Otsus lugeda Eesti Lennuakadeemia
transporditeenuste ning tehnika, tootmise ja tehnoloogia
õppekavagruppide esimese õppeastme hindamisotsuse
juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks
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Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas:
Lugeda Eesti Lennuakadeemia transporditeenuste ning
tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagruppide esimese
õppeastme 06.01.2017 vastu võetud hindamisotsuse juurde
seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia
järgmine kvaliteedihindamise läbi seitsme aasta pärast

Lähtuvalt ülikooliseaduse § 10 lg-s 4 ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri
põhimääruse punkti 3.7.3 ning punktis 3.7.1 sisalduva volituse põhjal kehtestatud dokumendi
“Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel“ punkti 41.1 alusel
sedastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu
(edaspidi Nõukogu) järgmist:
1. HMS § 53 lg 1 p 2 järgi on haldusakti kõrvaltingimus haldusakti põhiregulatsiooniga seotud
lisakohustus ning lg 2 p-d 2 ja 3 sätestavad, et haldusaktile võib kehtestada kõrvaltingimuse, kui
kõrvaltingimuseta tuleks haldusakt jätta andmata või kui haldusakti andmine tuleb otsustada
halduse kaalutlusõiguse alusel. 06.01.2017 võttis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri
kõrghariduse hindamisnõukogu (edaspidi Nõukogu) vastu otsuse kinnitada hindamisaruanne1 ning
viia järgmine Eesti Lennuakadeemia transporditeenuste ning tehnika, tootmise ja tehnoloogia
esimese õppeastme kvaliteedi hindamine läbi 7 aasta pärast kõrvaltingimusega, et Eesti
Lennuakadeemia esitab Nõukogule hiljemalt 06.01.2018 tegevuskava ja –aruande
hindamisotsuse2 punktis 11 toodud puuduste kõrvaldamise kohta.
2. 05.01.2018 saatis Eesti Lennuakadeemia Nõukogule järgmised dokumendid: 1) Eesti
Lennuakadeemia õppekavade võrdluse teiste sarnaste Euroopa õppekavadega, 2) tegevuskava ja aruande otsuse punktis 11 kirjeldatud puuduste kõrvaldamiste kohta ning 3) tegevuskava
aruandes toodud muude parendusvaldkondade ning soovituste arvestamise kohta.
Kõrvaltingimuse täitmise hindamisse kaasas EKKA komisjoni esimehe Pascal Bauer’i ja liikme
Kristo Vallimäe.
3. Komisjoni liikmed külastasid Eesti Lennuakadeemiat 19.03.2018 ning esitasid EKKA-le aruande
Nõukogu 06.01.2017 otsuse punktis 11 kirjeldatud puuduste kõrvaldamise kohta. Komisjoni
hinnang oli järgmine:
1
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Hindamisaruanne on otsuse lahutamatu osa ja kättesaadav EKKA kodulehel.
Hindamisotsus on kättesaadav EKKA kodulehel.
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KÕRVALTINGIMUSE SEADMISE ALUSEKS
OLNUD PUUDUS
Eesti Lennuakadeemias pole viidud läbi
kõrgkooli õppekavade sisu ja mahu
võrdlust teiste sarnaste Euroopa
õppekavadega. Samuti puudub kõrgkoolis
õppekavade ja õppekorralduse osas
arenguvisioon.
Kohati ei ole selge, kuidas haakuvad
erinevates partnerkõrgkoolides
õpetatavad õppeained Eesti
Lennuakadeemias toimuva praktilise
õppetööga ning õppekavaga tervikuna.
Hetkel on õppekavade õpiväljundid
pandud kirja väga üldiselt, mistõttu ei ole
nende alusel täiel määral võimalik
hinnata lõpetajate teadmisi ja oskusi.

KOMISJONI HINNANG
Puudus on osaliselt kõrvaldatud.
Läbiviidud õppekavade võrdlus on heaks aluseks
edasisele õppekava analüüsile, mille käigus väärib
kaalumist õppekava kestuse lühendamine kolmele
aastale.
Puudus on täielikult kõrvaldatud.

Puudus on olulisel määral kõrvaldatud.
Soovitav on uuendatud õpiväljundite kirjeldused igaaastaselt üle vaadata.

4. Võttes arvesse, et kõrvaltingimuse aluseks olnud puudused on suures osas kõrvaldatud, Nõukogu
OTSUSTAS:
Lugeda Eesti Lennuakadeemia transporditeenuste ja tehnika, tootmise ja tehnoloogia
õppekavagruppide esimese õppeastme 06.01.2017 vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse
juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamine
läbi seitsme aasta pärast.
Otsus võeti vastu 11 poolthäälega. Vastu 0.
5. Järgmise õppekavagrupi kvaliteedihindamise aja kooskõlastab EKKA büroo Eesti
Lennuakadeemiaga hiljemalt 6.04.2023.
6. Isikul, kes leiab, et hindamisnõukogu otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi,
on võimalik esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaie esitatakse EKKA
hindamisnõukogule 30 päeva jooksul pärast seda, kui vaide esitaja vaidlustatavast toimingust
teada sai või oleks pidanud teada saama.
Nõukogu saadab vaide EKKA hindamisnõukogu vaidekomisjonile, kes esitab 5 päeva jooksul vaide
saamisest nõukogule kirjaliku erapooletu arvamuse vaide põhjendatuse osas. Nõukogu lahendab
vaide 10 päeva jooksul selle saamisest, võttes arvesse vaidekomisjoni põhjendatud seisukohta.
Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib hindamisnõukogu vaide läbivaatamise tähtaega
pikendada kuni 30 päeva võrra.

EKKA hindamisnõukogu otsuse vaidlustamine on võimalik 30 päeva jooksul alates selle
kättetoimetamisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja
halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.
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Eve Eisenschmidt
Nõukogu esimees

Hillar Bauman
Nõukogu sekretär
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