
Koosolek ja tutvumine uute liikmetega 17.11

Kohal olid: Maris Õispuu + tudengivari, Elina Rohtla, Gerda Raam, Ingela Kaljuste, 

Anna-Marie Vara, Marilin Kivisto, Kaidy Õismets, Eva-Maria Vaher, Karmen Aasma, 

Helen Mägi

1. Jõulupidu
1. Jüri Pootsman → Karmen palub Kenil täpselt uurida mis ta laulab ja 

mis ta konkreetsed nõudmised on. 

2. Improteater vs Comdey Estonia → Arutasime ka uute liikmetega seda 

asja, jäime arvamusele, et Comedy Estonia ei pruugi sobida 

jõuluvastuvõtu kontekstiga. Sotsiaalsed ja ropud naljad ei oleks väga 

kohased. Seega uurime siiski kinnitust Improteatrilt, kes genereerib 

kogu etteaste kohapeal. Pigem läheb ka õppejõududele peale

3. Õhtujuht on pedagoogika tudeng Tauno Mihklep → hea võimalus 

kaastada ka kaastudengeid. Millalgi peab temaga kohtumise 

organiseerima kui jõulupeo kava on valmis. 

4. Ootame hetkel Oaasist pakkumist toidule ja nõudele. → Karmen 

kirjutab täna uuesti

5. Kui improteatrilt on saadud kinnitus, siis tuleb teha FB event ASAP

2. Õppejõudude tunnustus ja KÜN sünnipäev
1. Pika arutluse tulemusena jõudsime järeldusele, et ka kuna instituut on teemast 

väga huvitatud ja sellega peaks põhjalikult tegelema, siis sel aastal jõulupeol 

me tunnustusi välja ei kuuluta. Peamiseks põhjuseks ajapuudus ja et ei juhtuks 

ülekäe tegemist.

2. Et sellest mitte niisama üritust teha, siis otsustasime siduda tunnustamise KÜN 

uue sünnipäevaga, milleks oleme valinud 7. aprill: esimene kohtumine KÜN ja 

TLÜPSi vahel. Ja kuna KÜNil nagunii ei ole meeletult üritusi, siis oleks üks 

kevadine vastuvõtt päris ilus korraldada. 

3. Õppejõudude valimine → suheldud on sel teemal ka instituudi direktori Kristi 

Vinteriga. Asjade käik võiks välja näha järgmine:

1. Kutsume kokku komisjoni, kuhu kuuluvad



1.1. Kõik kursusevanemad

1.2. 2 instituudi töötajat, kes ei tööta õppejõududena: 

Katerina Koreškova ja Juta Luuri (õppeassistendid, neil on 

kõige vahetum kokkupuude tudengitega)

1.3. 2 KÜN liiget, kes komisjoni läbi viivad

1.4. Enam ei anna välja tiitleid, vaid tegemist on 

neutraalsema tunnustusega. Isiklikult arvan ka, et ülikoolis ei 

ole kohane anda välja “parima ja töökaima õppejõu tiitlit”

1.5. Kuid samas on ka esitatud kriteeriumid veidi 

“karmimad”

1.6. Kriteeriumide koostamiseks pakkus Vinter välja 

koostada töörühm, kuhu kuuluksid lisaks üliõpilaste 

esindajatele ka Kaire Kollom, Larissa Jõgi, Katrin Karu. 

1.7. Kriteeriumid kätkeks endas ka (K. Vinteri välja 

pakutud): nt üliõpilastel on võimalus loengutes aktiivselt kaasa 

rääkida ja diskuteerida, ainepunktide maht ja iseseisva töö maht 

on tasakaalus, kasutatakse uusimaid teadustulemusi ja 

kirjandust, õppeprotsessis kasutatakse aktiivõppemeetodeid 

(õpetamine ei ole vaid loengu kuulamine), ainekaardis ja 

kursuseprogrammid on selged ja toetavad üliõpilast jms

1.8. Jäänud on üks küsimuse koht: kas enne toimub siiski 

suur üleülikooliline elektrooniline hääletus ning siis, kes sealt 

sõelale jäävad, nende üle toimub arutelu komisjonis?

3. Leppisime kokku juba 2 uut kohtumist, 
1. detsembri oma tuleb ametlik üldkoosolek, kus kinnitame ka kõik seni 

kinnitamata dokumendid. 

Järgmine kohtumine 24.nobember kell 9.00

Ametlik üldkoosolek 1.detsember 19.00

4.  Uued liikmed lubasid mõelda, mis nad endale motivatsiooni ürituseks 

soovivad




