid
kaasa lüüa.                              2)

Tudengitele on tehtud eelnevalt
reklaami. 3) üritus on toimunud

1)märts, 2016
Plaan saada mahetoitlustajad  üheks

päevaks kampuse õualale oma tooteid
eksponeerima - Rohelise Nädala raames

2 Üliõpilastele mõeldud toetusmeetmetest (toetused ja stipendiumid) informeerimine, nende jagamine ja kättesaadavaks muutmine tudengitele

3 Tervise ja tervislike eluviiside propageerimine ja populariseerimine

Sotsiaalpoliitika valdkond



3.3
Ülikooli kohvikutes ja

toitlustustes on plakatid
tervisliku toitumisega.

Ülikoolis on kohvikute ja toitlustuse
seintel pilkupüüdvad ja lihtsasti

jälgitavad plakatid
toitumisjuhistega.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
sotsiaalpoliitika nõunik,

1) plakatid on valminud, nendel olev
informatsioon on teaduslik. 2) plakatid

on üleval kohvikutes ja toitlustustes.
1) november 2015

Infolehed esinevad, tervislik toit on selgelt
eksponeeritud kohvikutes endis. Suurti

õpetusplakatit "Kuidas süüa õigesti" ei näe
vajalikuks. Oaasi taimetoiduvalik on

tudengitele teada

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

4.1
Spordivaldkonna

populariseerimine/
Spordivõimaluste

arendamine

TLÜ kodulehel on põhjalik info
spordivõimaluste kohta. Toimunud
on traditsiooniline Tallinna Ülikooli

Karikaturniir, memoturniir Mäng
Mäluga. Suurema

ühtekuuluvustunde tekitamiseks ja
rohkemate spordivõimaluste

pakkumiseks on korraldatud 2
pealinna suurima ülikooli vaheline

mõõduvõtmine erinevatel
spordialadel. Eesmärk on antud

võistlusest kujundada välja
traditsiooniline üritus, mis pakub

sportlikku hasarti ning samas
suurendab ühtekuuluvustunnet.

Osaleda saavad kõik Tallinna
Ülikooli tudengid

aseesimees sotsiaalpoliitikas, ÜK
spordiklubi juhataja,

üliõpilasnõukogud, vabatahtlikud

 1) Tudengid on teadlikud TLÜ
pakutavatest sportimisvõimalustest.

2) Tudengisporti on populariseeritud,
rohkem on antud võimalusi, et osaleda

erinevatel võistlustel.

1) Oktoober, 2015
2)-4) Mai, 2016, 5)

juuni, 2016

Karikaturniir, Mäng mäluga toimuvad
jooksvalt. Ülikool on esindatud

Tudengitele suve- ja Talvemängudel.
Jõusaali asukoha muutumisega on

tekkinud tudengite seas infosulg, mis
lähiajal saab lahendatud. Märtsis toimuva

Tallinna Ülikooli JOOKSU eesmärk
suurendada ühtekuuluvustunnet tudengite

seas ja edendada sportlike eluviise

4.2 Tunnustatud on ülikooli
parimaid sportlasi

Valitud on Tallinna Ülikooli aasta
parim sportlane ja võistkond.

Kandideerimine toimub
kandidaatide esitamise (ja

soovitamise) kaudu.

aseesimees haridus- ja
teaduspoliitika valdkonnas, ÜK

spordiklubi juhataja, TLÜ
Spordiklubi juhataja

1) Tallinna Ülikooli parimad sportlased
on saanud tunnustust.

