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TEGEVUSARUANNE

1. Üldiseloomustus
Eesti Lennuakadeemia (edaspidi ka akadeemia või ELA) on Haridus- ja Teadusministeeriumi
(edaspidi HTM) hallatav riigi rakenduskõrgkool, kus koolitatakse lennunduserialade
spetsialiste. Akadeemia õppeprotsessis rakendatakse erinevate õigusaktidega kõrgharidusele
kehtestatud nõudeid ja rahvusvahelisi lennundusregulatsioone. Lennuakadeemia õppetegevus
on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Õppetöö toimus 2017. a kõrghariduse
esimesel astmel. Vastavalt ettevõtete vajadusele korraldatakse tegevspetsialistidele täiendus- ja
ümberõpet.
Akadeemia liikmeskond 30. septembri 2017. a seisuga (EHIS andmed):



Eesti Lennuakadeemias õppis 234 üliõpilast,
töötajaid kokku 55 (sh 2 lapsehoolduspuhkusel), kellest 39 töötab täisajaga ja 16 osalise
tööajaga.

2. Ülevaade 2017. aasta olulisematest eesmärkidest ja nende täitmisest
2017. aasta olulisemad eesmärgid olid:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Õppekavagruppide kvaliteedihindamise (ÕKH) kõrvaltingimuse täitmine. Eesti Kõrgja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) otsuse kõrvaltingimuse täitmise
tähtajaks seati 06.01.2018. Kõrgkoolil tuli läbi viia õppekavade võrdlus teiste sarnaste
õppekavadega Euroopas ning välja töötada tegevuskava ja pikemaajalisem
arenguvisioon õppekavade ja õppekorralduse arendamiseks, mis oleks kooskõlas
tööturu muutuvate vajadustega ja lennundusvaldkonnas toimuvate arengutega.
Õppe avamine kutseõppe tasemel õhusõiduki hooldustehniku õppekaval. Haridus- ja
Teadusministeeriumile esitati taotlused õppe läbiviimise õiguse saamiseks ja õppekava
registreerimiseks. 20.10.2017 anti Eesti Lennuakadeemiale õigus läbi viia õpet
kutseõppe tasemel õppekavarühmas „Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika“.
Kutsehariduse õppekavakomisjoni 11.10.2017 protokolli nr 11 alusel kinnitati
õhusõiduki hooldustehniku viienda taseme kutseõppe esmaõppe õppekava.
Lennundustehnika õppekava avamine.
Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava liideti õhusõiduki ehituse ja
hoolduse õppekavaga üheks lennundustehnika õppekavaks, millel on kaks peaeriala
(side- ja navigatsioonisüsteemid ning õhusõiduki ehitus ja hooldus). Õppekava
registreeriti HTM koodikomisjoni 18.12.2017 otsusega.
Töötajate personaalsete arenguplaanide süsteemi edasiarendamine suunaga siduda
personaalsed
arenguplaanid
akadeemia
arengukava
eesmärkide
ja
tulemusindikaatoritega.
Personaalsete
ja
osakonnapõhiste
koormuslehtede
kasutuselevõtmine, mille eesmärk on saada parem ülevaade õppejõudude koormuste
jaotumisest. Ühtlasi loob see võimalused koormusi ühtlustada ning lisada puuduvad
ressursid.
E-õppe arendamisel oli eesmärk korrastada olemasolevaid kursusi. 2017. a esitati viis
ELA ainekursust e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru ning kõigile omistati e-kursuse
kvaliteedimärk 2017. 2017. aasta kevadel algasid esimese MOOCi “Introduction to
Aircraft” ettevalmistused ja loenguvideote salvestamised.
Jätkus üliõpilasnõustamise teenuse parendamine, õppetöö arendamise eesmärgil kohtuti
korduvalt üliõpilasesindusega. Tuutorite koolitamise toetamiseks on koostatud e-kursus
“Üliõpilasnõustamine”. Koostöös tuutoritega koostati tuutorlust käsitlev ettekanne
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7.
8.

9.

10.

11.

12.














konverentsile. Üliõpilastele on loodud tugiteenuste võrgustik (õpi- ja karjäärinõustajad),
pakutakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) nõustamist.
Lepingujärgne lennundusõppe läbiviimine ja arendamine Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste ootuste kohaselt.
2017. a jätkus akadeemia õppe- ja arendustegevust toetava Euroopa Liidu fondidest
rahastatav projekt “Lennuakadeemiale kaugjuhtimisega õhusõidukite valdkonnas õppeja arendusvõimekuse tõstmine ning rahvusvahelistumise soodustamine” (ELASTRA).
Koostöös Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga tegeleti rakenduskõrghariduse
edendamisega. 2017. aasta üks eesmärk oli EURASHE 2018 konverentsi Eestis
korraldamise ettevalmistamine ning see eesmärk saavutati RKRN ja EURASHE
vahelise lepingu sõlmimisega.
Akadeemia tutvustamiseks ja koolinoorte teadlikkuse tõstmiseks lennunduserialadest
pakub akadeemia mitmeid võimalusi nii oma õppehoones kui ka väljaspool. 2017. aastal
võeti akadeemias vastu 25 huvigruppi (suurem osa neist koolid), kellele tutvustati
akadeemia erialasid ja õppetingimusi. ELA töötajad ja üliõpilased käisid ise koolides
oma ametist/erialast rääkimas kuuel korral. Akadeemia oli esindatud ka 12
haridusmessil üle Eesti. Õppeaasta jooksul võeti vastu tudengivarje kõikidele erialadele.
Suurim huvi oli õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse eriala vastu.
Jätkus ettevalmistuskursuse “Sissejuhatus lennunduserialadesse” korraldamine
kevadsemestril. Kursuse eesmärk on pakkuda sisseastujatele võimalust
kandideerimiseks ette valmistuda, kuid osalema on oodatud ka teised huvilised, kes
soovivad oma teadmisi lennundusvaldkonnast täiendada.
Akadeemia tegevuste finantseerimiseks koostati põhitegevuste täitmist tagav eelarve,
lisaks koostati ja realiseeriti täienduskoolituse jt teenuste pakkumise kaudu
arendustegevuste finantseerimiseks omatulu ja projektipõhise finantseerimise eelarved.
Muu hulgas soetati 2017. a põhivara järgmiselt:
sidelabori antenn elektromagnetilise ühilduvuse alasteks mõõtmiseks summas 5 980 €;
lennujuhtimissimulaatori ATRad Part 2 simulaatori tarkvara uuendus summas 6 400 €;
mehitamata õhusõidukite labori ruumide remont summas 29 880 €.
Suurematest omatulu projektidest tuleks rõhutada:
Lennuliiklusteeninduse ASi ja Kaitseväe lennujuhtide täienduskoolitused – 15 990 €;
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kadettide koolitus – 16 043 €;
Instigo Eesti OÜ tellitud mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud- 613 031€;
ICAO inglise keele tasemeeksamite läbiviimine – 7 520 €;
side ja navigatsiooni osakonna läbiviidud raadioside- ja mõõtetehnika
täienduskoolitused – 19 300 €;
MCC koolitus Kaitseväe pilootidele – 16 800 €;
lennundustehniliste töötajate täienduskoolitused – 12 414 €;
ohutushinnangu koostamine ASile Tallinna Lennujaam –10 080 €;
lennuki ja kopteri lennutreeningseadmete kasutamine täienduskoolituste läbiviimiseks
ja akadeemia tutvustamiseks – 19 049 €.

Õppetöö

3.

