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Sissejuhatus
Eesti Lennuakadeemia (akadeemia) on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse kõrge
kvalifikatsiooniga lennundusspetsialiste, korraldatakse vastavalt nõudlusele täienduskoolitusi,
arendatakse erinevate osapooltega lennundusalast koostööd ning edendatakse kooskõlas riigi
vajaduste ja rahvusvaheliste lennundusnõuetega lennunduskultuuri.
Akadeemia õppetegevus on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Õppetööd
viivad läbi korralised õppejõud ning lennundusettevõtetes ja partnerkõrgkoolides töötavad
erialaspetsialistid.
Selline õppetegevuse korraldus toetab püsiva kvaliteedi tagamist ja tegevuste vastavust
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ja Euroopa Lennuohutusameti
(EASA) nõuetele, mis omakorda kindlustab akadeemia lõpetanutele konkurentsivõime
tööturul.
Rahvusvahelise koostöö strateegia aastateks 2016-2020 lähtub akadeemia tegevuse aluseks
olevatest sise- ja välisregulatsioonidest, riiklikust strateegiast „Eesti elukestva õppe strateegia
2020“ ning „Eesti Lennuakadeemia arengukava 2016-2020“ strateegilistest eesmärkidest.
Üldeesmärk
Rahvusvahelise koostöö strateegia määratleb Eesti Lennuakadeemia rahvusvahelise koostöö
üldeesmärgid, üldeesmärkidest tulenevad tegevussuunad, konkreetsed strateegia perioodi
tegevused ning tegevuste tulemusnäitajad strateegia rakendumise ja rahvusvahelise koostöö
tulemuslikkuse hindamiseks.
Rahvusvahelise koostöö üldeesmärgid on järgmised:
1. Akadeemia rahvusvahelise nähtavuse ja konkurentsivõime jätkuv suurendamine õppe- ning
teadus- ja arendustegevuste laiendamise ja kvaliteedi tagamise kaudu.
2. Akadeemia lõpetanutele rahvusvahelise kogemuse andmine ning õppejõudude
väärtustamine enesetäiendamise võimaluste pakkumise ja motivatsioonisüsteemi kaudu.
3. Akadeemia sidususe suurendamine lennundusvaldkonnas ja ühiskonnas tervikuna.
Rahvusvahelise koostöö üldeesmärkide saavutamiseks sõnastatakse tegevused järgmistes
tegevussuundades:
1. Õppe- ning teadus- ja arendustegevuste rahvusvahelistumine koostöös välispartneritega.
2. Rahvusvahelise koostöö korraldamine olemasolevate ja uute välispartneritega.
3. Rahvusvahelist koostööd toetava keskkonna arendamine.
4. Rahvusvahelise koostöö tegevuste piisav rahastamine.
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Rahvusvahelise koostöö tegevused ja tulemusnäitajad
1. Õppe- ning teadus- ja arendustegevuste rahvusvahelistumine koostöös välispartneritega
Tegevus
Tulemusnäitaja
2016
2018
2020
1.1 Õpirändevõimaluste
Kõikidel üliõpilastel on
4%
5%
6%
tagamine akadeemia
õpirändes osalemise
üliõpilastele ja õpirändes
võimalus ja õpirändes osaleb
osalemise toetamine
igal õppeaastal kindel osa
akadeemia üliõpilaskonnast
1.2 Partnerkõrgkoolide
Väliskülalisüliõpilaste
7%
7%
7%
väliskülalisüliõpilaste
stabiilne osakaal akadeemia
osalemine õppetöös
üliõpilaskonnast
1.3 Õppetööd läbiviivate
Õpirände tegevustes
10%
50%
75%
töötajate osalemine õpirändes osalenud õppetööd
eesmärgiga läbi viia õppetööd läbiviivate töötajate osakaalu
või end erialaselt täiendada
suurenemine akadeemia
töötajaskonnast
1.4 Ingliskeelse erialaõppe
Ingliskeelse erialaõppe
0
2
4
võimaluste väljaarendamine
võimaluse välja arendanud
erialaosakonnad
1.5 Erialase välispraktika
Erialaosakondade poolt
1
2
4
võimaluste leidmine
leitud praktikakohad
erialaosakondade poolt
õpirände raames praktika
sooritamiseks
1.6 Erialaosakondade ja
Kindlat koolitus- ning/või
1
2
5
nende koostööpartnerite
teadus- ja arendustegevuse
vahelise rahvusvahelise
koostööpartnerit omavad
koostöö tõhustamine
erialaosakonnad
1.7 Välisõppejõudude ja
Õppetegevustes osalenud
15%
-spetsialistide kaasamine
välisõppejõudude ja akadeemia õppetegevustesse spetsialistide osakaal
õppetööd läbiviivatest
töötajatest õppeaasta jooksul
1.8 Rahvusvaheliste
Ingliskeelsete
15%
25%
50%
täienduskoolituste
täienduskoolituste osakaal
korraldamine
õppeaastas korraldatud
täienduskoolitustest
1.9 Õppetöö läbiviimine
Reguleeritud erialade
3
3
4
vastavalt rahvusvahelistele
õppetööd läbiviivad
regulatsioonidele (ICAO,
tunnustatud
EASA)
koolitusorganisatsioonid
2. Rahvusvahelise koostöö korraldamine olemasolevate ja uute välispartneritega
Tegevus
Tulemusnäitaja
2016
2018
2020
2.1 Akadeemia osalemine
Akadeemial on kinnitatud
Akadeemia üliõpilaste,
haridus-, koolitus-, noorte- ja Erasmuse Kõrghariduse
töötajate ning
spordiprogrammis
Harta ja selle kvaliteedi
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“Erasmus+ 2014-2020“