1) November, 2015
2) aprill, 2016

Spordiklubis on aasta lõpus, kevadel,
plaanis tunnustada Tallinna Üikooli

parimaid sportlasi

4.3 Tantsutüdrukutele on
leitud sponsorid ja ruumid

Tunnustatakse ja sponsoreeritakse
TLÜ  tantsutüdrukuid. Lisaks,
tagatakse neile treeningu jaoks

vajalikud ruumid.

aseesimees sotsiaalpoliitika
valdkonnas, ÜK spordiklubi

juhataja, TLÜ Spordiklubi juhataja

1) Kaardistatud on Tantsutüdrukute
vajadused 2) Leitud on sponsorid ja

treeningruumid
1) Mai, 2016

Tallinna Ülikooli tantsutüdrukud on
saanud TLÜ esindusklubiks ja sai hiljuti ka

uue logo. On aktiivsed esinemistel ja
TLÜ/Kalevi korvpallimängudel

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

5.1
Ühiselamute stendide
informatsioon on üle

vaadatud ja kaasajastatud

Ühiselamute infostendidel on avalik
MTÜ Dormitoriumi investeeringute

ja uuenduste plaanid, mis
suurendab elanike teadlikkust

nende elukohas toimuvast.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas, MTÜ
Dormitorium

1) Info uuendustest ja muudatustest on
infostendidel 2) Stendidel olev

informatsioon on kehtiv 3)
1)oktoober, 2015

2)detsember, 2015

Uuendustest teavitamine tudengitele
toimub eelkõige läbi veebi, kas e-kirja näol

või sotsiaalmeedias Ühikagruppi.
Väiksemad infokillud üleval ka stendidel.

Samas esineb vajakajäämisi ning
infoedastus peab paranema.

Probleemidega on kursis ainult osa
inimesi, seega kevadsemestril peab

infoliikuvus muutuma.

4 Tervise ja tervislike eluviiside propageerimine ja populariseerimine

5  Ühiselamute arendamine

Sotsiaalpoliitika valdkond



5.2
Västriku 8 saun on

populaarne ning pakub
erinevaid võimalusi

külastamisel.

Saunale on populariseeritud
sotsiaalmeedias ja võimalik saada

teenust erinevate võimalustega (ala
kinkekaart)

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
saunahaldur, Aseesimees
majanduses, turundus-ja
kommunikatsioonijuht

1) Saun on populaarne sotsiaalmeedias
2) Saun pakub külastajatele erinevaid
võimalusi selle nautimiseks. 3) Sauna
broneerimiseks vajalikud taotlused ja

kalendrid töötavad mugavalt.

1)oktoober, 2015
2)detsember, 2015

Saun on muutunud populaarsemaks nii
sotsiaalmeedias kui ka päriselus.

Lisandunud on erinevaid uusi lauamänge
ning vesipiibuvõimalus; kampaaniate

käigus on loodud soodsamaid kinkekaarte,
toimub ka Facebooki reklaam. Sauna

kalender, mis vahepeal ei funktsioneerinud
korralikult on ära parandatud ning töötab.

5.3
Västriku 8 saunale on

leitud kasutus ka
õppepuhkuse perioodil

Saun peab olema võimeline
majandama end ka suvekuudel.
Selleks tuleb suvel korraldada

võimalike üritusi –
diskorikoolitused, stuudiod.

Sotsiaalpoliitika nõunik,
aseesimees sotsiaalpoliitikas,

saunahaldur

1) Sauna-ja puhkeruum on võimeline ja
sisustatud vajalikuga, et pakkuda

erinevaid võimalusi.
1)juuni, 2016

Otsust suvekuude kohta hetkel ei ole,
võimalused on, kas Saun teatud perioodiks

sulgeda või teha järjepidevaid avalikke
üritusi, näiteks diskorikoolitus või

pokkeriõhtu.