2017. aastal toimus õppetöö transporditeenuste õppegrupis neljal õppekaval:
1.
2.
3.

Lennuliiklusteenindus (2282),
Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid (118857),
Õhusõiduki juhtimine (2283),
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4. Lennundusettevõtte käitamine (2284).
Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis ühel õppekaval:

Õhusõiduki ehitus ja hooldus (118817).
Õppekavaarendus:
1.

Õppekavaarenduses lähtuti vajadusest õppekavasid optimeerida ning EKKA seatud ÕKH
kõrvaltingimustest.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Koostati esmased õppekavade arenguvisioonid, kus analüüsiti õppekava optimaalset
kestust, õpiväljundeid ja sidusust vastava valdkonnaga, samuti ingliskeelse õppe
rakendamise võimalusi.
2017. aastal töötati välja õhusõiduki hooldustehniku 5. taseme kutseõppekava. Õpe
kestab kaks aastat. Õhusõiduki hooldustehniku õppekavasse on integreeritud
lennundustehnilise töötaja A-kategooria baaskoolitusprogramm, mis vastab EL
Komisjoni määruse nr 1321/2014 osa 66 nõuetele.
Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis avati lennundustehnika õppekava
(194140), õppekava avamisel liideti kaks senist õppekava: lennunduse side- ja
navigatsioonisüsteemid (11857) ning õhusõiduki ehitus ja hooldus (11817).
Vastuvõtuga lennundustehnika õppekavale alustatakse 2018. aastal. Õppekavade
liitmisel suurendatakse üliõpilaste valikuvõimalusi õppekava läbimisel ning antakse
sisseastujale rohkem aega spetsialiseerumise valimiseks. Kui varasemalt pidi valiku
tegema kohe sisseastumisel, siis ühendatud õppekava puhul tehakse valik esimese
õppeaasta lõpus, kui teadmised erialadest ja nende spetsiifikast on selgemad. Side- ja
navigatsioonisüsteemide eriala üliõpilastele luuakse võimalused omandada avioonika
ja/või kaugjuhitavate õhusõidukite valdkonna kompetentsid vaba- ja valikainete näol,
mis omakorda suurendab eriala atraktiivsust ning laiendab lõpetajate rakendatavust
tööturul.
Erinevates partnerkõrgkoolides (TÜ, EMÜ, TTÜ) õpetatavate ainekursuste parem
omavaheline koordineerimine ja sidustamine ELAs toimuva praktilise õppetööga.
Muudetud on ka mitme üldmooduli aine õpiväljundeid, sidudes neid rohkem
lennundusega: lennundusfüüsika, materjaliõpetus, insenerigraafika.
Esimesel kursusel toimub õppetöö peaaegu kogu mahus Eesti Lennuakadeemia
õppehoones, TÜ läbiviidavad inglise keele tunnid on paigutatud päeva esimeseks
tunniks, nii et üliõpilastel ei ole vajadust liikuda päeva jooksul erinevate õppekeskuste
vahel. TÜ läbiviidav eesti õigekeelsus- ja väljendusõpetus toimub akadeemia
õppehoones.
Kuna alates 2017/18. aastast viivad suures osas varem EMÜ läbiviidavaid õppeaineid
läbi ELA õppejõud, kes õpetavad alusainetel põhinevaid erialaaineid, siis on ka tagatud
ainete parem lõimumine. Õppeainete sisu on seotud lennundusega.
Lennundusainete osatähtsuse suurendamine esimestel kursustel. Kõigis 2017/18. õa
õppekavades on toodud erialaaineid ja erialapraktikaid esimesele kahele õppeaastale.
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekavas on olulisel määral suurendatud vaba- ja
valikainete mahtusid ning erialaained on toodud varasemale perioodile. Õhusõiduki
ehituse ja hoolduse eriala peamised arengusuunad on UAV/RPAS valdkond ja EASA
Osa-66 baaskoolituse efektiivsem integreeritus kõrghariduse programmiga, millest
viimane viidi ellu 2017/2018. õa õppekava muudatusega.
Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide erialal toimuvad teisel kursusel
alljärgnevad erialaained: katsetehnika raadioelektroonikas, raadioelektroonika
montaaži praktika, lennuliikluse korraldamise alused, inimfaktor sidetehnikas, seire I.
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10. Õhusõiduki juhtimise õppekaval algab erialaõpe ja lennupraktika teisel kursusel, samuti

algab õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala erialapraktika teisel kursusel.
11. Vastavalt EKKA kõrvaltingimusele suurendati kõigis õppekavades märkimisväärselt
valik- ja vabaainete mahtu. Vabaainete mahu suurendamine omab positiivset mõju ka
õpirändele, kuna üliõpilastel on võimalik arvestada väliskõrgkoolis läbitud aineid, mis
ei kuulu tema õppekava kohustuslike või valikainete hulka.
Tabel 1. Vaba- ja valikainete maht õppekavades
Vabaainete maht õppekavas
Õppekava

Valikainete maht õppekavas

2017

2015

2017

2015

Lennuliiklusteenindus
(ATS)

19

8

34+56

21+56

Lennunduse side- ja
navigatsioonisüsteemid
(CNS)

10

3

18

8

Õhusõiduki
(PIL)

10

3

0

7

17

10

28

31

10

6

19

0

juhtimine

Lennundusettevõtte
käitamine (AM)
Õhusõiduki ehitus
hooldus (TECH)

ja

3.1. Õppe efektiivsus
2016/2017. õppeaastal õppis Eesti Lennuakadeemias 251 üliõpilast (Haridussilma andmed),
Tabel 2. Üliõpilaste jagunemine õppekavade kaupa
Lennuliiklusteenindus

28

Lennundusettevõtte käitamine

51

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid

46

Õhusõiduki ehitus ja hooldus

83

Õhusõiduki juhtimine

43

2017. aastal lõpetas Eesti Lennuakadeemia 43 üliõpilast.
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Tabel 3. Lõpetajate arv 2016/2017. õppeaastal
Õppekavagrupp