põhimõtteid järgitakse

2.2 Arendusosakonna poolt
teadus- ja arendustöö
võimekuse tõstmine ja
partnerite leidmine
lennundusalaste
rakendusuuringute tegemisel
2.3 Partnerkõrgkoolidega
koostöölepingute
uuendamine ja vajadusel uute
lepingute sõlmimine
2.4 Rahvusvahelise
mõõtmega lennundusürituste
korraldamine
2.5 Keeltekeskuse baasil
ICAO nõuetele vastava
lennundustöötajate inglise
keele tasemeeksami
läbiviimine Eestis

Rahvusvahelised
koostööpartnerid, kellega
tehakse toimivat koostööd
lennundusalaste
rakendusuuringute tegemisel

õppejõudude osalemine
õpirändetegevustes
0
1
3

Kehtivad koostöölepingud ja
uute koostöölepingute
sõlmimine vastavalt
vajadusele ja nõudlusele
Rahvusvahelise mõõtmega
lennundusüritusi aastas
Keeltekeskus pakub ICAO
nõuetele vastavat inglise
keele tasemeeksamit, sh
akadeemiavälistele
huvigruppidele

20

2

Tasemeeksamitel osalejaid
on aastas ligikaudu 80 ning
akadeemia katab regiooni
testimisvajaduse

3. Rahvusvahelist koostööd toetava keskkonna arendamine
Tegevus
3.1 Ingliskeelsete kursuste
ajakohastamine, uute kursuste
väljatöötamine ja e-õppe
toega varustamine
3.2 Rahvusvahelise nähtavuse
suurendamiseks ja õpivõimaluste tutvustamiseks
suuremahuliste avatud ekursuste (MOOC) loomine ja
rakendamine
3.3 Väliskülalisüliõpilaste
akadeemiline ja sotsiaalne
toetamine