5.4 Västriku majaesise
haljastuse korrastus.

Västriku ühiselamu sisehoov on
suurepärane võimalus üliõpilastel

vaba aja veetmiseks ning
õppimiseks. Sisehoov korrastatakse
ja paigutatakse sinna pingid ja lauad

ning katusealune, et elanikud
saavad rohkem veeta vaba aega

värskes õhus.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
sotsiaalpoliitika nõunik,

aseesimees majanduses, MTÜ
Dormitoorium

1)Haljasala on korrastatud 2) Valminud
on vabaaja veetmise ala

1)november 2015
2) mai, 2016

Västriku maja remondiga suvel on plaanis
korrastada ka majaesist haljasala. Hetkel

asetseb pargis pinke ja aeg-ajalt toimub ka
koristusi.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

6.1 Tallinna Ülikool on
keskkonnasõbralik

Üliõpilaskond seab oma prioriteedi,
millele soovib pöörata ülikoolis
tähelepanu. Näiteks valgustuse
kasutamine, taimed kampuses,

statsionaarsed kleepsud
loosungitega, viited treppide

asukohtade juurde.Sellel aastal
keskendutakse energiasäästu

propageerimisele.

Üliõpilaskonna juhatus,
vabatahtlikud, volinikud, ülikooli

töötajad

1) Loodud on tegevusplaan
energiasäästlikkuse suurendamiseks

ülikoolis 2)Tegevuskava ellu
rakendamisel kaasatakse ülikooli
erinevaid üksusi 3) Ülikoolis on

tõusnud teadlikkus energiavaldkonnast
ning vähenenud on energia tarbimine

1) oktoober, 2015
2) november, 2015

3)mai, 2016

Kindlat uut tegevusplaani
energiasäästlikkuse suurendamiseks

loodud ei ole, haldusosakonna sõnul on
Ülikool juba piisavalt energiasäästlik ja

Roheline

6.2 Tallinna Ülikoolis toimub
kirbuturg

Korraldatakse kirbuturg, mille
eesmärk on propageerida üliõpilaste

ja ülikooli töötajate seas
taaskasutust

Aseesimees sotsiaalpoliitikas, ÜK
personal, vabatahtlikud

1) Leitud on vastutav isik 2) Toimunud
on kirbuturg

1) september, 2015
2)oktoober, 2015

Kirbuturg natukene teises formaadis on
plaanis Rohelise Nädala raames. Tudengid
ei müü vaid saavad oma vanu asju tuua ja
anda tasuta ära, just neile, kes seda enim

vajavad. Kas siis kaastudengile või vaestele
peredele jne

6.3 Roheline nädal on edukalt
toimunud

Sügisel korraldatakse roheline nädal
Tallinna ülikoolis, mille eesmärgiks

on panna inimesi kaasa rääkima
keskkonnateemadel ja sellel teemal

diskuteerida.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
vabatahtlikud, sotsiaalpoliitika

nõunik
1) Leitud on Rohelise nädala

projektijuht. 2) Üritus on toimunud
1) jaanuar 2016 2)

mai 2016

Roheline Nädal toimub märtsi lõpus
28.03-31.03 Ideestiku ja toimuvaga on

võimalik tutvuda siin:
https://goo.gl/BTaODn

6.4 Toimuvad erinevad rohelise
mõtteviisi töötoad.

Vähemalt kaks korda semestris
toimuvad TLÜs erinevad töötoad,
mille eesmärgiks on tuua praktilisi

harjumusi tudengite ja töötajate
igapäevasesse ellu.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
vabatahtlikud,

1) Leitud on koostööpartnereid. 2)
töötoad toimuvad vähemalt 2 korda

semestris.
1 & 2) detsember,
2015 & mai, 2016

Töötoad ja nende võimalik traditsioon on
plaanis Rohelisel Nädalal.

6 Rohelise Ülikooli ja mõtteviiside propageerimine

Sotsiaalpoliitika valdkond



6.5

Tallinna Ülikooli tudengid
osalevad aktiivselt

erinevates ja innovaatilistel
rohelise mõtteviisi

projektides.

Tudengid ja õppejõud on teadlikud
erinevate keskkonda parandavatest
üritustest ja projektidest, ning kaasa

saavad lüüa kõik soovi avaldavad
tudengid.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
vabatahtlikud, sotsiaalpoliitika

nõunik, TUKO,

1) Tudengid on motiveeritud
panustama rohelisse mõtlemisse. 2)

Tudengid on informeeritud erinevatest
üritustest ja projektidest.