Õppekava nimetus

Lõpetajate arv

Rakenduskõrgharidusõpe
Teenindus, transporditeenused

Lennuliiklusteenindus
Lennunduse
sidenavigatsioonisüsteemid

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
KOKKU

6
ja 10

Õhusõiduki juhtimine

8

Lennundusettevõtte käitamine

11

Õhusõiduki ehitus ja hooldus

8
43

3.2. Praktikate korraldamine
Lennuakadeemia õppekavades olevad praktikad võib liigitada kaheks: tutvumispraktikad ja
erialapraktikad. Lennuakadeemia koostööpartnerid praktika läbiviimisel on peamiselt
lennundusettevõtted, kuid on ka ettevõtteid, mille toodangut (nt elektroonikaseadmeid)
kasutatakse lennunduses.
Kõik teise kursuse üliõpilased tutvuvad reaalses töökeskkonnas erinevate Eesti
lennundusettevõtete, nende töökorralduse ja oma eriala perspektiividega Eestis. Tallinna
lennujaamas tutvuvad üliõpilased erinevate allüksuste töömeetoditega, praktilise töö kaudu
kinnistatakse akadeemias omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi. Omandatakse esmased
oskused lennuliikluse koordineerimise, tehnoloogiliste süsteemide hoolduse, õhusõidukite ja
reisijate teenindamise alal. Ridali lennuväljal tutvutakse taristuga, õhusõidukitega ja õpitakse
tundma lennutegevusega seotud protseduure; sooritatakse tutvumislennud puri- ja
mootorlennukil.
Lennuliiklusteeninduse õppekava. Lennujuhtide erialapraktika sisaldab tutvumislende ja
simulaatoripraktikat ning töökohapraktikat ettevõtetes. Töökohapraktikaid korraldati Eesti ja
Soome ettevõtetes. Enne töökohapraktikale asumist taotlesid üliõpilased Lennuametist
lennujuhi õpilase loa ning praktikal olles osutasid teenust iseseisvalt, instruktori järelevalvel.
Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava üliõpilaste praktika hõlmab järgmisi
valdkondi: navigatsiooniseadmete hooldamine, monitoorimissüsteemide arendamine,
trükkplaatide monteerimine, raadioelektroonika aparatuuri valmistamine, kuupsatelliitide
arendamine ja erialane töökohapraktika ettevõtetes.
Õhusõiduki juhtimise erialal toimub lennupraktika õppekavas ettenähtud lennuki ja kopteri
tüüpidel, osa praktikast tehakse lennutreeningvahenditel FNPT II/MCC. Lennupraktika
programmi on kinnitanud Eesti Lennuamet ning see on vastavuses Eesti, ICAO ja EASA
lennundusõigusaktidega. Lennupraktika programmi edukal läbimisel omistatakse üliõpilasele
vastav piloodiluba. Üliõpilased registreerivad oma lennud logiraamatus. Õppevõlgnevustega
üliõpilasi lennupraktikale ei lubata.
Lennundusettevõtte käitamise erialapraktikate raames täidab üliõpilane lisaks
tutvumispraktikatele erinevaid tööülesandeid lennundusettevõttes: osaleb turundusüritustel,
töötab klienditeeninduse tööpositsioonidel (check-in, gate) ning täidab praktilisi ülesandeid
7

erinevates üksustes ASis Tallinna Lennujaam, Nordic Aviation Group ASis, Magnetic MRO
ASis, teistes lennundusettevõtetes ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Iga
praktika kohta koostab üliõpilane aruande ja täidab praktikapäevikut. Praktika arvestamisel ja
selle korralduse parendamisel võetakse arvesse ka praktikakoha juhendaja tagasisidet, kus ta
kinnitab praktika soorituse ja annab hinnangu praktikandi eelnevale ettevalmistusele ja
tegevusele. Spetsialiseerumispraktika toimub samaaegselt lõputöö koostamisega
lennundusettevõttes.
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialapraktika viiakse läbi lennuakadeemia õppeangaaris ning
Eestis registreeritud õhusõiduki hooldusorganisatsioonides. Praktika korraldamisel, sh
praktikajuhendajate määramisel, lähtutakse Eesti Lennuakadeemia lennundustehnilise
personali koolitusorganisatsiooni käsiraamatust (MTOE). Üliõpilased registreerivad
praktikaperioodil tehtud tööd praktikapäevikus ning toimunud praktikat hindavad Lennuameti
heakskiidetud praktikajuhendajad/hindajad. Praktika tagasisidestatakse praktika hindamise
kaudu ja kontrollitakse auditite käigus.
Tabel 4. Olulisemad koostööpartnerid praktika läbiviimisel
Õppekava

Praktikabaasid

Lennuliiklusteenindus

Lennuliiklusteeninduse AS, Finavia Corporation

Lennunduse
sidenavigatsioonisüsteemid

ja Õhuvägi, Lennuliiklusteeninduse AS, AS Tallinna
Lennujaam, OÜ Rantelon, AS Enics Eesti, Tehnilise
Järelevalve Amet, Tartu Observatoorium

Õhusõiduki juhtimine

AS Pakker Avio

Lennundusettevõtte käitamine AS Tallinna Lennujaam, AS Nordic Aviation Group,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Magnetic
MRO
Õhusõiduki ehitus ja hooldus

AS Panaviatic Maintenance, Õhuvägi, Aerohooldus OÜ,
Magnetic MRO, Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk,
Nordic Aircraft Service AS

3.3. Täienduskoolitus
Täienduskoolituste korraldamise ja läbiviimise aluseks on 2015. a kinnitatud Eesti
Lennuakadeemia täienduskoolituste läbiviimise ja kvaliteedi tagamise kord, mis sätestab
täienduskoolituste vormid, täiendusõppuri õigused ja kohustused, koolituste korraldamise,
läbiviimise ja kvaliteedi tagamise üldpõhimõtted, nõuded dokumendivormidele ning
finantskorralduse ja aruandluse põhimõtted. Täienduskoolituste dokumentatsiooni peetakse
alates 2018. a uues dokumendihaldussüsteemis EKIS. Varasemad andmed on samuti EKISesse
üle viidud, kuid on paralleelselt kättesaadavad ka vanas dokumendihaldussüsteemis
WebDesktop. Täienduskoolituste eesti- ja ingliskeelset kodulehte, sh koolituskalendrit,
uuendatakse jooksvalt.
Lennuakadeemia korraldas 2017. a jooksul 27 täienduskoolitust, millest lennuliiklusteeninduse
koolitusosakond 8, lennunduse side ja navigatsiooni osakond 4, lennukoolitusosakond 6,
lennundustegevuse korralduse osakond 1, lennundustehnilise koolituse osakond 7 ja
keeltekeskus 1 koolituse. Lisaks eksamineeris keeltekeskus aasta jooksul ICAO inglise keele
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tasemeeksamil 69 isikut. Kokku osales lennuakadeemia korraldatud täienduskoolitustel 255
isikut ning koolitusmaht oli 924 akadeemilist tundi.
Suurimad
koostööpartnerid
täienduskoolituste
tellimisel
olid
Kaitsevägi,
Lennuliiklusteeninduse AS, Airest AS ning Politsei- ja Piirivalveamet. Samas tellisid koolitusi
ka teised Eestis tegutsevad suuremad ja väiksemad lennundusorganisatsioonid nagu
Aerohooldus OÜ, Fort Aero AS, Lennuamet, AS Magnetic MRO jt. Koolitusi korraldati
vastavalt klientide otsepöördumistele ning koostööpartnerite tagasisideküsitluse tulemustele.
Valdav osa täienduskoolitustest oli mahuga kuni kaheksa akadeemilist tundi, teise osa
koolitustest moodustasid 9-16 ning kolmanda osa 17-80 akadeemilise tunni mahuga koolitused.
Kontaktõpe toimus nii lennuakadeemia õppekeskuses kui ka klientide juures kohapeal. Õppetöö
keelteks olid eesti ja inglise keel, sh ingliskeelsete koolituste osa moodustas 18%.
Lennuakadeemia soosib oma töötajate poolt täienduskoolituste läbiviimist ning tasustab
kaasnevat lisatööd vastavalt kokkulepetele. 2017. a kutsuti lennuakadeemia täienduskoolitusi
tegema ka kolm väliseksperti ja tegeleti edasi koolituste pakkumisega naaberriikidesse, kuna
Eesti koolitusturg on piiratud suurusega. Samuti valmis aasta jooksul neli lennundustehnilise
koolituse osakonna e-kursust ning lennuakadeemia esimene MOOC, mida pakutakse huvilistele
ka täienduskoolitusena.
Järgmise majandusaasta perioodi täienduskoolituste edasiarendamise märksõnadeks on jätkuv
e-kursuste loomine ja edasiarendamine, välisekspertide kaasamine täienduskoolituste
läbiviimisse ning koolitusmahtude kasvatamine.
3.4. Vastuvõtt
2017. aastal immatrikuleeriti 1. kursusele 57 üliõpilast: 6 lennuliiklusteeninduse, 5 lennunduse
side- ja navigatsioonisüsteemide, 11 õhusõiduki juhtimise, 15 lennundusettevõtte käitamise
ning 20 õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekavale.
2017.aastal koostati ja kinnitati 2018/19. õppeaasta vastuvõtueeskiri. Vastuvõtuprotsessi
parendati vastavalt tegevustoetuse käskkirjas toodud juhistele.
Üliõpilaste vastuvõtuprotsessi on viidud sisse mitmed muudatused:
1.