3.4 Õpirändega seotud
infokorralduse tagamine

Tulemusnäitaja
Ingliskeelsed kursused on
ajakohased ja töötatakse välja
uusi. Kursused on varustatud
e-õppe toega
Rahvusvahelise nähtavuse
suurendamiseks ja
õpivõimaluste tutvustamiseks
loodud ja rakendatud
suuremahulised avatud ekursused (MOOC)
Väliskülalisüliõpilaste
rahulolu akadeemilise,
tuutorite (akadeemia
õpirände kogemusega
üliõpilased), sotsiaalse
toetuse ja info liikumisega on
püsivalt kõrge
Õpirändevõimaluste info
akadeemia kodulehel,
infostendil ning muudes
infokanalites on ajakohane ja
õigeaegselt kättesaadav.
Erialaosakonnad on seoses
õpirändega informeeritud

Eesti Lennuakadeemia rahvusvahelise koostöö strateegia 2016 – 2020

2016
20%

2018
50%

2020
90%

0

1

2

Mobility Tool
tagasisideankeedis antav
hinnang minimaalselt 4,0

Õpirändega seotud
osapooltel on aja- ja
asjakohane info
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3.5 Õppetööd läbiviivate
töötajate väärtustamine ja
motiveerimine ingliskeelse
õppe edendamise eesmärgil

3.6 Keeltekeskuse toe
võimaldamine ingliskeelset
õppetööd läbiviivatele
töötajatele
3.7 Õppetööd läbiviivate
töötajate võõrkeeleoskuse
taseme testimine ja vajadusel
keelekursuste võimaldamine
3.8 Võõrkeeleoskuse nõuded
õppejõudude valimise
konkursil ja kvalifikatsiooni
määramisel
3.9 Rahvusvahelise
mainekujunduse tagamine

Ingliskeelset õppetööd
Vajaduspõhised koolitused
läbiviivatel töötajatel on
on akadeemia
enesetäiendusvõimalused
koolituskalendris ja inglis(erialateadmised,
keelsete kursuste maht ning
digipädevused, metoodika) ja kvaliteet täidab käesolevaks
akadeemia tasusüsteem
perioodiks seatud eesmärgid
motiveerib ingliskeelseid
kursusi enam arendama
Keeltekeskus pakub keeleIngliskeelset õppetööd
tuge õppematerjalide
läbiviivatele töötajatele on
tõlkimisel, korrektuuril ja
tagatud pidev keeltekeskuse
toimetamisel
tugi
Õppetööd läbiviivate
70%
90%
100%
töötajate osakaal, kelle
võõrkeeleoskuse tase on
minimaalselt B2
Õppejõudude konkursil ja
Akadeemilise võõrkeele
kvalifikatsiooni määramisel oskuse nõuded kogu perioodi
on seatud võõrkeeleoskuse
vältel
nõuded
Turundus- ja
Võõrkeelsete akadeemiat
kommunikatsiooniosakond
tutvustavate materjalide ja
loob koostöös teiste
meenete hulk on piisav
struktuuriüksustega piisavalt
edukaks mainekujunduseks
võõrkeelseid materjale ning
ning ingliskeelse kodulehe
tagab akadeemia varustamise
info on ajakohastatud
infomaterjalide ja meenetega.
Akadeemia ingliskeelsel
kodulehel olev info on
ajakohane

4. Rahvusvahelise koostöö tegevuste piisav rahastamine
Tegevus
4.1 Finantsressursside
kaasamine eelarvesse
rahvusvahelise koostöö
arendamiseks
4.2 Finantsressursside
otstarbekas planeerimine

4.3 Finantsaruandluse
korrektsuse tagamine

Tulemusnäitaja
Akadeemia kaasab
ülesannete täitmiseks
eelarvesse vajadus- ja
meetmepõhised
finantsressursid

2016
2018
2020
Akadeemia eelarvesse on
igal aastal kaasatud vajadusja meetmepõhised
finantsressursid, mille
planeerimisel arvestatakse ka
rahvusvahelise koostöö
Akadeemia struktuuriüksuste
tegemiseks ja arendamiseks
eelarves on rahvusvaheliseks
vajalike vahenditega,
koostööks eraldatud
seejuures tagades seonduva
vajalikud ressursid
aruandluse korrektsuse
Akadeemia aruandlus
finantsressursside kasutamise
kohta on korrektne
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