1) detsember, 2015
2) veebruar, 2016

Rohelise Nädala raames on mõte avalikult
teavitada, et kõikidel tudengitel on

võimalus läbi viia töötubi ja neis osaleda.
Motivatsiooni suurendada on raske,

mistõttu on teemade puhul antud vabadus.
Tudengid peaksid tundma end

enesekindlalt ja suurenenud huviga teema
vastu.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

7.1
Toimuvad erivajadustega

tudengitele mõeldud
ümarlauad

TLÜ erivajadustega tudengid saavad
aktiivselt panustada õppekeskkonna

parandamisele ja uute võimaluste
loomisele.

aseesimees sotsiaalpoliitikas,
sotsiaalpoliitika nõunik

1)  Ümarlaud on toimunud ühe korra
semestri jooksul. 2) Ümarlaual arutatud
probleemid ja arendusettepanekud on

edastatud.

1) detsember, 2015
2) mai, 2016

Erivajadustega tudengeid on teavitatud, et
nende muresid kui ka ideid võetakse

kuulda. Ümarlaud oli plaanis, aga suure
huvi puudumisel lükati see hetkel edasi.

Õppeaasta lõpuks aga vähemalt üks
ümarlaud toimub. Aeg lepitakse kokku
koos erivajadustega tudengitega otse.

7.2
Erivajadustega tudengitele

tagada parem
ligipääsetavus.

TLÜ panustab, et erivajadustega
tudengitel oleks rohkem ohutuid

ligipääsuvõimalusi ülikooli ja sellest
väljaspool ala raames.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
sotsiaalpoliitika nõunik,

haldusosakond

1) Liikumisalad on kaardistatud. 2)
Ettepanekud on esitatud

haldusosakonnale. 3)
liikumisalaplakatid on selgelt nähtavad.

1)mai, 2016

Haldusosakonnale on teavitatud
probleemidest. Väiksemad mured on ka

lahendatud, sh uuel semestril vahetati välja
kõik kulunud kleebised ja märgistused
(vaegnägijatele eelkõige). Suuremate
puudujääkide parandamiseks puudub

Ülikoolil hetkel rahastus.

7.3
Erivajadustega tudengitele

on soodsaim ligipääs
õpingutele .

Tallinna Ülikool peab tagama
vastavalt erivajadusega tudengi
soovile kursuse, mida soovib või

kohustub sooritama.

Aseesimees sotsiaalpoliitikas,
sotsiaalpoliitika nõunik, Tallinn

Ülikool

1) Erivajadusega tudeng on
informeeritud, et saab pöörduda
ülikooli poole oma sooviga võtta

kursust, mis võib olla raskendatud.
1) november 2015

Erivajadustega tudengitel on olemas kindel
tugiisik, infolist ning facebooki grupp, kus

nende probleeme ja mõtteid võetakse
kuulda ning vajadsel leitakse lahendus.

Eesmärk Sisu Panustajad Mõõdik/oodatav tulemus Tähtaeg Täituvus

8.1 Koostööpartnerid on
olemas

Lastetoale on leitud sponsoreid ja
toetajaid

aseesimees sotsiaalpoliitikas,
sotsiaalpoliitika nõunik, lastetoa

juhataja
1) Leitud on sponsorid 1) aprill, 2016

Lastetoale leidub sponsoreid, väga palju on
kohalikud Lastetoa töötajad panustanud

selle arengusse. Mänguasjade hulk on juba
väga korralik.

7 Erivajadustega tudengitele õppekeskkonna ja õppevõimaluste ligipääsetavuse tagamine

8 Lastetoa populariseerimine ja arendamine

Sotsiaalpoliitika valdkond



[1] Mõeldud enne 2013/14 sisseastunutele:
Tähtaeg sügisel oli 20. september ja kevadsemestril on 20. veebruar.