2.
3.

Sisseastumiskatsete eelsooritamise võimalus – eesmärk on pakkuda võimalust sooritada
kõikide erialade sisseastumiskatseid enne avalduste esitamise perioodi mitmel
kuupäeval koolivaheaegadel ja 6. juunil.
Testide sooritamise võimalust pakutakse ka Tallinnas.
Lennundustehnika ja lennundusettevõtte käitamise õppekava kirjalikud testid on viidud
Moodle’i keskkonda.

4. Koostöö, personaliarendus ja kvaliteet
4.1. Koostöövõrgustik Eestis
Eesti lennundusettevõtete juhtidest, ministeeriumide ja Lennuameti esindajatest koosnev Eesti
Lennuakadeemia nõunike kogu kogunes 2017. aastal kaks korda. Istungitel andis akadeemia
juhtkond ülevaate õppetegevusest ja arendusprojektidest. Nõunike kogu kiitis heaks akadeemia
kutseõppe avamise ning CNS ja TECH õppekavade ühendamise. Detsembris toimunud istungil
arutati ka õppekavade lühendamist neljalt õppeaastalt kolmele, kuid leiti, et õppe kestuse
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lühendamine vajab täiendavat analüüsi.
Septembris 2017 toimus Eesti Lennuakadeemias ja Tartu lennujaamas kolmepäevane
“Electronic Warfare ja Cyber live” kaitsetööstusnäitus ja küberturvalisuse konverents. Üritus
korraldati koostöös UK ettevõtte Tangent Link Ltd, Kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse
Liiduga. Konverentsil osales üle 150 osaleja Euroopast, Aasiast, Ameerikast ja Austraaliast.
2019 on kavas korraldada samas järgmine samateemaline konverents ja näitus.
Lennuakadeemia ja Eesti Lennundusmuuseumi koostöös toimusid 2017. aastal juba
traditsiooniks kujunenud Eesti Lennupäevad. Esmakordselt toimusid sellel üritusel ka
mehitamata õhusõidukite demonstratsioonlennud. Koos ettevõtetega tutvustati akadeemia
erialasid ja karjäärivõimalusi.
Lennuliiklusteeninduse koolitusosakond osales ASi Tallinna Lennujaam projektis „Tallinna
Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt 2015–2020“. Projekti eesmärk on tõhustada
lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist, tõsta lennuohutust ning vähendada
lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju keskkonnale. Osakond osales selles projektis
rekonstrueerimstööde perioodiks kehtestatavate ajutiste liikluskorralduslike protseduuride
testimisel. Jaanuaris 2017 viidi lennujuhtimise simulaatoris läbi projekti II etapi sessioonid.
4.2. Rahvusvaheline koostöö
Eesti Lennuakadeemia osaleb alates 2014. a üliõpilaste ja töötajate õpirände programmis
Erasmus+. Programmi viib ellu Euroopa Komisjon ja SA Archimedes perioodil 2014-2020.
Õpirändealane koostöö toimib kõrgkoolidevaheliste koostöölepingute alusel ning 2017. a oli
akadeemial 18 koostööpartnerit 16 Euroopa riigis.
Erasmus+ programmi raames korraldatavat õpirännet (üliõpilaste ja vilistlaste õpiränne
õppimise/praktika eesmärgil; õppejõudude lähetused õpetamise eesmärgil; töötajate
koolituslähetused; väliskülalisüliõpilaste ja -õppejõudude vastuvõtt) reguleerib Eesti
Lennuakadeemia Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände programmi haldamise kord.
Akadeemia üliõpilased käisid välisõpingutel järgmistes kõrgkoolides: War Studies University
(1); Amsterdam University of Applied Sciences (4); French Civil Aviation University (2),
Thomas More - Mechelen (1) ja Brno University of Technology (1). Erasmus+ vahenditest
toetati ühe lennundusettevõtte käitamise äsjalõpetanu praktikat Hollandis ning kahe üliõpilase
praktikaid Lätis ja Hispaanias. Üks lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilane viibis lühiajalisel
erialapraktikal Soomes. 2017. a jooksul välisriigis õpirändel käinud üliõpilaste osakaal kogu
üliõpilaskonnast oli 5,6%.
Kaks akadeemia töötajat pidasid Erasmus+ programmi toetusega külalisloenguid
partnerkõrgkoolis Brno University of Technology (Tšehhi). Lisaks osaleti aasta jooksul kaks
korda DoRa+ programmis („Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu
toetamine „Dora Pluss“ toetatava tegevuse 1 „Noorteadlaste ja magistrantide osalemine
rahvusvahelises teadmisteringluses“ alategevuses 1.1 „Eesti noorteadlaste ja magistrantide
õppe- ja teadustööga seotud lühiajaline õpiränne välisriikidesse“). Ühe tegevusena leidis aset
koolitus Belgias ning teiseks "Shell Eco-marathon" praktika Bulgaarias, eesmärgiga projektiga
lähemalt tutvuda ja uurida akadeemia võimalusi osaluseks.
Erasmus+ programmi raames külastasid Eesti Lennuakadeemiat kaks Polish Air Force
Academy õppejõudu, kes pidasid külalisloenguid lennunduse inglise keele suunal. Samuti
külastasid akadeemiat kaks õppejõudu Bulgaaria partnerkõrgkoolist, kes viisid õppetööd läbi
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navigatsiooni ja side valdkonnas. Aasta jooksul õppetegevustes osalenud välisõppejõudude ja
spetsialistide osakaal õppetööd läbiviivatest töötajatest oli 18%.
Õppeaasta alguses tähistati Erasmuse programmi 30. aastapäeva rahvusvahelise päevaga
“International Day”, mille raames esinesid lühiloengutega koduriikide lennundusharidusest
õppejõud Taanist, Poolast, Suurbritanniast ja Soomest. Samuti pidasid ettekandeid
väliskülalisüliõpilased ning oma õpirändekogemusest rääkisid Eesti tudengid. Rahvusvaheline
päev oli suunatud eelkõige üliõpilastele, aga osalema olid oodatud ka akadeemia töötajad.
Novembris külastasid akadeemiat veel kaks Bulgaaria partnerkõrgkooli esindajat eesmärgiga
arutada koostöö edasiarendamist nii üliõpilas- kui töötajate vahetuse üle.
Akadeemial on neli rahvusvahelist koostööpartnerit, kellega on toimiv koostöö lennunduse
rakendusuuringute tegemisel.
Aasta jooksul jätkati olemasolevate ja uute ingliskeelsete õppeainete arendamist, enamikel
ainekursustel on e-õppe tugi. Nii lennuliiklusteeninduse kui lennundusetegevuse korralduse
osakond tegeleb ingliskeelse erialaõppe välja töötamisega. Aasta lõpus valmis lennuakadeemia
esimene ingliskeelne MOOC “Introduction to Aircraft”.
Akadeemias õppisid väliskülalisüliõpilased Poolast (4), Šveitsist (2), Hollandist (1), Leedust
(2) ja Türgist (1). Lisaks pakkus akadeemia suvekuudel välispraktikat kolmele Bulgaaria
partnerkõrgkooli üliõpilasele. Väliskülalisüliõpilaste tagasisidet kogutakse Euroopa Komisjoni
Mobility Tool platvormi kaudu, kus tagasisidet annavad kõik üliõpilased ning on võimalik näha
ka väliskülalisüliõpilaste hinnanguid. Tagasiside akadeemiale on olnud väga hea,
tuutorlussüsteem toimib ning väliskülalisüliõpilastele pakutakse lisaks akadeemilisele toele ka
sotsialiseerivat programmi.
Aruandeperioodi rahvusvahelise koostöö eesmärgid on määratletud Eesti Lennuakadeemia
rahvusvahelise koostöö strateegias aastateks 2016-2020.
4.3. Personal
Koosseis, vanus ja haridustase
Töötajaskonnas võrreldes eelmise aastaga olulisi muudatusi ei toimunud.
Eesti Lennuakadeemias töötas 2017. a 31. detsembri seisuga 54 inimest (sh 2 viibis
lapsehoolduspuhkusel), kellest 40 töötas täistööajaga ning 14 osalise tööajaga.
Ametikohapõhiselt oli struktuuris 12 akadeemilist ametikohta, mis omakorda jagunesid
järgmiselt: dotsente 1, lektoreid 6, assistente 3 ja instruktoreid 2.
Aasta-aastalt kasvab mitteakadeemiliste töötajate arv, kes osalevad igapäevase õppetöö
läbiviimisel. Akadeemia arengukavas on seatud eesmärgiks, et aastaks 2020 osaleb vähemalt
70% töötajatest aktiivselt õppetöö läbiviimises. 2017. aastal osales õppetöös 24
mitteakadeemilist töötajat (võrdluseks 2016. a: 20 töötajat; 2015. a: 17 töötajat;). Lisades
akadeemilisele personalile (12 õppejõudu) 24 õppetöös osalevat mitteakadeemilist töötajat, on
nimetatud eesmärk 2017. aastal juba täidetud.
Lisaks osaleb igal õppeaastal õppetöö läbiviimisel 25-35 käsunduslepingulist õppejõudu,
kellest paljudega on akadeemial juba pikaajalisem koostöö.
Personali vanuseline struktuur jagunes järgmiselt: akadeemiliste töötajate keskmine vanus oli
47,7 aastat ja mitteakadeemiliste töötajate keskmine vanus oli 42,3 aastat.
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Akadeemilise personali hulgas oli doktorikraadiga 2 (16,7%), magistrikraadiga 6 (50%),
kõrgharidusega 2 (16,7%) ning kutseharidusega 2 (16,6%) töötajat. Mitteakadeemilisest
personalist oli 14 (35,9%) magistrikraadiga, 21 (48,7%) kõrgharidusega ning 5 (12,8%) keskeri,
kutse- või üldkeskharidusega.
Kuna akadeemia hindab töötajate kõrget kvalifikatsiooni ja erialapädevusi, siis soodustatakse
mitmekülgselt töötajate tasemeõpet. 2017. aastal õppis akadeemia töötajatest kolm
doktoriõppes ja üks magistriõppes.
Õppejõudude konkursid
Seoses tähtajaliste lepingute lõppemisega tuli välja kuulutada õppejõudude konkurss kolmele
õppejõu ametikohale: sidesüsteemide lektor; navigatsioonisüsteemide lektor; seiresüsteemide
assistent. Konkurss vabadele ametikohtadele oli ootuspärane. Kõik vabad ametikohad said
täidetud.
Lisaks toimus 2017. aastal üks rahvusvaheline konkurss õhusõiduki ehituse ja hoolduse
õppejõu ametikoha täitmiseks. Konkursi tulemusena alustas 2017. a sügisel tööd
väliskülalisõppejõud Suurbritanniast.
Tööga rahulolu
2017. aastal viidi läbi järjekordne töötajate rahulolu-uuring. Lennuakadeemia on rahuloluuuringuid läbi viinud iga paari aasta tagant, 2015. aastal ja 2017. aastal oli korraldajaks
konsultatsioonifirma Fontes. 2017. aastal täitsid küsimustiku kõik 52 töötajat, kellele
küsimustik saadeti. Vastanute osakaal oli seega 100% (2013. a oli vastanute osakaal 59% ja
2015. a 98%). 2017. a uuringu tulemused peegeldavad, et juba kolmandat uuringut järjest on
töötajad enim rahul töötingimustega (keskmine hinnang 6-pallisel skaalal 5,39). Väga kõrged
hinnangud said ka teemaplokid „Akadeemia kui organisatsioon“ (4,99) ja „Töökorraldus“
(4,39). 2017. a uuringus sai madalaima hinnangu üldine juhtimine (4,34). Vähem oldi rahul ka
info liikumisega (4,53) ja koostööga (4,47). Tähtsaimaks motivatsiooniteguriks hinnati
töötingimusi (keskmine olulisus 5,75), töö sisu ja akadeemia mainet (keskmine olulisus 5,69).
Arendamist vajavad tagasisidestamise süsteemid ja -vormid (parandada tuleb infoliikumist
osakondade vahel ja juhtidelt töötajatele), palgasüsteem (luua selgemad põhimõtted lisatasude
maksmisel), otsustamise protsessid (otsustamine tõhusamaks, kiiremaks, läbipaistvamaks).
Töötajate personaalsed arenguplaanid
Olulise motivatsiooni- ja arendustegevuste osana täiendati 2017. aastal arenguvestluste
süsteemi ning võeti kasutusele töötaja personaalne arenguplaan. See tähendab, et töötaja
personaalne arenguplaan on üks osa tema arenguvestluste aruandlusest. Arenguvestlused
toimuvad üks kord aastas, mis tähendab, et vastavate teemade ülevaatamine, plaanide
korrigeerimine ning uute tegemine toimub iga aastal. Personaalne arenguplaan koostatakse
kolmeaastase perspektiiviga. Arenguplaanis tehakse kindlaks töötaja tööalased eesmärgid,
enesearengu (kompetentsid, kvalifikatsioon) eesmärgid ja motivatsioon. Personaalsete
arenguplaanide tegemisel
lähtutakse akadeemia arengukava
eesmärkidest
ja
tulemusindikaatoritest.
Personaalsete arengukavade jaoks tehti kindlaks ka töötajate pädevused: kvalifikatsioon
(tasemeõpe); enesetäiendused 2015-2017; inglise keele pädevuste tase; IT-pädevuste tase.
Vastav info on aluseks edasiste koolitusplaanide ning töötajate arenguplaanide koostamisel.
Personaliarendus küberturvalisuse valdkonnas
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Tulenevalt sellest, et enamik küberturbeintsidentidest on põhjustatud arvutikasutajate
ebapiisavatest teadmistest kübermaailmas toimivatest riskidest ja oskamatusest neid riske
vältida, korraldasime 2017. a töötajatele koolituse ja testimise e-kursuse näol. Kõik töötajad
läbisid kolmeosalise küberhügieeni kursuse, mille esimeses osas joonistus välja kasutaja profiil,
teises osas läbiti õppematerjal ja kolmandas osas toimus test. Tulemuseks saime lisaks töötajate
teadlikkuse tõstmisele akadeemia keskmise profiili, mis on aluseks edaspidiste küberturvalisuse
alaste sammude planeerimisel.
Tunnustused
Viiendat aastat valiti lennuakadeemias aasta õppejõudu. Antud tiitel omistatakse õppejõule, kes
on silma paistnud heade õpetamismeetoditega, keda iseloomustab hea esinemisoskus ja
üliõpilassõbralikkus ning kes tegeleb aktiivselt enesetäiendamisega. 2017. aastal valisid
üliõpilased antud tiitli vääriliseks kõrgema matemaatika õppejõu Olga Liivapuu, kes töötab
põhikohaga Eesti Maaülikoolis, kuid teeb aktiivselt õppetööd ka lennuakadeemias. Aasta
kolleegiks (“Hea kolleegi“ tunnustus) valiti 2017. aastal turundus- ja kommunikatsioonijuht
Eelika Tootsi.
4.4. Kvaliteeditagamine
Eesti Lennuakadeemia koolitustegevus peab vastama Eesti Vabariigi haridusõigusaktidele ja
rahvusvahelistele lennundushariduse regulatsioonidele, mida rakendatakse koolitustegevuses
kvaliteedi ja koolituse rahvusvahelise tunnustuse tagamiseks.
Eesti Lennuakadeemia juhtimissüsteemi on arendatud, et tagada parem hariduse ja lennunduse
nõuete täitmine. Kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist ja haldamist toetab akadeemia
dokumendihaldussüsteem. Seoses dokumendihalduse konsolideerimisega alates 2018.
jaanuarist valmistati ette üleminekut Eesti Koolide Infosüsteemile (EKIS). Tööde paremaks
planeerimiseks ja haldamiseks testiti dokumendihaldussüsteemis ühistööde moodulit, kuid
seoses üleminekuga EKISele plaanitakse kasutusele võtta PlanPro tarkvara.
Eesti Lennuakadeemia koolituse haridusnõuetele vastavust hindab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuur. Institutsionaalse akrediteerimise tulemusena anti akadeemiale EKKA
kvaliteedimärk kehtivusega kuni 05.02.2021. Eesti Lennuakadeemia õppekavagruppide
hindamise tulemustena otsustati kõrvaltingimusega, et järgmine hindamine tuleb läbida 2023.
Kõrvaltingimuste korrigeerimise tegevuskavad valmistati ette ja esitati EKKAle 05.01.2018.
Haridus- ja Teadusministeerium viis perioodil 27.02.-10.03.2017 Eesti Lennuakadeemias läbi
teenistusliku järelevalve rakenduskõrgharidusõppe korralduse seaduslikkuse ja otstarbekuse
üle. Eesti Lennuakadeemia 24 tegutsemisaasta jooksul esmakordselt HTMi läbi viidud
järelevalve käigus leiti sõnastuslikke puudusi õppetööalastes siseregulatsioonides. Akadeemia
on nimetatud soovitusi arvestanud, dokumente täiendanud ja kõik puudused likvideerinud
2017/2018. õppeaasta alguseks.
Eesti Lennuakadeemia koolituse rahvusvahelistele nõuetele vastavust hindab regulaarselt
Lennuamet.
Nõuetele
vastavuse
tunnistamiseks
on
Lennuamet
väljastanud
koolitussertifikaadid:
1.

Lennujuhtimiskoolitaja sertifikaat nr 4.7-13/14/001 (Air Traffic Controllers Training
Organisation Certificate – välja antud 05.06.2017, kehtivusega määramata ajaks), mis
annab õiguse läbi viia lennujuhtide algkoolitust, sh ADV, ADI, APP, ACS pädevusõpet
ning praktiliste oskuste instruktori koolitust.
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Lennukoolitusorganisatsiooni koolitussertifikaat nr EE/ATO/001 õhusõiduki juhtimise
kutsealal (välja antud 05.02.2016 kehtivusega määramata ajaks), mis lubab korraldada
lennuki liinipiloodi tervikkursust ATP(A) ja kopteri ametipiloodiloa tervikkursust
CPL(H) ning MCC kursust lennukil ja kopteril. Koolituses on lubatud kasutada
Lennuameti sertifikaadi alusel lennu- ja navigatsiooniprotseduuride treeningseadet
FNPT (kvalifikatsiooni sertifikaat nr EE-STD/001 ja nr EE-STD/002 välja antud
11.04.2013 ning sertifikaat nr EE-STD/003 välja antud 02.10.2015 kehtivusega
määramata ajaks).
3. Lennundustehniliste töötajate koolitus- ja eksamineerimisorganisatsiooni sertifikaat nr
EE.147.0001 (algselt väljastatud 05.01.2005, viimane muudatus versioon nr 3
kinnitatud 15.01.2015, kehtivusega määramata ajaks), mis annab õiguse viia läbi
baaskoolitust A, B1 ja B2 kategooria lennundustehnilisele personalile.
Keeletekeskus võib ICAO inglise keele tasemetestimist läbi viia kasutades TEA (Test of
English for Aviation) testi selle omaniku Mayflower College´i, UK, poolt 30.03.2016
pikendatud litsentsi alusel.
2.

Kvaliteedi tagamine toimub koolitusorganisatsioonide käsiraamatute ja õppetegevuse kehtivate
nõuetega vastavusse viimisega. Juhtimissüsteemi toimimise hindamiseks toimuvad kord aastas
jaanuaris juhtimise hindamise aastakoosolekud, kus analüüsitakse eelmise aasta eesmärkide
täitmist ja seatakse eesmärgid järgmiseks aastaks.
Koolitusorganisatsioonide juhtimissüsteemi toimivust ja nõuetele vastavust kontrollitakse
siseauditisüsteemi ja regulaarse Lennuameti järelevalve kaudu. Auditite käigus väljatoodud
puudusi analüüsitakse, teadvustatakse puuduste olulisus ning määratakse vastutajad ja tähtajad
korrigeerivate tegevuste elluviimiseks. 2017. aasta korrigeerivad tegevused on rakendatud ja
auditi leiud suletud. Lennuameti järelevalve auditite käigus ilmnenud puudused on kõrvaldatud.
Tagasiside on üks oluline osa kõrghariduse kvaliteeditagamise süsteemist, kus info laekub
auditi aruannetest, huvipoolte rahulolu-uuringutest, Lennuameti ettekirjutustest ja suuliste
tähelepanekutena. Akadeemia tagasisideküsitluse läbiviimise eesmärk on saada oluliste
sihtrühmade hinnanguid oma tegevuste ja üldise toimimise tulemuslikkusele ning selgitada
välja selle parendamise võimalused ja arendamisvaldkonnad. See aitab tagada korrigeerivate ja
ennetavate tegevuste fikseerimise ja vastutajale suunamise.
2017. aastal viidi läbi tagasisideküsitlused rahulolu väljaselgitamiseks 2., 3. ja 4. kursuse
üliõpilastele (oktoobris), õpetamise ja õppeainete hindamiseks (juunist augustini, detsembrisjaanuaris), esmakursuslastele (oktoobris), vilistlastele (oktoobris). Küsitluste tulemusi
rakendatakse õpetamise kvaliteedi tõstmiseks, õppekavade programmi täiustamiseks ja
arendamiseks, vastuvõtuprotsessi ja esmakursuslaste akadeemilise kohanemise tõhustamiseks
ning koostöövõrgustiku laiendamiseks. Üliõpilaste küsitluste süsteem on arendamisel, et
suurendada osalevate üliõpilaste arvu ja tagada andmete suurem usaldusväärsus.

5. Teadus-, arendus- ja loometegevus
2017. aastal lisandus lennuakadeemia infrastruktuuri arendusosakonna haldusalasse RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System, mehitamata õhusõidukisüsteemid) alaste
rakendusuuringute ja õppetöö lõimiseks mehitamata õhusõidukite valdkonna (RPAS) labor,
mis koondab mehitamata lennunduse alast õppe- ja arendustegevust.
2017. a TAL-lepingute rahaline maht oli ligi seitsesada kolmkümmend viis tuhat eurot.
Mahukamad rakendusuuringud on seotud mehitamata õhusõidukite geoseire alaste tegevustega.
Mehitatud lennunduse rakendusuuringutest oli mahukam kaugtorni protseduuride kavandi
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väljatöötamine Tartu irdtorni prototüübil. Rakendusuuringute koostööpartneriteks on olnud
Instigo Eesti OÜ, Kaitsevägi ja Tallinna Lennujaam, Estflow Consulting OÜ, UFA Inc., LLT
AS.
Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatud raamprojekti ASTRA "Lennuakadeemiale
kaugjuhtimisega õhusõidukite valdkonnas õppe- ja arendusvõimekuse tõstmine ning
rahvusvahelistumise soodustamine“ (projekti kogumaht 492 000€) raames töötati välja
mehitamata õhusõidukite alane õppemoodul (20 EAP). ASTRA projekti kaudu osalesid kolm
akadeemia õppejõudu rahvusvahelistel mehitamata lennunduse koolitustel Soomes ja Iirimaal.
Näited aruandeperioodil alustatud ja jätkunud arendusprojektidest:



mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks,
aerodünaamiliste elementide indutseeritud õhuvoolude uurimine mehitamata
õhusõidukite tiivaelementide arendamiseks ja nende efektiivsuse tõstmiseks,
 3D-printimise rakendamine lennukidetailide valmistamiseks,
 Kuressaare lennuvälja lähenemisprotseduuride ohutushinnangu koostamine,
valideerimine kopterisimulaatoris ja testlendude sooritamine;
 inimfaktori analüüsil baseeruv kaugtorni protseduuride kavandi väljatöötamine,
valideerimine ja sertifitseerimiseks ettevalmistamine.
Koostöö arendamiseks ettevõtetega ning rakendusuuringute tegemiseks sõlmiti aastal 2017
koostöölepe lennuettevõttega Wizz Air.
Aastal 2017 avaldasid Eesti Lennuakadeemia töötajad seitse publikatsiooni (tabel 5).
Tabel 5. Avaldatud publikatsioonid Eesti teadusinfosüsteemis seisuga 21.03.2017
Klassifikaator

1.1

1.2

1.3

2.4

3.1

3.2

3.4

3.5

5.2

6.2

6.3

6.6

6.7

Kokku

Kokku

6

7

1

1

1

13

23

9

12

13

4

12

1

103

2017

2

2

1

1

1

7

2017 avaldatud publikatsioonid:








Do regional airlines in Eastern Europe have the right to survive in the European single
sky environment? Kukemelk, S.
Impact of variable geometry miniflaps on sailplane flight characteristics. Lauk, P.;
Seegel, K.-E.; Tähemaa, T.
Järjepidevus inseneri õpitees. Mäeots, M.; Umborg, J.
Student Feedback and Its Impact on Fostering the Quality of Teaching at the Academia.
Vanker, Signe; Aaver, Ants; Roio, Anu; Nuut, Lii
Raadiotehnika alused. Õpik kõrgkoolile. Umborg, Jaak
Modelling Regional Airport Terminal Capacity. Nõmmik, A.; Antov, D.
Student counselling for lowering the number of interrupters in Estonian Aviation
Academy. Vanker,Signe; Jakimenko,Jaanus; Roio,Anu; Aaver,Ants; Nuut,Lii

2017. aasta septembris toimus akadeemia õppejõu Jaak Umboru õpiku “Raadiotehnika alused”
esitlus. Valdkonna ekspertide arvates on tegemist olulise panusega valdkonna õppekirjandusse.
Intellektuaalomandi kaitse vallas on Patendiametis 14.12.2017 registreeritud modifitseeritud
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aerodünaamiliste elementide patenditaotlus EP17207454.4. Lisaks on Patendiametis
registreeritud Eesti Lennuakadeemia kaubamärk (kaubamärgitunnistus nr 55424).

6. Eeldatavad arengusuunad järgmisel majandusaastal
6.1. Õppekeskkond
2017. aastal sisustati ELA füüsikalabor, mille sisustamisel on arvesse võetud lennundusfüüsika
õpetamise vajadusi. Laboris on 12 töökohta ja seal on võimalik läbi viia lennundusfüüsika
praktilisi töid.
ASTRA projekti kaudu on kavas ELA õppekompleksi täiendada mehitamata õhusõidukite
tehnoloogia
valdkonnas.
Lennujuhtimise
simulaatorisse
hangitakse
raadioside
automatiseerimise tarkvara ja luuakse liides simulaatori liidestamiseks mehitamata
õhusõidukite simulaatoriga. Lisaks soetatakse kaugjuhtimisega õhusõidukite side-,
navigatsiooni- ja seiresüsteemid ja seadmed kaugjuhtimisega õhusõidukite side-, navigatsioonija seiresüsteemide testimiseks.
6.2. Õppetöö arendus
Eesti Lennuakadeemia lähtub õpetatavate erialade arendamisel tagasisidest, tööandjatelt saadud
soovitustest, lennundusvaldkonna arengust, tegevustoetuse käskkirjas seatud eesmärkidest ning
kõrgkooli arengukavast.
Alates 2017. aastast on võimalus sisseastumiseksameid sooritada avalduste esitamisele eelneval
perioodil. Seda võimalust pakutakse ka edaspidi: kandidaadid saavad valida erinevate
kuupäevade ja kohtade vahel. Kirjalikke teste arendatakse vastavalt rahvusvahelisele
praktikale: testid on plaanis viia digitaalseteks.
Õppekavaarenduse igapäevast tööd koordineerib õppekava töörühm. Õppekavade arendamisel
arvestatakse lisaks ülaltoodule ka rahvusvahelise hindamiskomisjoni ja EKKA
hindamisnõukogu soovitusi.
Järk-järgult planeeritakse seni koostööpartneritelt tellitud õppeained suuremas mahus ELA
õppehoones ise läbi viia. Õppetöö suuremas mahus ELA ruumidesse toomine on tingitud
üliõpilaste tagasisidest, välisekspertide arvamusest ning ELA õppekavade uuendamise
töörühma analüüsi tulemustest.
Lennuakadeemias õppivatel väliskülalisüliõpilastel on võimalik valida aineid TÜ õppeainete
hulgast. Suureneb ingliskeelsete õppeainete hulk.
Õppekavadesse lisanduvad õppeained, mis käsitlevad mehitamata õhusõidukite käitamist, need
toimuvad ka ingliskeelsena.
Õppekavaarenduse üks eesmärk on ka rahvusvahelistumise süsteemsem planeerimine ja
mobiilsuse mahu suurendamine.
Lennundustegevuse korralduse osakond käivitab 2018/2019. õppeaasta sügissemestril 30 EAPlise ingliskeelse erialamooduli.
Jätkub täienduskoolituse võimaluste pakkumine lennundusettevõtete töötajatele ja ICAO
tasemeeksamite läbiviimine.
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6.3. Akadeemia tutvustamine ja avalikud teenused
Akadeemia pakub lennundusvaldkonnaga tutvumiseks mitmeid erinevaid võimalusi nii
koolinoortele kui ka laiemale avalikkusele.
Koolinoortele korraldame oma õppehoones ekskursioone ning pakume neile võimalust veeta
päeva üliõpilasena ehk tulla huvipakkuvale erialale tudengivarjuks. Personaalse sideme
tekitamiseks püüame noori kaasata erinevate töötubade kaudu, mida korraldatakse
haridusüritustel ja koolides. Töötubade organiseerimisega saab enam tähelepanu pöörata ka
nendele erialadele, kus kandidaate on vähem. Näiteks on edukalt tööle rakendatud töötoad
“Raadiotehnika“, “Mõõtmine sidelaboris” ja “Elektroonika ja programmeerimine”.
Kõrgkooli astudes on noortel mitmeid valikuid ning võib puududa selge arusaam, mida mõni
eriala või amet endast tegelikult kujutab. Vältimaks eriala või kooli vahetamist, soovime anda
noortele võimalikult reaalse arusaama lennundusõppest ja omandatavatest ametitest. Seetõttu
pakume tulevastele sisseastujatele ning teistele huvilistele kursust “Sissejuhatus
lennunduserialadesse”. Ettevalmistuskursuse käigus saab teadmisi lennuakadeemia erialade
teoreetilisest ja praktilisest poolest. Kursuse lõpus on võimalik sooritada ka eksam (see pole
kohustuslik). Kui osalenu sooritab eksami edukalt, kandideerib lennuakadeemiasse ning osutub
vastuvõetuks, siis on võimalik antud kursus kanda õpingutesse 2 EAP mahulise vabaainena.
Potentsiaalsete sisseastujate kõrval pakume tegevust ka teistele lennundushuvilistele. Näiteks
on huvilendudeks avatud meie lennuki- ja kopterisimulaatorid. Elamuslendude sooritajaid on
algklasside õpilastest kuni pensionärideni.
Avalike ressurssidena võimaldame oma kohviku ja raamatukogu külastamist. Akadeemia
õppehoones on ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel võimalik korraldada ka
erinevaid seminare ja infopäevi. Ürituste raames tagab akadeemia ruumide kasutamise
võimaluse ja tehnilise teenindamise. Akadeemia üliõpilasesindus korraldab doonoripäevi, kuhu
on verd loovutama oodatud ka vallaelanikud ja huvilised väljastpoolt akadeemiat.
6.4. Arendustegevused
Peamisteks TAL-tegevuste arengusuundadeks järgmisel perioodil on mehitamata õhusõidukite
alased rakendusuuringud, jätkuv infrastruktuuri arendamine, sidusettevõtete kaasamine
arendusprojektidesse ning välispartnerite leidmine.
Täiendavalt on prioriteetne kaasata enam üliõpilasi ja töötajaid TAL-tegevustesse spin-offprogrammi kaudu.
2018. a arengusuundade märksõnad on: RPAS labor, ATC simulaatori uuendamine ASTRA
projekti raames, RPAS õppemoodul, rahvusvahelistumine.

7. Rektori hinnang sisekontrollisüsteemile
Akadeemia sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja
rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid. Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb muu
hulgas siseauditi ja väliste hindajate (Lennuamet, Euroopa Lennundusohutusameti komisjon,
EKKA hindamiskomisjon ja hindamisnõukogu, Riigikontroll) aruannetes toodud
informatsioonil ja riskide hindamise tulemustel, akadeemia rahvusvaheliste lennunduskoolituse
struktuuriüksuste auditeerimise aruannetel ning juhtimise hindamise koosolekul eelneva
perioodi tegevuse analüüsimise tulemustel. Auditite käigus väljatoodud puudused
analüüsitakse, teadvustatakse puuduste olulisus ning määratakse korrigeeriva tegevuse eest
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vastutaja ja tähtaeg.
Lennukoolitusorganisatsiooni (ATO) auditeerimise valdkonnad on lennutegevus, õhusõidukite
ülevaatus, lennutreeningseadmed FNPT, personali koolitus, üliõpilaste teooriakoolitus ja
lennupraktika ning juhtimissüsteem. Auditite eesmärk on hinnata erialase koolitustegevuse
vastavust lennundusnõuetele (EU komisjoni määrus nr 1178/2011) ja valdkonna
käsiraamatutele: ATO koolituskäsiraamatutele, tegevuskäsiraamatule ja juhtimiskäsiraamatule.
Auditid korraldati vastavalt kvaliteedijuht Jaanika Mölteri koostatud ATO auditeerimise
aastaplaanile. Erialaste lennundusnõuete täitmise kontrollimiseks viis 2017. aastal
lennukoolitusorganisatsiooni auditid läbi lepinguline audiitor Jaanus Ojamets.
Lennundustehnilise personali koolitusorganisatsioonis (MTO) kuuluvad auditeerimisele
õppevahendid, koolitusmaterjalid, tööruumid, töötajad, teooriakoolitus, praktika, eksamite
korraldus, koolitusega seotud dokumentatsioon ja selle säilitamine, õppemeetodid,
kvaliteeditagamine ja käsiraamat. Auditite eesmärk on hinnata erialase koolitustegevuse
vastavust lennundusnõuetele, täpsemalt õhusõiduki hoolduse eriala koolitust reguleeriva EASA
määruse 1321/2014 osadele 66 ja 147 ja osakonna tööd reguleerivale käsiraamatule MTOE.
2017. aastal koostas auditiplaani ja viis auditid läbi kvaliteedijuht Jaanika Mölter vastavalt aasta
alguses koostatud auditeerimise plaanile.
Lennuliiklusteeninduse koolitusorganisatsiooni (ATSTO) auditid hõlmavad teooriakoolitust ja
eksamite läbiviimist, koolituse korraldust ja praktika dokumentatsiooni hindamist. 2017. aasta
auditiplaani koostas kvaliteedijuht Jaanika Mölter. Auditiplaan täideti osaliselt, läbi viidi
koolituse korralduse ja praktika dokumentide ning teooriakoolituse audit. Eksamiauditit läbi ei
viidud. Auditite käigus hinnati 31.12.2016 kehtima hakanud Euroopa Komisjoni määruse
number 2015/340 nõuete täitmist ja käsiraamatu vastavust uutele nõuetele.
Akadeemia juhtimissüsteemi arendamise ja sertifitseeritud koolitusorganisatsioonide tegevuste
lennundusnõuetele vastavuse haldamise eest vastutab kvaliteedijuht Jaanika Mölter.
Haridusnõuete kvaliteedi ühtlustamiseks ja tagamiseks toimub koostöö Rakenduskõrgkoolide
Rektorite Nõukogu kvaliteeditöörühmaga, kus akadeemiat esindab kvaliteedijuht.
Akadeemia juhtimise struktuur ja töötajate suhtumine annavad kindlustunde, et akadeemia
tegevus toimub vastavuses kvaliteedijuhtimissüsteemiga kehtestatule. Väljatöötatud
siseregulatsioonidokumendid ning nende rakendamine tagavad tõhusa sisekontrollisüsteemi,
mis toimib, ühtib protseduurireeglites kirjeldatuga, tagab akadeemia seaduspärase ja säästliku
toimimise ning ressursside kaitstuse.
Akadeemia tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja
õigeaegne.
Rektorina tagan organisatsioonikultuuri arendamise ja vajalike kvalifitseeritud töötajate
olemasolu akadeemia ülesannete täitmiseks ning vastavalt sisemisele riski- ja
kontrollitunnetusele on täiendavalt analüüsitud erinevaid valdkondi.
Rektorina hindan sisekontrollisüsteemi toimimise heaks.
Jaanus Jakimenko
Eesti Lennuakadeemia rektor
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